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Jak zjednodušit iT? 
a kde všude je užívat?
úspěšné projekty základní registry a da
tové schránky a jejich právní konsekven
ce. Integrované systémy. digitalizace 
rozhlasového vysílání. It ve zdravotnic
tví po konci projektu IzIp a jiné.
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Sociální sítě mění podobu 
podnikání
rozhovor s Milanem novákem, ceO fi rmy 
grafton europe, je věnovaný bolestným 
změnám podnikání v evropě, využívání mo
derních technologií a pestrosti pracovních 
kolektivů, na nichž staví úspěšné fi rmy. 
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6 | Sociální sítě mění podobu 
podnikání
rozhovor | téMa O bolestných změnách podnikání v Evropě, využívání 
moderních technologií a pestrosti pracovních kolektivů, na nichž staví úspěšné 
firmy, nutnosti provázání vzdělání s praxí, bankách talentů a dopadech 
hospodářské krize.

rozhovor s Milanem novákem

22 | země krále Mila
Balkánská vláda jedné strany
analýza | evropská politika Dokázali byste jmenovat evropskou zemi, kde od 
roku 1990 vládne stále stejná strana? A přitom skutečně takovou zemi najdeme přímo 
v regionu střední a východní Evropy a někoho by mohlo překvapit, že řeč nebude 
o Lukašenkově Bělorusku.
autor petr sokol 

20 | některé právní otázky spojené 
s využíváním datových schránek
analýza | téMa Tento článek se věnuje některým právním otázkám spojeným 
s využíváním datových schránek a týkajícím se například toho, zda je možné zvolit si 
jiný způsob doručení, apod. 
autor luboš Jemelka 

14 | egOn útočí na kontrolu státu
analýza | téMa Vy ještě neznáte eGONa? Pak to pojďme společně napravit! 
eGON je v přeneseném slova smyslu živý organismus, který je spojen s využitím 
nově dostupných možností v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
autor Jan beneš

12 | přichází digitalizace 
rozhlasového vysílání
analýza | téMa Dnešní rozhlasové analogové FM vysílání je s námi více jak půl 
století. Od té doby se však mnohé změnilo, hudbu i video skladujeme v digitální 
podobě, telefonujeme prostřednictvím digitálních mobilních sítí … jen rozhlasové 
vysílání se nezměnilo, stále je analogové se všemi souvisejícími nevýhodami.
autor Marcel procházka

10 | jsme jen krok 
od naprostého pohodlí…
analýza | téMa „Have You Tried Turning It Off And On Again?“ … díky rychlému 
nárůstu smartphonů a tabletů dnes řešíme otázky, které před léty nikoho ani 
nenapadly.
autor petr hájek
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Milí čtenáři! 
Dubnové číslo analytického časopisu CI Time je tady. Je jiné, inovativní. Tématem 
IT a jiných technologických inovací, ale i několika novými autory, kteří pocházejí 
právě z prostředí takto zaměřeného byznysu. 

Téma otevírá svým textem Martin Dolný ze společnosti Oracle. Název jeho analýzy 
je příznačný – Integrované systémy – jak zjednodušit IT? Odpovídá zde například 
na otázku, co mají společného pořízení IT a auta. Tak schválně, hádejte a čtěte je-
ho odpověď. 

Rozhovor rektora vysoké školy CEVRO Institut Josefa Šímy je tentokrát zaměřen na 
změny ve fungování firem, personálního managementu, trhu práce, ale i dopady 
hospodářské krize. Své odpovědi nabízí Milan Novák, který řídí celoevropské akti-
vity personálně poradenské firmy Grafton Europe. Jako jeden z klíčů k úspěchu vi-
dí diverzitu. 

Petr Hájek ze společnosti Telefónica se zamýšlí nad bezpečnostními aspekty IT, kon-
krétně riziky, jež jsou spojena s užíváním smartphonů a tabletů. A nabízí řešení v po-
době Mobile Device Managementu. Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací 
analyzuje přicházející digitalizaci rozhlasového vysílání. Připomíná, že ČR má vyso-
kou poslechovost, z hlediska technologické vyspělosti jí ale patří spíše zadní místo.

Advokát Jan Beneš se v následujícím textu pustil do rozboru některých součástí pro-
jektu e-Governmentu, nazvaného eGON. Konkrétně se zabývá především základní-
mi registry a datovými schránkami. Kritičtější pohled na IT přináší text slovenského 
ekonomického analytika Martina Vlachynského, který si všímá negativních dopadů 
projektu tzv. vzdělanostní ekonomiky na reálnou vzdělanost v Evropě. Kam dál 
v elektronizaci a informatizaci zdravotnictví po krachu projektu IZIP řeší ve svém 
textu Ludmila Habadová. Podle jejího názoru je nový projekt na spadnutí. Některé 
právní otázky spojené s datovými schránkami, zejména pak s počínající judikatu-
rou v této oblasti, rozebírá ve své analýze další právník a pravidelný přispěvatel CI 
Time – Luboš Jemelka. 

Jediným textem, který poněkud vybočuje z technologicko-právního zaměření toho-
to čísla, je příspěvek politologa Petra Sokola. Ten píše o jednom z nejmladších ev-
ropských států, avšak státě rozhodně ne nezajímavém, o Černé Hoře, kde právě pro-
běhly další volby.

Na další číslo CI Time se můžete těšit na konci měsíce lásky – tedy května. O lásce 
však – bohužel – nepochybně nebude…

S přáním inspirativního čtení

Ladislav Mrklas, 
zakladatel společnosti 
a šéfredaktor

Ivan Langer, 
zakladatel společnosti 
a odborný konzultant redakce
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Integrované systémy – 
jak zjednodušit it?

Málokterá společnost si dnes může dovolit 
neomezeně zvyšovat výdaje na rozvoj 

informačních systémů. Spíš žádná a spíš výdaje 
snižují nebo alespoň udržují. Případně hledají 

nové přístupy k informačním technologiím. 
Odpověď můžou nabídnout tzv. integrované 

systémy.

Martin dolný | Autor působí jako Business development 
Manager ve společnosti Oracle

Co má společného  
pořízení auta a It?
Většina z nás již patrně absolvovala 

nákup auta. Ať kupujete nový vůz nebo 
ojetinu, na začátku si stanovíte podmín-
ky (dostupné finance, požadovaný vý-
kon, spotřebu paliva, barvu, doplňky). 
Pak si vyberete značku nebo okruh zna-
ček a hledáte na trhu vyhovující model. 
Uvažovali jste ale nad možností, že kou-
píte např. podvozek od Volkswagenu, 
karoserii od Mercedesu, motor od Fer-
rari, kola od Toyoty, doplňky od Peuge-
otu a nalakujete si to vlastní barvou 
v  garáži, kde si vůz sami poskládáte? 
Pravděpodobně ne, i když uvedené sou-
částky považujete za nejlepší právě od 
různých koncernů a takhle sestavený 
vůz by byl pro vás ideální. I kdybyste byl 
sebelepší kutil a měl spoustu času (což 
právě u auta, které potřebujete bez pro-

velmi hrubý obraz IT architektury. Základ 
tvoří infrastruktura – hardware, na kterém 
běží vlastní informační systémy. Jsou to 
servery s určitými parametry, které dodá-
vají požadovaný výkon a také úložiště pro 
archivaci dat. Nad serverovou infrastruk-
turou lze využít různých virtualizačních 
nástrojů, které umožní rozložit výkon ser-
verů, např. podle aktuálně běžících apli-

dlení užívat, zcela jistě není; pokud to 
není sběratelský koníček), narazíte na 
problém kompatibility dílů, různé nasta-
vení pro výkon a spotřebu, omezení bez-
pečnosti, chybějící otestování, o něja-
kém snadném způsobu při certifikaci, 
schválení úřady pro provoz a zabezpe-
čení pojišťovnou ani nemluvě. Proto se 
spokojíte s dodáním všech komponent 
od jednoho výrobce a kromě základních 
parametrů, jako je cena, typ, výkon, spo-
třeba, akceptujete omezení vašeho vý-
běru pouze na barvu a doplňky. Je to 
levnější z hlediska investice i provozu, 
je to pohodlnější a nebere to čas. Je to 
logické. Tak proč tuto základní logiku 
pořád ignorujeme u IT?

Běžná It arChItektura
Na začátku si zjednodušeně popišme, 

co se pod pořízením IT rozumí, neboli 
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kací, a tedy sdílet část infrastruktury. 
Všechno to řídí operační systém. Zákla-
dem softwarové části jsou databáze, pak 
různé druhy middleware, který je nasa-
zován podle konkrétních operačních po-
žadavků a umožňuje uživateli přístup 
a práci s relevantními daty. Úplně naho-
ře jsou aplikace, tzn. to, co vidí uživatel, 
s čím pracuje, přes co komunikuje se sys-
témem nebo dalšími uživateli. 

Tuto skládačku mají ve větší nebo 
menší složitosti všechny společnosti na 
světě. Úplně malí uživatelé si vystačí 
s jedním nebo několika počítači, korpo-
race mají datová centra, někteří využíva-
jí vlastní serverovny, jiní přešli na systém 
pořízení IT jako služby. V každém přípa-
dě, aby to všechno dohromady fungova-
lo, jsou zapotřebí armády IT specialistů, 
kteří všechny komponenty slepí, otestu-
jí, uvedou do provozu a pak udržují.

© Scanrail - Fotolia.com

celého systému a také upgrade na nové 
verze. A už jen tento fakt výrazně snižu-
je náklady na pořízení a provoz oproti 
stávajícím systémům, což je v dnešní si-
tuaci důležitý argument pro každého 
provozovatele IS. Uživatelé přitom ne-
jsou omezováni ničím na aplikační úrov-
ni, tzn. že můžou využívat, ale také vyví-
jet vlastní aplikace. Při implementaci tak 
dochází pouze k instalaci u zákazníka 
a migraci potřebných aplikací. Zjedno-
dušeně lze říct, že integrovaný systém je 
jeden velký rack, který lze zapojit do sí-
tě a zapnout tlačítko start…

Pionýrem v těchto aktivitách je spo-
lečnost Oracle, která uvedla a celosvě-
tově implementovala již několik typů in-
tegrovaných systémů (tzv. Exa řešení). 
Zákazník si tak může vybrat mezi systé-
my zaměřenými na databázové operace, 
řízení aplikací, analytiku, big data apod. 
Následovníkem je společnost IBM s na-
bídkou Pure systémů.

FInanCe až na prvním místě
Výhodu integrovaných systémů 

v konkrétních číslech lze ukázat i na 
úspoře elektrické energie, což bývá vět-
šinou (neprávem) zanedbávaný faktor 
při rozhodování o pořizování IT infra-
struktury. V jistém smyslu je to opodstat-
něné – náklady na elektrickou energii 
tvoří jen část tzv. Facility nákladů, což 
představuje pouze 7 % celkových průměr-
ných nákladů na IT (zdroj: Gartner, Cre-
dit Suisse). Další náklady tvoří HW (10 %), 
SW (12 %), implementace (až 31 %), lid-
ské zdroje (až 40 %!). Při nasazení 2rac-
kového řešení na bázi integrovaných sys-
témů (hlavní + záložní systém) je totiž 
spotřeba elektrické energie 20 kW opro-
ti klasickému 6rackovému řešení při 
65 kW. Při průměrné ceně 4,80 Kč za kW 
(která je v České republice v porovnání 
s jinými zeměmi dosti výrazná) to činí 
úsporu v nákladech až 22,7 mil. Kč za 
6 let provozu! A to už stojí za úvahu. Ja-
kých dalších úspor lze dosáhnout u dal-
ších nákladových položek, zvlášť když 
integrované systémy slibují výrazné sní-
žení implementačních prací?

V praxi jde o nelehký úkol. Zvlášť 
u velkých korporací je zapotřebí prově-
řit, jaký dosah bude mít celý systém na 
chod klíčových procesů firmy, jak bu-
dou systémy mezi sebou komunikovat, 
zda starší verze budou kompatibilní s no-
vějšími, a také je třeba uvažovat o vývo-
ji společnosti a potažmo IT do budouc-
na. Krom toho jsou zde nabídky různých 
vendorů a jejich kombinace. Proto tolik 
času na přípravu, proto tolik investic, vy-
jednávání, testování, ale často také ne-
přehlednost, vyděšený uživatel, nechá-
pající management a bohužel i korupce 
(v případě pořizování IT formou veřej-
ných zakázek). A také nemalé prostřed-
ky na provoz.

hardware a soFtware 
v jednom Balíku
Trh ale již nabízí možnosti nových 

technologií, které radikálně zjednodušu-
jí pořizování IT. Jde o tzv. Integrované 
systémy (Engineered Systems), jež po-
skytují přístup k plně optimalizovanému 
HW a SW v jednom balení, které dodá-
vají maximální výkon. Systém je navržen, 
sestaven, testován a certifikován společ-
ně pro úložiště, servery, virtualizační SW, 
operační systém, databázový SW a mid-
dleware, a to podle otevřených standar-
dů. Společné je také řízení a podpora 

trh Ale jIž 
nABízí 

Možnosti 
nových technologií, které radikálně zjed
nodušují pořizování It. jde o tzv. Inte
grované systémy (engineered Systems), 
jež poskytují přístup k plně optimalizo
vanému hW a SW v jednom balení, kte
ré dodávají maximální výkon. Systém je 
navržen, sestaven, testován a certifiko
ván společně pro úložiště, servery, vir
tuální SW, operační systém, databázový 
SW a middleware, a to podle otevřených 

standardů.
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Sociální  
sítě mění 
podobu 

podnikání

Josef ŠíMa | vedl rozhovor

Rozhovor s Milanem Novákem, generálním ředitelem 
Grafton Europe.

O bolestných změnách podnikání v Evropě, 
využívání moderních technologií a pestrosti 

pracovních kolektivů, na nichž staví úspěšné firmy, 
nutnosti provázání vzdělání s praxí, bankách 

talentů a dopadech hospodářské krize.
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Moderní 
It SpOlečnOStI 

kladou velký důraz na inovace a jsou pře
svědčeny, že kreativita a inspirace vychází 
z diverzity pracovní síly. pokud chtějí pod
pořit svůj růst, musí pracovat s rozmanitos

tí talentu.

7www.cicar.czwww.cicar.cz
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Stojíte v čele velké mezinárodní firmy, která řídí svou 
činnost z prahy, sledujete vývoj trhů práce a spolu
pracujete s největšími firmami po celé evropě. O té 
se často mluví jako o regionu, který sice o inovacích 
a konkurenceschopnosti hodně mluví, ale v realitě – 
obzvláště co se týče využívání moderních technolo
gií a informačních technologií – zaostává za zbytkem 
světa. vidíte to také tak?
V rámci své pozice se pohybuji hlavně ve střední a východní 

Evropě a musím říct, že zde vidím snahu se inovacím a konku-
renceschopnosti opravdu věnovat. Jsou místa a projekty, které 
rozhodně patří ke špičce ve svém oboru celosvětově, ať už v ob-
lasti informačních technologií, automobilovém průmyslu či mo-
derní medicíny apod. Nicméně je nutno říci, že Evropa je velmi 
komplexní region s dlouhodobou historií, mixem národů, kultur, 
názorů a směřování, proto pokud ji vnímáme jako celek, myslím, 
že to má relativně těžké v konkurenci s rozvíjejícími se trhy v Asii 
či Americe. Ne vždy totiž lze hovořit o sjednocené strategii a vzhle-
dem ke komplexitě není Evropa místem, kde by se změny reali-
zovaly rychle a jednoduše.

diverzita jAkO klíč 
k úSpěchu

působíte i v pobaltí, jež je proslulé experimentová
ním v oblasti využívání It ve firmách i státní správě. 
je tento rozdíl viditelný ve vašich aktivitách, při prá
ci s klienty?
Faktem je, že se v některých zemích objevují inovace dale-

ko rychleji. Pobaltským zemím se podařilo nalákat několik vý-
znamných IT firem, které zde založily své pobočky, vzpomenu 
například Skype v Estonsku, CSC, Microsoft a IT oddělení spo-
lečností, jako je Barclays či Western Union v Litvě nebo Accen-
ture v Lotyšsku. A samozřejmě spousta dalších lokálních i me-
zinárodních IT společností. Investice do technologií je patrná 
i v práci se státní správou, která využívala možnosti on-line ko-
munikace dříve než jiné země v regionu.

Pro nás je samozřejmě velmi zajímavé využívání moderních 
technologií při výběru a náboru zaměstnanců, a to platí napříč 
západní i východní Evropou. Pro řadu našich klientů je již běžné, 
že se pohovor vede přes video Skype či video konferenci, existu-
jí formy Video CV, on-line verze psychometrických testů, on-line 
reference. Nejvýznamnějším posunem je však fenomén sociál-
ních sítí, který změnil řadu zavedených postupů. Firmy si hleda-
jí informace o kandidátech na sociálních sítích a sociální sítě se 
stávají důležitým prostředkem pro získávání práce. Velkou revo-
lucí v oblasti recruitmentu přinesla profesní síť LinkedIn, která 
spojuje řadu profesionálů a pro personálně poradenské a head-

hunterské společnosti se stala zdrojem kandidátů i informací 
o nich. Je obdivuhodné sledovat, jak rychle LinkedIn reaguje na 
požadavky svých uživatelů. Přidává funkce, které umožňují pro-
pojovat profesionály mezi sebou i prezentovat profily uživatelů 
potenciálním zaměstnavatelům. Pro zaměstnavatele je naprosto 
zásadní využívání moderních technologií k zviditelnění jejich 
značky jako zaměstnavatele. Tady vidím ještě spoustu prostoru 
pro zlepšení u řady našich klientů. Velmi rychle a zajímavě roste 
také zájem mladé generace o přístup k informacím přes mobilní 
přístroje (chytré telefony, tablety apod.), což značí novou dimen-
zi v oblasti hledání práce či zaměstnanců.

Mezi vašimi klienty jsou firmy, které jsou na špici ve 
využívání moderních informačních technologií. jaké 
jsou dle vás trendy posledních let?
Klíčovým pojmem je diverzita. Moderní IT společnosti kla-

dou velký důraz na inovace a jsou přesvědčeny, že kreativita 
a inspirace vychází z diverzity pracovní síly. Pokud chtějí pod-
pořit svůj růst, musí pracovat s rozmanitostí talentu. Vidíme pro-
to velmi silný trend v náboru zaměřený na vyváženost výběru 
mezi ženami, muži, zaměřují se také na různorodost věkovou, 
kulturní i rozličnost vzdělání a praxe z různých oborů. Kladou 
velký důraz na složení týmů a jejich schopnost vytvářet přida-
nou hodnotu a dlouhodobě udržitelný růst. Diverzita je velkým 
tématem IT společností a řekl bych, že jsou v tomto dále než ji-
né obory. Právě v inovacích je základ úspěchu. Firmy, které ne-
byly úspěšné, zanedbaly z mého pohledu právě oblast inovací, 
vývoje, R&D.

pár SlOv AnglIcky  
Již nestačí

jak se mění v posledních letech požadavky na úspěš
ného zaměstnance?
Požadavky se nepochybně zvyšují. Když přišla krize, očeká-

valo se, že s rostoucí nezaměstnaností bude na trhu spousta ucha-
zečů o zaměstnání a firmy tím budou mít více možností výběru. 
Paradoxem je, že krize zároveň donutila firmy zamyslet se nad 
kvalitou a kompetencemi zaměstnanců a v této turbulentní době 
navýšily požadavky na zaměstnance tak, aby mohly díky nim zvy-
šovat i svou konkurenceschopnost. Takže tady máme situaci, kdy 
je nezaměstnanost vyšší, ale firmy často nemůžou najít ten správ-
ný talent pro svou organizaci. Typický příklad je nábor absolven-
tů. Dříve stačilo umět pár slovíček anglicky, nyní umí absolventi 
klidně 2–3 cizí jazyky a firmy jsou daleko selektivnější.

jaká je dle vás role školy a formálního vzdělání pro 
zvládnutí moderních technologií? Máte nějaký návrh, 
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ké podobě, samozřejmě kromě osobního 
pohovoru, který stále považuji za nenahra-
ditelný. Naše služby se postupně mění. Sna-
žíme se právě přes technologie být blíže 
našim zákazníkům. Před nedávnem jsme 
spustili novou webovou stránku, která bu-
de postupně rozšířena o on-line služby kan-
didátům i firmám. Již nyní zpracováváme 
elektronicky docházky zaměstnanců, vy-
tváříme market a business inteligence plat-
formu, na které budou založeny naše dal-
ší produkty. Ty by měly umožnit klientům 
dostat se lépe ke svým kandidátům, napří-
klad sledovat jejich vývoj a komunikovat 

s nimi ještě předtím, než se stanou zaměstnanci. Nazýváme to pra-
cí s externí skupinou talentů, tzv. talent bankou, kterou pro řadu 
z našich klientů spravujeme. Kandidátům umožníme testovat své 
schopnosti a zvyšovat své šance na úspěch při výběrovém řízení 
právě přes on-line moderní technologie. Tohle je jen střípek ino-
vací, které budeme implementovat. Příjemné pro nás je, že se ma-
jitelé naší společnosti rozhodli vytvořit centrálu pro Evropu v Pra-
ze. Proto se naše vývojové oddělení tvoří v Praze a momentálně 
jej rozšiřuje o nové schopné IT odborníky.

jak zvýšit možnost uplatnění ab
solventů na trhu práce?
Role školy a vzdělání je naprosto 

zásadní. Myslím, že se náš vzdělávací 
systém musí více ubírat směrem k ino-
vacím, rozvoji kreativity, úzce se pro-
pojovat s reálným světem byznysu. 
Spolupráce s IT společnostmi již bě-
hem studia je nevyhnutelná. Vnímám, 
že v této oblasti došlo k posunu, ale zá-
roveň je zde ještě velký prostor udělat 
více. Ve chvíli, kdy k nám přichází ab-
solventi a hledají pracovní uplatnění, 
je stále velká proporce těch, kteří sice 
mají určitou technickou znalost v akademické rovině, ale jejich 
integrace do pracovního života bude stát zaměstnavatele ještě 
spoustu úsilí. Vzdělávací systém by nám mohl více pomoci při 
překlenutí této adaptační fáze, přechodu z teorie do praxe.

jak se projevuje rozvoj It ve vašich vlastních aktivi
tách?
Naše práce je v podstatě založena a řízena technologiemi. Prá-

ce s uchazečem o zaměstnání probíhá do velké míry v elektronic-

— CEO Grafton Europe. (Grafton Recruitment irská perso-
nálně poradenská společnost, která založila svou kan-
celář v Praze v roce 1994. Momentálně je lídrem na trhu 
v oblasti vyhledávání zaměstnanců. Od loňského roku 
je Praha centrálou společnosti pro region Evropa.)

— Jako generální ředitel je zodpovědný za růst společnos-
ti v regionu, kde má 370 zaměstnanců. Ročně umístí ví-
ce než 15 000 kandidátů na trvalý nebo částečný pra-
covní poměr.

— Dříve působil jako Country Manažer pro Českou Repub-
liku, otevřel 10 poboček po celé republice.

— Začínal jako konzultant v pobočce Grafton Technolo-
gies, zaměřenou na vyhledávání odborníků v oblasti IT 
a Engineeringu. Později se stal vedoucím pobočky.

— K jeho klíčovým klientům patří ExxonMobil, Western 
Union, Microsoft, Bodycote a řada dalších.

— Zaměřuje se na produktové inovace v oblasti recruit-
mentu. Svým klientům pomáhá s návrhy a designem 
strategie náboru, plánování pracovní síly, employer 
brandingu a strategie vyhledávání talentů.

— Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a dále zís-
kal manažerské vzdělávání v oboru podnikové řízení na 
CMC Čelákovice. 

— Svůj volný čas věnuje rodině a sportu, především tenisu.

Milan novák 

prO 
zAMěStnAvAtele 

je naprosto 
zásadní 

využívání moderních technologií k zvidi
telnění jejich značky jako zaměstnavatele. 
tady vidím ještě spoustu prostoru pro zlep

šení u řady našich klientů.

9www.cicar.czwww.cicar.cz

rozhovor | téMA



než obyvatel (penetrace trhu je 130 procent) a že na zakoupe-
ných mobilních přístrojích se ohromnými 50 procenty podílí 
právě smartphony.

Ochranu dnes většinou vnímáme tak, že si všichni dává-
me na svůj smartphone či tablet pozor, ale vlastně jen kvůli je-
ho vyšší pořizovací ceně. Také ti, před kterými své věci chrá-
níme, vidí zatím zařízení jen jako konkrétní finanční částku 
v zastavárně. Obsah zařízení není ceněn téměř vůbec, a to na 
obou stranách. Co se tedy vlastně děje, že se vnímání bezpeč-
nosti mobilních zařízení razantně mění a předchozí tvrzení už 
nepůsobí zcela pravdivě?

zdánlIvě nIC nového
Mobilní telefon vznikl jako nástroj hlasové komunikace bez 

nutnosti pevného připojení k telekomunikační síti, krok pře-

„Have You Tried Turning It Off And 
On Again?“ Jakkoli nás tato slavná 
věta ze seriálu IT Crowd bude pro 

svou neoddiskutovatelnou 
pravdivost i nadále provázet při 

každodenním kontaktu s naší 
výpočetní technikou, díky rychlému 
nárůstu smartphonů a tabletů dnes 

řešíme otázky, které před léty 
nikoho ani nenapadly.

Jsme jen krok 
od naprostého pohodlí…

taBlet neBo smartphone?
Otázka, se kterou se určitě mnohý z nás setkal jako poten-

ciální zákazník či uživatel, který je posouván trhem, přiroze-
nou zvědavostí nebo touhou po nových věcech od jednoho 
výrobku k druhému. Těmto zařízením je současně předpoví-
dána skvělá budoucnost právě v souvislosti s osobním pohod-
lím svého uživatele nejen při práci, ale při všech jeho zájmo-
vých aktivitách, při ochraně jeho zdraví, prostě kdekoli 
a kdykoli. Ale aby k tomu skutečně došlo, je třeba zajistit ješ-
tě maličkost – jednoduché a účinné zabezpečení každého za-
řízení i dat, která jsou v něm uložena. Nejde tedy o to, kdo s ko-
ho, ale zda vůbec.

V poslední době se o možnosti zabezpečení smartphonů 
a tabletů začíná stále více hovořit. Jev zvláštní jen do chvíle, 
než zjistíme, že je v České republice víc aktivních SIM karet 

petr háJek | Autor je Ict obchodník ve 
společnosti telefónica, jeho specializací jsou 

dotační programy eu a veřejná správa

analýza | téMA
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ceňujeme význam dat a problematiku je-
jich ztráty a spoléháme se na štěstí. A to 
nemusí vždy stát při nás.

Pak ale přichází, co tu ještě nebylo. 
Řada zaměstnanců po přijetí do firmy ne-
čeká, až dostane služební mobil, ale na-
opak chce používat svůj. Někdo nechce 
služební notebook, ale raději by používal 
pro práci svůj. Jiní chtějí používat ve fir-
mě své tablety. Všichni samozřejmě chtě-
jí přístup k firemním datům a současně 
chtějí chránit svá soukromá data. Proble-
matika dostává svůj název – BYOD (Bring 
your own device).

moBIle devICe management
Tyto události způsobily, že otázka bezpečnosti u smartpho-

nů a tabletů začala trápit řadu lidí. Jednotliví uživatelé větši-
nou využívají některé antivirové a antimalwarové produkty, což 
je model známý ze zabezpečování osobních PC, dokonce i se 
shodnou mírou účinnosti. Na trhu jsou dostupné programy re-
nomovaných antivirových firem i aplikace zdarma, které mají 
omezené funkcionality.

Firmy znají cenu svých dat, nemohou spoléhat jen na zod-
povědné chování svých zaměstnanců a hledají samozřejmě 
komplexnější řešení, kdy budou mít mobilní telefony i tablety 
bezpečně pod kontrolou. Taková řešení jsou souhrnně nazý-
vána MDM (Mobile Device Management) a dle definice analy-
tiků Gartner by měl systém především umožňovat správu soft-
ware – včetně instalace, updatu, smazání nebo blokování 
mobilních aplikací, správu zabezpečení i pravidel využívání 
zařízení a správu souvisejících telekomunikačních služeb. Sou-
časně má řešení, realizované nejčastěji v modelu klient/ser-
ver, poskytnout správcům IT podklady pro softwarový a bez-
pečnostní audit, bezpečnou distribuci a správu firemních 
dokumentů do všech zahrnutých mobilních zařízení.

Účinný MDM musí samozřejmě podporovat širokou škálu 
mobilních zařízení s jejich operačními systémy, jen tak může-
me do systému zařadit vedle firemních zařízení i ta soukromá 
v majetku zaměstnanců. Jednotná správa musí být současně 
umožněna na zařízeních, která jsou provozována v síti různých 
operátorů.

dává to všeChno smysl?
Ano, cestě k pohodlí, které mobilní svět přináší, se nemu-

síme bránit, jen je třeba se novému světu chytře otevřít a řídit 
ho, například prostřednictvím MDM. Lidé budou spokojeněj-
ší, efektivnější a flexibilnější, firma výrazně omezí možná bez-
pečnostní rizika. A to vše ve chvíli, kdy počítačoví piráti obra-
cí, stejně jako uživatelé, pozornost z klasických PC na tablety 
a mobilní telefony. Není na co čekat.

vratný a pro pohodlí uživatele přelomo-
vý. Jakkoli se tento účel zdá dodnes pri-
mární, dokáže jej řada uživatelů označit 
jen za jakýsi prapůvodní a odbývaný 
mávnutím rukou. Jen označení phone 
odkazuje na stále početnou skupinu uži-
vatelů, kteří svůj mobilní přístroj použí-
vají pouze k telefonování a jejichž největ-
ší obavou zůstává ztráta některého 
z kontaktů. Pravé pohodlí nastalo s mož-
ností připojit se přes mobilní telefon k In-
ternetu, samozřejmostí je i připojení 
k  e-mailovému serveru, a tedy kancelář 
v mobilu. Pak přicházejí mobilní aplika-
ce, celá řada z nich je skutečně velmi 
praktických a jejich obliba raketově stoupá.

Tablet útočí na samý vrchol pohodlnosti svou příjemnou 
velikostí, váhou, dokonalým displejem, jednoduchostí ovládá-
ní. A stejně jako smartphone plně ožívá teprve při připojení na 
Internet.

Mobilní zařízení nás obklopují, stávají se postupně a návy-
kově neodmyslitelnou součástí všech našich aktivit, chceme 
a potřebujeme je mít stále k dispozici, doma i v práci. Za tím 
účelem je plníme daty a napojujeme na zdroje informací. 
V tomto kolotoči si možná uvědomíme, že zařízení již obsahu-
jí takové množství důvěrných informací, že se rozhodneme je 
nějakým způsobem chránit. To je dobrý začátek. Nebo nedo-

© Scanrail - Fotolia.com

pOčítAč Bez 
AntIvIrOvéhO 
zabezpečení 

už prakticky nikde nenajdeme, u mobil
ních zařízení je tomu právě naopak. Řa
da lidí ovládá přes mobil či tablet své fi
nance, přistupuje do interních systémů 
firmy, pracuje s důvěrnými daty, nakupu
je. proč ale stále věří, že tato zařízení jsou 
vůči útokům jakýmsi zázrakem imunní?

analýza | téMA
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Přichází 
digitalizace 

rozhlasového 
vysílání

Dnešní rozhlasové analogové FM vysílání je 
s námi více jak půl století. Od té doby se 

však mnohé změnilo, hudbu i video 
skladujeme v digitální podobě, telefonujeme 

prostřednictvím digitálních mobilních sítí, 
knihy čteme pomocí elektronických čteček 

a přijímáme digitální televizi. Jen rozhlasové 
vysílání se nezměnilo, stále je analogové se 

všemi souvisejícími nevýhodami.

Marcel procházka | Autor je manažerem strategie 
a rozvoje služeb ve společnosti české radiokomunikace

Pozemní příjem rozhlasového vysí-
lání je v současné době, podobně jako 
je tomu u televizního vysílání, domi-
nantním způsobem příjmu pro většinu 
posluchačů. Mezi jeho hlavní výhody 
patří vysoké pokrytí, mobilita, nezávis-
lost na datových sítích a velmi vysoká 
penetrace rozhlasových přijímačů, kte-
ré jsou integrovány i do spotřební elek-
troniky, jako jsou například mobilní te-
lefony nebo MP3 přehrávače. Zároveň 
se ale potýká s celou řadou problémů, 
které způsobují pokles reklamních vý-
nosů o více jak 30 %, což může mít v bu-
doucnu dopad na kvalitu obsahu.

Mezi největší bariéry dalšího rozvo-
je pozemního rozhlasového FM vysílá-
ní patří nedostatek frekvencí pro nové 
rozhlasové stanice, s ohledem na ana-
logovou technologii nemožnost rozvo-
je nových služeb s přidanou hodnotou 
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dou moci zaměřovat i na tematicky ne-
bo žánrově užší skupinu, bude pak mo-
ci i konkrétní reklama cílit přesněji na 
svou cílovou skupinu.

Digitální rozhlas se úspěšně rozvíjí 
v řadě evropských zemí. Není důvod, 
proč by se nemohl úspěšně rozvíjet 
i v České republice, kde má rozhlas jed-
nu z nejvyšších poslechovostí v Evropě.

dIgItální rozhlas 
se těší velké oBlIBě 
po Celém světě.
Z evropských států je pak digitální 

rozhlas úspěšný především v Němec-
ku, Norsku, Švýcarsku, Belgii nebo Vel-
ké Británii. V Německu je po zhruba ro-
ce a půl provozu digitálního rozhlasu 
90% pokrytí, vzniklo mnoho nových sta-
nic a je zde více než milion prodaných 
přijímačů.

Česká republika je v současnosti 
pokryta digitálním signálem pouze ze 
41 % a například licenci pro celoplošné 
digitální vysílání má pouze jedno rádio. 
Stávající digitální vysílání je však reali-
zováno v L-pásmu (1,5 GHz), které ne-
ní optimální z důvodu horšího šíření 
těchto kmitočtů. Prostor pro další roz-
voj je tedy velký. 

Abychom se v procesu digitalizace 
rozhlasového vysílání mohli posunout 
dále, je jako první krok nutné stanovit 
jasnou národní strategii. Zároveň je tře-
ba zahájit aktivní dialog o budoucí kon-
cepci digitálního rozhlasového vysílá-
ní se všemi zainteresovanými stranami, 
zejména s regulačními autoritami a pro-
vozovateli rozhlasového vysílání, 
 abychom celý koncept digitálního roz-
hlasového vysílání konečně rozpohy-
bovali. 

Prvními vlaštovkami bylo konání 
DAB semináře v Poslanecké sněmovně 
ČR a založení DAB fóra, jehož členy 
jsou vedle Českých Radiokomunikací 
také ostatní provozovatelé vysílacích sí-
tí, Český rozhlas a všichni významní 
provozovatelé rozhlasového vysílaní, ja-
ko například společnosti Lagardere 
a Londa.

hlasových kanálů v lepší kvalitě než 
prostřednictvím analogových sítí. Ved-
le širší programové nabídky se pro po-
sluchače zpřístupní celá řada nových 
služeb, jako například elektronický pro-
gramový průvodce, radiotext, slide-
show nebo přenos webových stránek 
na displej rozhlasového přijímače. Pře-
chod na digitální rozhlasové vysílání bu-
de postupný. Posluchači nemusí mít 
obavy, že by museli v brzké době na-
hradit všechny své stávající analogové 
přijímače digitálními. Bude se tak jed-
nat o přirozenou evoluci než o revolu-
ci jako v případě digitalizace pozemní-
ho rozhlasového vysílání.

dIgItalIzaCe umožní 
generování novýCh 
reklamníCh výnosů 
a může tak zastavIt 
jejICh současný propad
Výhod digitálního rozhlasového vy-

sílání je celá řada. Patří mezi ně napří-
klad možnost celoplošného i regionál-
ního pokrytí (bez omezení nedostatkem 
kmitočtů FM), větší počet programo-
vých pozic nebo nižší cena šíření pro-
gramu na straně provozovatelů rádií, 
ale i volitelná zvuková kvalita nebo pro-
pojení s dalšími digitálními technologi-
emi na straně posluchačů. Především 
s možností rozvoje interaktivních slu-
žeb pak bezprostředně souvisí i mno-
hem rozsáhlejší možnosti reklamního 
prostoru. 

Velmi dobře se bude moci využívat 
například při používání služby nákupu 
nebo stahování písní, které se právě 
hrají. Díky pestrosti stanic, které se bu-

vedle pouhého přenosu zvuku, kvalita-
tivní limity přenosu audia, omezené 
možnosti pro provázání rozhlasového 
vysílání s internetem a integrace analo-
gového přenosového systému do dneš-
ních plně digitálních koncových zaříze-
ní, jako jsou mobilní telefony, tablety, 
navigace nebo automobily. Tyto „nedu-
hy“ může vyřešit pouze digitalizace roz-
hlasového vysílání.

dIgItalIzaCe rozhlasu 
přInese posluChačI řadu 
zCela novýCh služeB 
a výrazně vyšší kvalItu.
Tak jako v případě televizního vysí-

lání, kdy prostřednictvím analogu bylo 
možné přenášet jen 4 TV programy 
a dnes je jich digitálně vysíláno více jak 
15, digitální rozhlasové vysílání umožní 
k posluchači přenést násobně více roz-

Stav rozvoje digitálního rozhlasu v Evropě
 DAB zahájeno a test DAB+
 Test DAB
 Test DAB+
 Test DAB a DAB+
 DAB zahájeno
 DMB Audio
 DAB a DAB+ zahájeno

diGitální 
rOzhlAS 

se úspěšně rozvíjí v řadě evropských ze
mí. není důvod, proč by se nemohl 
úspěšně rozvíjet i v české republice, 
kde má rozhlas jednu z nejvyšších po

slechovostí v evropě.
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eGon útočí 
na kontrolu státu

Vy ještě neznáte 
eGONa? Pak to pojďme 

společně napravit! 
eGON je v přeneseném 

slova smyslu živý 
organismus, který je 

spojen s využitím nově 
dostupných možností 

v oblasti informačních 
a komunikačních 

technologií. 

Jan beneŠ | Autor je 
advokát, specializuje se na 

občanské, obchodní a autorské 
právo, včetně softwarového, 
oblast elektronizace veřejné 

správy a egovernmentu.

Když je o něm řeč, sluší se napsat, že 
podle webu Ministerstva vnitra České re-
publiky jsou životní funkce eGONa zajiš-
těny jednak prsty v podobě Czech POIN-
Tu, dále oběhovou soustavou, kterou má 
tvořit tzv. Komunikační infrastruktura ve-
řejné správy, srdcem je pak zákon o elek-
tronických úkonech a autorizované kon-
verzi dokumentů a konečně mozkem jsou 
základní registry veřejné správy uprave-
né zákonem o základních registrech. 
A právě základní registry ve spojení s da-

osoby nemusí díky základním registrům 
opakovaně dokládat již jednou dolože-
né údaje. Zákonná úprava základních 
registrů rozlišuje celkem čtyři druhy. 

Zaprvé registr obyvatel, ve kterém 
jsou vedeny údaje o občanech České 
republiky a cizincích, kteří mají povo-

tovou schránkou jsou hlavním tématem 
tohoto článku.

Co je přínosem  
základníCh regIstrů?
Smyslem celého systému je zejmé-

na skutečnost, že fyzické či právnické 
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len pobyt v České republice, zadruhé 
registr osob, shromažďující informace 
o právnických osobách a jejich orga-
nizačních složkách, podnikajících fy-
zických osobách a orgánech veřejné 
moci. 

Zatřetí se jedná o registr územní 
identifikace a nemovitostí, ve kterém 
jsou informace o adresách, parcelách 
a budovách, a konečně registr práv 
a povinností, který obsahuje informace 

pro řízení přístupu k údajům ostatních 
zmiňovaných základních registrů, pře-
hled o jednotlivých agendách, které or-
gány veřejné moci provádějí, a informa-
ce o rozhodnutích týkajících se občanů 
a právnických osob vedoucích ke změ-
ně údajů v základních registrech.

Co dělat, když se mI oBsah 
záznamu nelíBí?
Pokud by fyzická či právnická oso-

ba měla jakékoli pochybnosti o opráv-
něnosti přístupu uvedených subjektů 
k údajům vedeným v základním regi-
stru osob, může se obrátit přímo na pří-
slušný subjekt s žádostí o poskytnutí 
doplňujících informací. Toto právo jí ná-
leží ze zákona o svobodném přístupu 
k informacím včetně případné zákonné 

obrany při odmítnutí poskytnutí tako-
vých informací.

konečně se samI od státu 
dozvíme kdy, kdo a proč!
Existence záznamů o využívání úda-

jů v základním registru je určitě velké 
plus pro transparentnost fungování celé 
veřejné správy. Každý, kdo má datovou 
schránku, nyní automaticky zdarma zís-
ká zprávu, kdo si prohlížel jeho osobní 
údaje či údaje jeho společnosti vedené 
v základních registrech, jaký orgán ve-
řejné moci a za jakým účelem si infor-
mace zjišťoval. Pro občana a další sub-
jekty se jedná o komfort, který by každý 
z uživatelů měl díky datové schránce ak-
tivně využívat a hlavně si svůj přehled 
pořádně přečíst a nenechat „své“ úřed-
níky dělat, co se jim zlíbí.

transparentnostI veřejné 
správy napomáhají datové 
sChránky
Zmiňované spojení srdce a mozku 

virtuálního eGONa v praxi spočívá 
v povinnosti státu zdarma poskytnout 
tzv. záznam o využívání údajů v  zá-
kladním registru osob a základním re-
gistru obyvatel. Tento záznam obsahu-
je údaje za každý uplynulý kalendářní 
rok. Podmínkou je zřízená a zpřístup-
něná datová schránka dotyčné osoby, 
přičemž tato služba je ze strany státu 
zdarma. 

Velice lehce se tak dozvíte, kdo na-
hlížel do vašich údajů vedených v zá-
kladním registru obyvatel či osob. Sa-
motná myšlenka automatizovaného 
zasílání záznamů o využívání údajů 
v jednotlivých základních registrech 
(a navíc zdarma) je určitě krokem vpřed 
pro kontrolu celé veřejné správy ze stra-
ny občana, který díky tomu získá pře-
hled o tom, kdo z veřejné správy, kdy 
a proč se o něho zajímal.

jaká je praxe?
Správa základních registrů začala 

15. března 2013 rozesílat roční výpisy ze 
základního registru obyvatel a registru 
osob. Vzhledem k nedávnému zaháje-
ní provozu základních registrů k 1. čer-
venci 2012 se informace za loňský rok 
týkají pouze druhé poloviny roku 2012. 
Právnické osoby a fyzické podnikající 
osoby, které mají aktivní datovou 
schránku, tak již nejspíše obdržely zá-
znam za kalendářní rok 2012 o tom, kdo 
nahlížel do jejich údajů vedených v zá-
kladním registru osob. 

Obdobná situace se týká občanů 
České republiky a cizinců, kteří mají po-
volen pobyt v České republice v přípa-
dě registru obyvatel, pokud mají dato-
vou schránku fyzické osoby (nikoliv 
pouze podnikající fyzické osoby). 
V obou případech můžete v datové 
schránce očekávat dokument s názvem 
Záznam o využívání údajů v registru 
osob nebo Záznam o využívání údajů 
v registru obyvatel.

ČTK/Doležal Michal

když je  
o něM řeč, 

sluší se napsat, že podle webu Minister
stva vnitra české republiky jsou životní 
funkce egOna zajištěny jednak prsty v po
době czech pOIntu, dále oběhovou sou
stavou, kterou má tvořit tzv. komunikační 
infrastruktura veřejné správy, srdcem je 
pak zákon o elektronických úkonech a au
torizované konverzi dokumentů a koneč
ně mozkem jsou základní registry veřejné 
správy upravené zákonem o základních 
registrech. A právě základní registry ve 
spojení s datovou schránkou jsou hlavním 

tématem tohoto článku.
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plánovanie 
vedomostnej ekonomiky 

je ako pozerať sa dozadu
„Okolo roku 2005 bude jasné, že dopad Internetu na ekonomiku nebol 

väčší ako dopad faxu.“ Paul Krugman, 1998

Martin vlachynský | Autor je ekonom, 
analytik IneSS

To si prirodzene všimne prakticky každá vláda a dokumen-
ty s vládnymi programami a náčrtmi politík začal zapĺňať no-
vý termín – vzdelanostná ekonomika. Tento termín je pomer-
ne vágny tak ako mnohé iné, ktoré nájdeme v politických 
programoch, a predstavuje skôr víziu čohosi, než konkrétne 
ciele. Pre vládu znamená jediné – musíme čosi robiť! A práve 
tu sa otvára priestor na mlátenie prázdnej slamy – zaškatulkuj-
me vzdelanostnú ekonomiku na informačné technológie 
a vzdelávacie systémy.

Tento výrok známeho amerického ekonóma a nositeľa No-
belovej ceny dnes vyznieva smiešne a často mu je vyhadzova-
ný na oči. Napriek tomu mal na prelome tisícročí niečo do se-
ba. Boom, odštartovaný v 80. rokoch IBM, Applom a Microsoftom 
a v 90. rokoch nadopovaný steroidmi v podobe šíriaceho sa in-
ternetu sa zdal byť v koncoch. Praskla Dot-Com bublina a stov-
ky „zázračných“ firiem zo Sillicon Valley zažiarili ako kométa 
a ešte rýchlejšie zhasli. Dôsledky vládnych zásahov, ktoré mali 
skrotiť vypuknutú recesiu, výraznou mierou prispeli ku dnešnej 
finančnej kríze.

Na konci prvého desaťročia nového milénia prichádza ku 
zmene internetovej paradigmy. Začíname hovoriť o období Web 
2.0, kedy užívatelia už nie sú len pasívni prijímatelia softwaro-
vých produktov, ale svojimi krokmi ich aktívne spoluvytvárajú. 
Zjavili sa nové technológie, ako smartfóny, tablety, GPS, rýchle 
mobilné siete a noví lídri – Google, Facebook, či znovuzrodený 
Apple. Tak ako v 90. rokoch aj teraz média zaplavili príbehy ga-
rážových milionárov, ktorým pár riadkov kódu z večera do rána 
zabezpečilo súkromnú jachtu a fotku na obálke časopisu Time. 
Biedny nástup spoločnosti Facebook na burzu schladil ďalšie 
očakávania, no IT ostáva čiernym koňom ekonomiky nielen zá-
padných, ale aj mnohých rozvojových krajín. Mať v krajine čo 
najviac IT firiem je snom každého politika. IT fabriky generujú 
vysokú pridanú hodnotu a zarábajú veľa peňazí, nedymia, ma-
jú najvyššie priemerné platy v krajine a okrem občasnej kávy 
vyliatej do lona ich obchádzajú pracovné úrazy.
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mIlIarda eur na 
„InFormatIzáCIu“
Najjednoduchším krokom, ako budo-

vať túto škatuľku, sú ako vždy nové vý-
davky. Národná agentúra pre sieťové 
a elektronické služby má v rámci operač-
ného programu Informatizácia spoloč-
nosti vyčlenených 113 miliónov eur na 
pokrytie 518 odľahlých obcí vysokorých-
lostným internetom. Mnohé z týchto ob-
cí pritom nemajú kanalizáciu, či obecný 
vodovod. Slovenská vláda však z neja-
kých záhadných dôvodov verí (a aby sme 
boli féroví, o úroveň nad ňou tomu isté-
mu verí Brusel), že práve v týchto ob-
ciach v chalúpke čakajú budúci sloven-
skí Gatesovia a Zuckerbergovia, kým ku 
nim dorazí optický kábel. Na „informatizáciu“ a budovanie 
vzdelanostnej spoločnosti má ísť viac ako miliarda eur.

Prístup „budovať, nie reformovať“ je aj vo vysokom školstve. 

Slovenské univerzity ročne vychrlia 50 000 absolventov, každým 
rokom tak 1% populácie dostane oficiálne potvrdenie o tom, že 
sú vzdelaní. Absolventi prírodných a technických vied z nich 
tvoria štvrtinu. Zlomiť syndróm cesty najľahšieho odporu, kto-
rý motivuje mladých ľudí vyberať si odbory netechnického za-
merania (rozumej bez matematiky), nebude ľahké. Mladí ľudia 
by museli uveriť, že vysokoškolský diplom poskytuje niečo viac 
ako spoločenský status a signál pri úvodnom filtrovaní žiadostí 
o zamestnanie na oddeleniach ľudských zdrojov. 

Ale dá sa vzdelanostná spoločnosť 
vôbec vybudovať školou? Steve Jobs vo 
svojom legendárnom prejave pre čer-
stvých absolventov Stanfordu povedal, že 
vyhadzov zo školy bola jedna z troch naj-
lepších vecí, ktorá ho v živote postihla 
a jediný predmet, ktorý mu do života nie-
čo dal, neboli hodiny programovania, ale 
kaligrafia. Dotkol sa tým zásadnej myš-
lienky. Pokrok sa jednoducho nedá na-
plánovať. 

Prelomové udalosti, či už vo svete ve-
dy alebo biznisu, nevznikli ako ďalší evo-
lučný stupienok existujúcich vedomostí 
a procesov, ale práve ich novým, jedineč-
ným kombinovaním. Odvetvie informač-
ných technológii je tomuto obzvlášť na-

klonené, keďže potreba počiatočného f inančného 
a technického kapitálu je pri väčšine nápadov minimálna. IT 
firmy, ktoré sú dnes vytúženým vzorom, vznikali v garážach, 
na domácich počítačoch, bez grantov a podnikateľských inku-
bátorov.

Chvala metódy pokus – omyl
Ľudia s nápadom si v mnohom vedia pomôcť sami. Na Slo-

vensku sa organizuje stále väčšie množstvo rôznych start-up 
konferencií. O financovanie tých aspoň naoko životaschop-
ných projektov sa vedia rýchlo postarať podnikateľskí anjeli, 
či iné formy kapitálu, ktorý sa IT firiem ešte stále nezasýtil. Na 
verejnú politiku ostáva jediný spôsob, ako podporiť vedomost-
nú ekonomiku. Nastavenie podnikateľského prostredia musí 
umožňovať pokus – a omyl.

Vedľa každého úspešného softvéru, webu, či aplikácie, kto-
rý uspel, je ďalších sto, ktoré zlyhali. Ak budú nové nápady za-
ťažené zastaranou a často úplne zbytočnou reguláciou, ľudia 
rýchlo stratia chuť skúšať. Jeden príklad miesto zbytočných slov. 
Skúste sa dopátrať, ako pre účely platenia daní na Slovensku ofi-
ciálne účtovať príjmy cez PayPal. A nechcel by som vidieť tie vy-
plašené oči pracovníčky daňového úradu, ak by ste sa spýtali 
na príjmy cez Bitcoin. Internetové projekty dosiahli úspech aj 
preto, že dokázali predbehnúť regulácie. Skryli sa do tieňa, kam 
úrady nevideli, pretože tomu jednoducho nerozumeli.

Budovanie vzdelanostnej ekonomiky je pohľadom doza-
du. To, čo sa stalo v minulosti sa však už nikdy nezopakuje. 
My nielen že nevieme, ako bude vyzerať úspešná internetová 
stránka zajtrajška, my ani nevieme, ako bude vyzerať internet. 
Ak budú musieť talentovaní tínedžeri popri nahadzovaní kódu 
študovať vykazovanie DPH a platiť minimálne odvody rok pred 
tým, než zarobia prvé euro, dosť pravdepodobne to všetko ne-
chajú tak. Nestavať prekážky je tým najlepším budovateľským 
krokom, čo politik môže urobiť.

zlOMIť 
syndróM 

cesty 
najľahšieho odporu, ktorý motivuje mla
dých ľudí vyberať si odbory netechnické
ho zamerania (rozumej bez matematiky), 
nebude ľahké. Mladí ľudia by museli uve
riť, že vysokoškolský diplom poskytuje 
niečo viac ako spoločenský status a sig
nál pri úvodnom filtrovaní žiadostí o za
mestnanie na oddeleniach ľudských 

zdrojov.

© kentoh - Fotolia.com
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IZIP končí – 
co bude dál?

IZIP neboli Elektronická zdravotní knížka byl 
projekt společnosti IZIP, a. s, která vznikla 

v roce 2001. Plný provoz byl spuštěn o tři roky 
později – v listopadu 2004. Koncem roku 2012 

byl však celý projekt ministrem zdravotnictví 
Leošem Hegerem ukončen jako nefunkční 
a neužitečný, přestože za celou dobu své 

existence stál zhruba 1,8 miliardy korun, které 
do něj vložil její majoritní vlastník – Veřejná 

zdravotní pojišťovna (VZP).

ludMila habadová | Autorka je právnička, 
řadu let působí v roli konzultantky pro oblast 

zdravotnictví a sociální politiky

vzp jako většInový vlastník
Menšinovým vlastníkem IZIPu je 

v současné době švýcarská firma eHi 
eHealth International, která na základě 
expertního posudku stanovila hodnotu 
firmy na 923,5 milionu Kč. Za svých 49 
procent akcií požaduje od VZP tedy 452 
mil. Kč. Pojišťovna nyní drží v IZIPu 51 
procent akcií, koupí by její podíl stoupl 
na sto procent. Tato cena je však pro VZP 
naprosto nepřijatelná a je ochotná zapla-
tit pouze nominální hodnotu akcií, tedy 

torie pojištění pacienta, přehledy vykáza-
né péče, uhrazených regulačních poplat-
ků nebo doplatky za léky. Jenže ze šesti 
a půl milionu pacientů elektronické kníž-
ky užívá jen necelá třetina a údaje do ní 
byly lékaři zapisovány nikoli systematic-
ky, ale pouze nahodile. K současnému 
datu vykazuje IZIP na svých interneto-
vých stránkách 2,5 milionu klientů, 21 ti-
síc zdravotníků, kteří do systémů vkláda-
jí údaje, a přes 211 milionu vložených 
zdravotních záznamů.

sdílení dat  
a eFektIvní komunIkaCe
Cílem a účelem celého projektu je stá-

le poplatná idea, a to vytvoření systému 
elektronických zdravotních knížek, které 
fungují prostřednictvím internetu a jejichž 
pomocí by mělo být možné sdílet mezi 
lékaři informace o pacientech a zefektiv-
nit tak i komunikaci mezi pacientem a je-
ho lékařem nebo předejít opakování ně-
kterých vyšetření. Do elektronických 
zdravotních knížek se zaznamenává his-

18 ci time | duben 2013

analýza | téMA



1,7 mil. Kč. Nyní platí pojišťovna firmě 
IZIP měsíčně za provoz portálu šest mi-
lionů Kč, protože ho nadále potřebuje 
ke komunikaci s lékaři a pacienty.

Aby nebylo komplikací se společnos-
tí IZIP málo, tak jí ještě nyní hrozí, že při-
jde o patent na elektronické zdravotní 
knížky. Se společností bylo totiž Úřadem 
průmyslového vlastnictví zahájeno správ-
ní řízení o odejmutí zmiňovaného paten-
tu. Podle některých odborníků jí neměl 
být tento patent vůbec udělen. Žádost 

existovaly funkční a používané aplika-
ce pro výměnu zdravotních informací, 
pacientský portál, elektronická pre-

skripce, registr radiační zátěže a mana-
žerský informační systém celého resor-
tu. Na tyto části se připravuje výběrové 
řízení. 

Kritika však namítá, že aktuální po-
doba zákona o elektronické dokumen-
taci je naprosto nevyhovující a vyžadu-
je další úpravy tak, aby vytváření 
a sdílení elektronické dokumentace by-
lo povinné. Ministerstvo přesto plánu-
je, že projekt „nový IZIP“ by mohl být 
odstartován již počátkem roku 2014.

o jeho udělení totiž postrádala základní 
údaj – nepopisovala žádné nové technic-
ké řešení, které by bylo opravdovým vy-
nálezem.

další projekt 
elektronICkého 
zdravotnICtví na oBzoru
Nyní rozjíždí ministerstvo zdravotnic-

tví v České republice další projekt elek-
tronického zdravotnictví, kterému se pře-
zdívá „nový IZIP“. Tento projekt, který 

má ten původní téměř dvoumiliardový 
nepovedený nahradit, je komunikovaný 
pod označením „Hospodárné a funkční 
elektronické zdravotnictví“. O jeho přes-
né podobě se však stále jedná, i když 
první kolo tendru již vyhrála společnost 
Microsoft. Výběrového řízení se zúčast-
nilo celkem 11 firem, kromě vítězného 
Microsoftu například firmy InterSystems, 
Ernst & Young a dokonce i samotná spo-
lečnost IZIP. Ani jedna z přihlášených fi-
rem však nijak výrazně nezabodovala, 

Microsoft za svůj návrh získal 395 bodů 
z 500 možných. Vítězný projekt zatím 
nezohledňuje žádnou technickou imple-
mentaci a další podobné kroky, ale po-
pisuje pouze základní koncepci toho, jak 
by elektronické zdravotnictví u nás mě-
lo vypadat. Podle ministerstva zdravot-
nictví se jedná pouze o koncepční návrh 
řešení, nikoliv o návrh technického ře-
šení ani o dodávku softwaru.

Cílem ministerstva zdravotnictví je 
nyní zajistit, aby v horizontu čtyř let 

Bývalý ředitel VZP Pavel Horák s balíkem akcíí, které ukázal na tiskové konferenci k převzetí akcií projektu IZIP. ČTK/Kamaryt Michal

k rychléMu, 
kvAlItníMu 

A efektIvníMu 
rozhodnutí 

potřebuje lékař okamžitý přístup ke 
všem potřebným a spolehlivým informa
cím o zdravotním stavu svého pacienta. 
Stejně tak by měl mít i pacient možnost 
využívat dálkový přístup k důležitým in
formacím o své léčbě a vyšetřeních. to 
vše umožní pouze správně koncipova

né elektronické zdravotnictví.

2001 12,2 milionu

2002 29 milionů

2003 53,8 milionu

2004 77,1 milionu

2005 135 milionů

2006 130 milionů

2007 81 milionů

2008 67,9 milionu

2009 280 milionů

2010 644,8 milionu

2011 120 milionů

Celkem 1,631 miliardy

Tabulka: č. 1 Celkové náklady na IZIP 

Zdroj: VZP (částky jsou bez DPH)
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Některé právní otázky spojené 
s využíváním datových 

schránek
Tento článek se věnuje některým právním 

otázkám spojeným s využíváním datových 
schránek a týkajícím se například toho, zda je 

možné zvolit si jiný způsob doručení, jak nahlížet 
na případy, kdy má osoba datových schránek 

více, zda musí být elektronická zpráva zasílaná 
prostřednictvím datové schránky podepsaná el. 

podpisem apod. V zájmu bezproblémového 
používání datových schránek se na tyto otázky 
snaží autor odpovědět nejen s ohledem na své 

vlastní praktické zkušenosti, ale zejména 
s ohledem na přibývající soudní judikaturu k této 

problematice.

nosti jejich adresátům přednostně do da-
tových schránek, objevovala se již od 
počátku otázka, zda je možné toto pra-
vidlo prolomit přáním adresáta, aby mu 
bylo doručováno v podobě listinné. Sku-
tečnost, že to s ohledem na text zákona 
možné není, potvrdil například rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 
90/2010, který uvedl, že adresa pro do-

analýza | téMA

luboŠ JeMelka | Autor je právník a politolog, přednáší 
na cevrO Institutu a pravidelně publikuje zejména 

k problematice správního práva

doručování datovou 
sChránkou osoBám
Datové schránky jako takové byly si-

ce zavedeny již v roce 2009, nicméně po-
hled na některé související právní otázky 
týkající se tohoto prostředku sloužícího 
k urychlení a zefektivnění elektronické 
komunikace se stále vyvíjí. Nebudu zde 
shrnovat obecnou charakteristiku dato-

vých schránek, jejich význam či možný 
potenciál například též pro soukromo-
právní komunikaci (těm se věnoval CI Ti-
me již v únoru a prosinci 2011), nicméně 
pozastavím se u právního pohledu na ně-
které sporné otázky, které v jejich souvis-
losti postupem doby vyplynuly.

Vzhledem k tomu, že orgány veřej-
né moci jsou povinny doručovat písem-
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doručování datovou 
sChránkou orgánům 
veřejné moCI
V neposlední řadě bych se chtěl po-

zastavit u toho, v jaký okamžik lze pí-
semnost adresovanou orgánu veřejné 
moci považovat za doručenou. Zda je 
tomu stejně jako u soukromých osob 
(okamžikem, kdy se do schránky při-
hlásí, resp. nejpozději desetidenní fik-
cí) nebo nikoli. Podle názoru Nejvyšší-
ho správního soudu je podání 
prostřednictvím datové schránky vůči 
orgánu veřejné moci učiněno vždy již 
okamžikem dodání datové zprávy do 
schránky orgánu veřejné moci. Podle 
soudu totiž není přijatelné, aby orgán 
veřejné moci vlastním postupem (ze-
jména svou nečinností) určil okamžik, 
kdy mu bude podání předáno, a kdy te-
dy vyvolá odesílatelem zamýšlené dů-
sledky. Vůči orgánu veřejné moci musí 
být proto písemnost považována za do-
ručenou od okamžiku, kdy ji měl ve své 

dispoziční sféře, nikoli od okamžiku, 
kdy se s ní rozhodne pracovat (srov. 
NSS sp. zn. NSS 9 Afs 28/2010).

Tento přístup považuji za správný 
a odpovídající zásadám fungování práv-
ního státu. Kladně se pak mohu vyjádřit 
rovněž k výše uvedeným soudním roz-
hodnutím, která jsou podle mého názo-
ru v souladu s dosavadní praxí i s před-
chozí odbornou literaturou, která na tyto 
otázky sama hledala možné odpovědi.

analýza | téMA

ručování zvolená účastníkem řízení ne-
může vyloučit doručování prostřednic-
tvím datové schránky, má-li adresát 
datovou schránku zřízenu a zpřístupně-
nu (přednost před datovou schránkou 
by mohlo mít pouze osobní předání pí-
semnosti, popřípadě skutečnost, že by 
toto doručování bylo vyloučeno z pova-
hy věci – například při doručování urči-
té věci). Toto rozhodnutí nicméně potvr-
zuje rovněž dříve vyslovovaný právní 
názor, že i když by bylo v rozporu s tím 
doručeno jiným způsobem než do dato-
vé schránky, je rozhodující, zda se pí-
semnost dostala do dispozice adresáta 
a ten se s ní mohl seznámit. Přestože by 
zde nesprávně zvolený způsob doruče-
ní znemožňoval nástup fikce doručení, 
převzetí písemností tento nedostatek 
zhojí. 

Stejný závěr by platil i v případě, po-
kud by měla určitá osoba datových 
schránek více (například jako advokát, 
insolventní správce i jako soukromá fy-

zická osoba) a doručeno jí bylo do té 
nesprávné. Musí tedy být doručováno 
do datové schránky vázané na danou 
činnost, nicméně (byť bez možnosti fik-
ce doručení) by písemnost musela být 
považována za doručenou ve chvíli, kdy 
se s ní adresát prokazatelně seznámí 
(srov. NSS sp. zn. 7 Afs 46/2010).

K možnosti nevyužít datovou schrán-
ku může dojít pouze v případě, když si 
osoba s datovou schránkou zvolí zmoc-
něnce bez této schránky. Pokud se totiž 
nejedná o úkon, který musí vykonat pří-
mo adresát, standardně se doručují pí-
semnosti pouze zvolenému zástupci 
a způsob doručení se pak řídí podle něj 
(srov. NSS sp. zn. 7 Afs 46/2010).

Častým dotazem bývá také to, zda 
musí být zpráva zasílaná prostřednictvím 
datové schránky podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem. Odpověď na 
to dává samotný zákon o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi doku-
mentů, který v § 18 odst. 2 uvádí, že úkon 
učiněný prostřednictvím datové schrán-
ky má stejné účinky jako úkon učiněný 
písemně a podepsaný (platí tedy fikce 
písemného a podepsaného úkonu – 
srov. NSS sp. zn. 8 As 89/2011). Datová 
schránka tedy již sama o sobě garantu-
je autenticitu odesílatele zprávy, která 
tak nemusí být znovu potvrzována elek-
tronickým podpisem.ČTK/Fotobanka ČTK/Štěrba Martin

uvedené 
skutečnosti 
bylo možné dovozovat, a to i před přije
tím zmíněných soudních rozhodnutí, rov
něž ze závěrů poradního sboru ministra 
vnitra ke správnímu řádu č. 84 a 86, kte
ré jsou uveřejněny na stránkách minis
terstva vnitra, a pochopitelně též z ně
kter ých právních komentářů ke 
správnímu řádu (například od autorů je

melka, pondělíčková, Bohadlo).

z rozhodnutí 
nejvyššíhO 
SprávníhO 

SOudu 
sp. zn. nSS 9 Afs 28/2010 vyplývá po
žadavek na nepřetržitost a kontinuálnost 
výkonu veřejné moci. z toho lze dovozo
vat, že vůči orgánu veřejné moci je po
dání učiněné datovou schránkou doru
čeno již okamžikem dodání této zprávy 
do datové schránky orgánu, a nikoli až 

jejím přečtením či fikcí.
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země krále Mila
Balkánská vláda jedné strany

Dokázali byste jmenovat 
evropskou zemi, kde od roku 

1990 vládne stále stejná strana? 
A přitom skutečně takovou zemi 
najdeme přímo v regionu střední 
a východní Evropy a někoho by 
mohlo překvapit, že řeč nebude 

o Lukašenkově Bělorusku.

petr sokol | Autor je politolog, přednáší 
na cevrO Institutu, řídí cevrO revue 

a pravidelně přispívá do dalších českých médií 

analýza | evrOpSká pOlItIkA

se propracoval do jejího ústředního výboru, zřejmě hlavně dí-
ky vlastnostem, které mu vysloužily přezdívku „Břitva“. Trium-
virátu se podařilo provést něco, čemu se v zemi říká „antiby-
rokratická revoluce“, vystrnadit dosavadní komunistické 
vedení republiky. Reformisté následně vypsali vícestranické 
volby, v nichž ale drtivě vyhrála jejich „reformovaná“ Liga ko-

munistů Černé Hory. V roce 1991 se premiérem na základě prv-
ních svobodných voleb stal Milo Đukanović, přestože mu v tu 
chvíli bylo teprve 29 let. Málokdo si asi tehdy dokázal předsta-
vit, že tento politický „mladík“ bude politiku v balkánské re-
publice ovládat ještě dalších 22 let. Đukanović byl zpočátku 
loajální ke zbytku triumvirátu, který prosazoval spojenectví se 
Srbskem, dokonce jako premiér měl podíl na účasti černohor-
ských jednotek na válce v Chorvatsku, kdy například Černo-

Jedinou postkomunistickou zemí v Evropě, kde se od pá-
du komunismu nikdy nevyměnila vláda, je totiž balkánská Čer-
ná Hora. Mimochodem Černá Hora, do které míří každoročně 
více českých turistů, patří mezi nejmladší samostatné evrop-
ské státy, protože se tato bývalá jugoslávská svazová republi-
ka oddělila ze svazku se Srbskem až v roce 2006.

BřItva
Černohorským (post)komunistům se už při zavedení de-

mokratických voleb v roce 1990 podařilo udržet se u moci. Ná-
sledně se stejně jako jejich kolegové v dalších zemích regionu 
prohlásili za reformované komunisty a přejmenovali se na De-
mokratickou stranu socialistů. Tehdy jejich programem bylo 
udržení Jugoslávie a v jejím rámci úzké spojenectví s lídrem 
srbských komunistů Miloševičem. Stranu ovládla trojice funk-
cionářů, ve které dvě „staré struktury“ doplnil šestadvacetile-
tý mladík – Milo Đukanović. Vystudovaný odborník na cestov-
ní ruch a syn vlivného komunistického funkcionáře vstoupil 
do černohorské komunistické strany už na gymnáziu a rychle 
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horci obléhali spolu se Srby historický 
Dubrovník.

pravIdelné  
polItICké otočky
Ambiciózní premiér ale dlouho ne-

vydržel ve stínu prvního prezidenta „de-
mokratizované“ Černé Hory Momira Bu-
latoviće a v roce 1997 proti němu vytáhl 
do boje. Za tím účelem se prohlásil za 
náhle zrozeného zastánce černohorské 
identity a profiloval se jako protipól pro-
srbského a projugoslávského Bulato-
viće. Využil k tomu etnickou skladbu 
obyvatelstva balkánské země, které se dělí v tomto ohledu 
zhruba na dvě stejně velké části, z nich jedna – obývající hlav-
ně jihozápad – se považuje za etnické Černohorce, zatímco 

druhá se hlásí k srbské orientaci. Đukanović ale přes probu-
zenou černohorskou identitu stále zdůrazňoval, že společný 
stát se Srbskem rozbíjet nechce.

Đukanović získal ve své straně těsnou většinu pro kandi-
daturu na prezidenta a po vyrovnaném souboji Bulatoviće v ro-
ce 1998 v čele republiky nahradil. Černá Hora přesto ještě ně-
kolik let zůstávala ve svazku se Srbskem, který fungoval jako 
jedna z mála světových konfederací.

mIlo – oteC nezávIslostI
Na začátku nového století ovšem Mi-

lo, jak zní Đukanovićovo křestní jméno, 
provedl další veletoč a vyzval k podpoře 
černohorské nezávislosti. To mu přines-
lo aspoň dočasnou podporu sil, které ne-
závislost prosazovaly od demokratizace 
v 90. letech. Obrat k černohorské státnos-
ti navíc Milo doplnil politickou taktikou, 
kterou od něj později jako by „opsal“ Vla-
dimír Putin – střídáním pozic prezidenta 
a premiéra. Đukanović na rozdíl od Puti-
na ale tyto výměny pozic prokládá krát-
kými obdobími, kdy je pouze řadovým 

poslancem, ale zároveň si po celou dobu drží klíčovou roli 
předsedy „jeho“ Demokratické strany socialistů (DPS CG). Z ní 
udělal stroj na volební vítězství, který osmkrát od roku 1990 vy-
hrál prezidentské volby, a sám Đukanović zastával sedmkrát 
post předsedy vlády, když jeho socialisté vyhráli všech osm 
parlamentních voleb v historii demokratické Černé Hory. 

Není proto asi divu, že Milo dokázal uspět i v referendu 
o nezávislosti země na Srbsku, které vypsal v roce 2006. Vý-
sledek přinesl podporu 55 % pro úplnou samostatnost země, 
což opět potvrdilo rozdělení země v etnickém a politickém 
ohledu. Đukanovićovi se ale povedlo sjednotit drtivou větši-
nu „černohorské“ části společnosti, přestože jeho vláda je 
dlouhodobě poznamenávána korupčními aférami a podivný-
mi privatizacemi. Sám vůdce socialistů byl v Itálii dokonce 
dlouho vyšetřován kvůli podílu na pašování cigaret do země, 
což podle zlých jazyků byl dlouho hlavní zdroj ekonomic-
kých příjmů Černé Hory.

Blíží se koneC?
Proti Đukanovićovi a jeho DPS ale dlouhodobě stojí nejed-

notná opozice, která se poprvé sjednotila až letos do prezident-
ských voleb. Ani nyní ovšem spojenectví prodemokratických 
a prosrbských sil není příliš pevné, což se ukázalo před pár 
měsíci v druhém největším městě země Nikšići, kde opozice 
vyhrála komunální volby, ale nedokázala sestavit společnou 
komunální vládu.

To oslabilo v kampani společného opozičního lídra – býva-
lého diplomata Miodraga Lekiće, který ale přesto prohrál jen 
o sedm tisíc hlasů s dosavadním prezidentem za socialisty Fili-
pem Vujanovićem (51 % ku 48 %). Pro ilustraci, ten kandidoval 
potřetí v řadě, přestože černohorská ústava dovoluje jen dvojí 
prezidentství jedné osoby. Vláda to ovšem vysvětlila s pomocí 
nejvyššího soudu tak, že první jeho prezidentování se nepočí-
tá, protože začalo ještě před černohorskou samostatností…

Těsný výsledek voleb ale napovídá, že opozice je blízko 
svému snu sesadit Milo Đukanoviće a jeho režim po 23 letech 
u moci. 
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Premiér Černé Hory Milo Đukanović na tiskové konferenci.

ani osMé 
prezIdentSké 

vOlBy 
v černé hoře neotřásly tamní vládu Mila 
Đukanoviće a jeho socialistů. v zemi sice 
fungují demokratické volby, ale již 23 let je 
nevyhrál nikdo jiný. teď se zdálo vítězství 
opozice blízko, ale zase kousek chyběl. Blí
ží se konec nejstabilnější vlády v evropě? 
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