
Vize platformy KYBEZ pro rok 2017

Zálohujte chytře! 

O současnosti a budoucnosti komu-

nikační platformy KYBEZ jsme si měli 

možnost pohovořit s Ing. Michalem 

Řezáčem MSc., výkonným ředitelem 

KYBEZ a ředitelem pro strategický 

rozvoj společnosti GORDIC spol. s r.o.

Můžete nám na úvod přiblížit vznik 
komunikační platformy KYBEZ?
Celý život jsem obklopen počíta-

či, mobily a internetem věcí. Hlavně 

jsem programoval v Delphi, C#, Java  

a podobně. První kroky v oblasti ky-

bernetické bezpečnosti byly moje sna-

hy konsolidovat a zabezpečit co nejlé-

pe naši domácí i firemní síť. Instaloval 

jsem mnoho operačních systémů, fire-

wallů a antivirů, abych nakonec zjistil, 

že největším rizikem v oblasti ochrany 

informací jsou uživatelé ICT a jejich 

šéfové (pozn. red.: Michalův otec je 

majitel a jednatel jedné z největších 

českých softwarových firem). Internet 

je až na třetím místě…

Moje diskuze s akademiky a progra-

mátory, i téma mojí diplomové práce 

bylo pak počátkem platformy KYBEZ. 

Prvním viditelným krokem – informač-

ním kanálem – byl portál, který by se 

věnoval kybernetické bezpečnosti. Ga-

rantem se stali moji vysokoškolští učite-

lé a provozovatelem GORDIC spol. s r.o.  

Odtud plyne jeho název KYbernetic-

ká BEZpečnost. Začali jsme vytvářet 

partnerskou síť spolupracujících firem 

a akademických institucí. Představa 

toho, že by jedna firma dokázala kom-

plexně obsáhnout bezpečnost infor-

mací včetně kybernetické bezpečnosti  

a zákonných povinností, je nemožná. 

 ... pokračování na straně 3

Máte zámek ve dveřích svého bytu? 
Zcela jistě ano, protože chcete 
chránit věci, které jsou pro vás dů-
ležité. Zámkem chráníte svůj maje-
tek a umožňuje vám v noci klidně 
a bezstarostně spát. V současném 
digitálním světě je ale třeba chránit 
nejen fyzický majetek, to nejcen-
nější jsou totiž v dnešní době data. 
Proto přichází důležitá otázka. Máte 
„zámek“ pro svá data? 

Trendy jsou naprosto jasné a jedno-

značné, prakticky všechna data se 

postupem času přesunula do čistě 

digitální formy. Je jedno, zda se za-

měříme na obchodní či osobní rovinu, 

protože dopad je naprosto stejný. Tak 

jako se tištěné faktury pomalu stáva-

jí historickým artiklem, stejný osud 

dostihl například i fotografii. Faktury 

jsou distribuovány digitálně, pode-

psány digitálně a spokojeně dožívají 

i elektronicky archivované. Papírová 

fotografie? Dnes se svojí fotolabové 

podoby dočká jen mizivé procento 

pořízených snímků. Digitální ucho-

vávání dat má mnoho nesporných 

výhod, ale bohužel s sebou přináší  

i určitá úskalí.

O uložená data totiž můžete přijít 

mnoha rozličnými způsoby. Z těch 

náhodných příčin stále s jistotou vede 

uživatelská chyba či lidský faktor, stačí 

špatný příkaz, špatný název souboru 

nebo náhodné přepsání databáze  

a práce za poslední půlrok je pryč. 

... pokračování na straně 6
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Webináře Microsoft
od Office k bezpečnosti
Společnost Microsoft se aktivně anga-
žuje v problematice bezpečnosti. Za tím 
účelem pořádá úvodní webinář, který 
se dočká ještě dalších pěti pokračování  
v lednu až v květnu roku 2017. Kroky 
společnosti Microsoft na cestě k zabez-
pečení dat nám v rozhovoru na následu-
jící straně přiblížil Zdeněk Jiříček, Nati-
onal Technology Officer Microsoftu.  

V poslední době se neustále zhoršují bez-

pečnostní poměry. Útoky na důležitá data 

jsou stále častější i proto, že jsme se ocitli 

v nové situaci. Počet útoků neustále roste 

a vykrádání dat se stalo byznysem. Přitom 

technologický pokrok i používané techno-

logie zabezpečení příliš nenahrávají. Nosi-

telná osobní technika, dostupnost dat všu-

de, kde to uživatel potřebuje, jen ztěžují 

ochranu dat. Přesto společnost Microsoft 

svými technologiemi umožňuje účinnou 

ochranu jedince i firemních dat, a to mno-

ha způsoby. Podrobný popis jednotlivých 

technologií ochrany iden-

tity a dat je právě součástí 

probíhající šňůry webinářů 

Microsoftu. 
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Ing. Michal Řezáč MSc., výkonný ředitel 
KYBEZ a ředitel pro strategický rozvoj 
společnosti GORDIC spol. s r.o. 

Informace jsou samozřejmou a dominantní součástí života. Bezpečnost informací, včetně kybernetické bezpeč-
nosti, není ale jen zákonná povinnost, ale existenční nutnost. V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat 
a řešit nejenom organizace veřejné správy, firmy a jejich manažeři, ale i všechny domácnosti i jejich jednotliví 
členové. 
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Podle reportů etablovaných interne-
tových prohlížečů je více než 50 %  
komunikace s webovými servery šif-
rované prostřednictvím protokolu 
TLS/SSL a nástupem HTTP/2 bude 
tento trend ještě zesilovat. Společ-
nosti Google dokonce uvádí, že 77 % 
všech vyhledávácích dotazů je šifro-
vaných a to oproti 52 % z konce 2013.

„Důvodem je zajištění integrity komuni-
kace a eliminace zranitelnosti uživatelů 
vůči internetovým hrozbám jako je zci-
zení citlivých dat ať už privátního nebo 
komerčního charakteru. HTTP/2 je po-
dle dohody největších výrobců interne-
tových prohlížečů možné používat jen 
v jeho šifrované podobě,“ upřesnil pro 

Averii Jakub Šumpich, country manager 

F5 Networks pro Českou republiku.

SSL je ale také výzvou pro podniky 

a statní organizace. Rozšifrování klade 

nemalé požadavky na výkon hardwaru, 

který takovou operaci provádí. Navíc 

pokrok je neúprosný a s rostoucími 

hrozbami vznikají nové šifrovací algorit-

my, jejichž podporu je nezbytné zajistit. 

SSL je naopak také nástrojem pro 

útočníky, aby v šifrované komunikaci 

schovali útok na aplikační servery. „Pro 
účinnou ochranu webových aplikací se 
doporučuje dělat bezpečnostní inspek-
ci provozu proti útočným vektorům te-
prve po rozšifrování SSL protokolu ješ-
tě před dosažením aplikačních serverů. 
Jedině tak je zajištěno, že útok bude 
zastaven dříve, než infikuje samotnou 
aplikaci,“ upřesňuje Jakub Šumpich.

Právě kvůli SSL klasický síťový a NG 

firewall nebo IPS/IDS nevidí „dovnitř“ 

provozu a nejsou schopny identifiko-

vat včechny útoky, které mohou ohro-

zit kritickou infrastrukturu zákazníka. 

Podle reportu společnosti F5 Networks 

„Annual State of Application Security“, 

který je výsledkem dotazování IT spe-

cialistů od více než 3000 zákazníků  

z celého světa, 50 % respondentů uved-

lo, že útoky na aplikační vrstvě jsou 

častější než na síťové vrstvě. 58 % tvr-

dilo, že tyto druhy útoku jsou mnohem 

závažnější a 63 % respondentů uvedlo, 

že je těžší je odhalit než útoky na síťo-

vé vrstvě. Většina (67 %) také potvrzuje 

náročnější eliminaci aplikačních hro-

zeb. 57 % dotázaných pak konstatuje, 

že nedostatečná viditelnost do SSL až 

na aplikační vrstvu je překážkou k na-

plnění robustní bezpečnostní strategie.

Report také zmiňuje, že 50 % podniků 

provozuje mezi 500 a 2500 aktivních apli-

kací, 12 % pak více než 2500. I když tře-

tina aplikací byla kritická pro fungování 

dotazovaných společností, pouze 35 %  

respondentů disponovalo prostředky 

pro detekci zranitelností a jen 30 % pro-

středky k nápravě těchto problémů. 

Rozhovor se Zdeňkem Jiříčkem ze 
společnosti Microsoft. 

Proč je situace jiná, horší, než tomu 
bylo – dejme tomu – před takovými 
pěti až deseti lety?
Jako hlavní vidím dva důvody. Jeden 

z nich je mobilita a požadavek uživa-

telů připojovat se z různých přenos-

ných zařízení. Ať už jde o manage-

ment firem, státní správu nebo politiky, 

od všech těchto uživatelů přicházejí 

požadavky na přístup k datům kde-

koli a kdykoli – a o to složitější, že po-

kud možno na vlastním smartphonu. 

Tito lidé mnohdy požadují dostupnost  

i citlivých informací, aby mohli ve svých 

obchodních procesech – i na dovolené 

nebo na letišti – rozhodnout v pravý 

čas. Druhým faktorem pak je externali-

ta služeb. Můžeme nebo nemusíme to 

nazývat cloudem, podstatné je to, že 

požadavky obchodního vedení firem 

vedou k tomu, aby určité aplikace byly 

pořizovány zvenčí, formou služby.

Externí zařízení na jedné straně  

a na straně druhé externí služby. To je 

nová situace. K tomu se ještě přidává 

to, že od papírů se přešlo k elektronické 

formě dokumentů. Dříve byly klasifiko-

vány na papíře, teď jsou všechny doku-

menty elektronické. 

Aktiva, která chráníme, jsou dnes 

mnohem citlivější a jsou ve vyšších 

úrovních důvěrnosti, přitom hrozby 

jsou mnohem nebezpečnější ve smy-

slu státem sponzorovaných útoků  

a jako konkurenční boj mezi firmami. To 

je ale vlastně nové bojiště, kybernetická 

válka.

Tím, že management požaduje připo-

jení zařízeními, které nejsou vlastněny 

firmou, jsou hrozby a zranitelnost vyš-

ší. Situace byla z tohoto pohledu dříve  

o mnoho jasnější a průhlednější. 

V „ideálních“ letech perimetru to bý-

valo tak, že vnitřní síť měla definován 

jeden firewall. Existovala demilitarizova-

ná zóna, umožňující přesně vymezit, jak  

a které aplikace v ní „žijí“ – ale hlavně se 

komunikovalo zevnitř a citlivé informa-

ce byly pouze uvnitř firmy. Nyní je tlak 

na to, aby to bylo vše přístupné zvenku, 

a to ještě na zařízeních, která vnitřní IT 

nemá plně pod kontrolou. To je nová si-

tuace, ve které žijeme.
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EDITORIAL

VÍTEJTE V NOVÉM ROCE! 

Právě držíte  

v ruce další 

číslo ICT Net- 

work News. Vstu-

pujeme do roku, 

který pro nás bude 

rokem klíčovým, tře-

ba už proto, že náš stát se chystá naplno 

bojovat s kyberzločinem a proto zřídil tři 

nové instituce, jež se budou starat o bez-

pečnost a bezpečí našich soukromých 

i společných dat. Za tím účelem bude 

zaměstnávat i hackery, kteří mohou mít  

k problematice ochrany dat a identity zcela 

jiný přístup než IT odborníci. Je dobré vědět, 

že si stát vážnost situace uvědomuje a že se 

chce nejen bránit, ale pomocí náhodných 

útoků testovat bezpečnostní infrastruktury.

Uvědomuji si ale, že ne všichni přistupuje-

me k problematice bezpečnosti s patřičnou 

zodpovědností. Proto jsou třeba zajímavé 

kroky společenství KYBEZ, které chce nejen 

pomoci chránit, ale také vzdělávat lidi a zba-

vit je bezhlavých postupů a návyků, vedou-

cích nejčastěji k bezpečnostním incidentům. 

Ne nadarmo se totiž říká, že za většinou bez-

pečnostních selhání je chyba člověka. 

Přeji vám proto, abyste všechna svá roz-

hodnutí v tomto roce činili s rozvahou.

Petr Smolník, šéfredaktor

SLEDUJTE TAKÉ NA:

Ochrana aplikací: klíčová součást strategie 
rozvoje každé organizace

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs/bezpecnost

Webináře Microsoftu:  
od Office k bezpečnosti 
... dokončení ze strany 1  
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Zdeněk Jiříček, National Technology 
Officer, Microsoft 
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Řešení Cisco Meraki, které je nyní 
součástí společnosti Cisco, předsta-
vuje zajímavou platformu, která je 
nejen o přístupových bodech Wi-Fi, 
ale i o přepínačích a bezpečnostních 
branách. Nově se v ní setkáváme  
i s kamerovými systémy. Velká od-
lišnost u Cisco Meraki oproti klasic-
kým Cisco zařízením je v tom, že ma- 
nagement všech zařízení je prováděn 
z cloudu. O možnostech platformy Ci-
sco Meraki jsme si povídali s Janem 
Šípem, statutárním ředitelem společ-
nosti Networksys a Jiřím Benešem, 
senior systémovým inženýrem.

Pro koho jsou řešení od Cisco Mera-
ki určena a je nějaký rozdíl mezi jimi  
a klasickými zařízeními společnosti 
Cisco?
Jan Šíp (JŠ): Řešení od Cisco Meraki 

jsou určená pro zákazníky všech veli-

kostí. Cisco Meraki je snazší z pohledu 

obsluhy, takže je určeno pro zákazní-

ky, kteří nemají nebo nemohou mít tak 

fundované IT oddělení. Typicky jsou 

to menší instituce ve veřejném sektoru 

(základní a střední školy, nemocnice), 

nebo naopak větší komerční firmy se 

značným množstvím malých poboček. 

Můžeme jim samozřejmě nabídnout 

klasické robustní řešení Cisco, ale pro 

ty klienty, kteří chtějí jednodušší pře-

hlednou obsluhu a správu, můžeme 

nabídnout právě Cisco Meraki, které se 

stalo součástí Cisco. Jednodušší a pře-

hledná správa neznamená méně funkcí, 

právě naopak – řešení Cisco Meraki pa-

tří mezi enterprise řešení a tomu odpo-

vídá i sada podporovaných vlastností. 

Cisco Meraki nabízí pokročilé funkcio-

nality srovnatelné s klasickými řešeními 

společnosti Cisco.

Jaká zařízení a řešení vlastně Cisco 
Meraki nabízí?
JŠ: Kromě přístupových bodů Wi-Fi 

nabízí Cisco Meraki v našem regionu 

taktéž řadu vlastních přepínačů, bez-

pečnostních bran, IP kamer a řešení En-

terprise Mobility Managementu. Cisco 

Meraki dále nabízí i IP telefonii, ovšem 

zatím pouze ve Spojených státech. Vše 

spravováno a řízeno z cloudu.

Jak se liší přepínače od Cisco Meraki 
od klasických přepínačů Cisco?
Jiří Beneš (JB): Celé portfolio produk-

tů Cisco Meraki je postaveno tak, že až 

na výjimky nevyžaduje jakoukoli lokální 

konfiguraci. Přepínače Cisco Meraki 

třeba vůbec nemají konzolový port, 

ani příkazovou řádku, přes kterou by 

se přepínač konfiguroval – konfigura-

ce a monitoring probíhá z cloudu, přes 

webové rozhraní. 

Hlavní rozdíl je tedy v tom, že 

jako administrátor mohu nastavovat 

jednotlivé prvky odkudkoliv, pouze  

z webového prohlížeče. Tou zmíněnou 

výjimkou je situace, kdy nemám k dis-

pozici DHCP server a musím tedy přes 

lokální webové rozhraní přidělit zařízení 

IP adresu, aby se dokázalo spojit s Cis- 

co Meraki cloudem. Všechna zařízení 

totiž navazují přes internet zabezpeče-

ný tunel do Cisco Meraki cloudu. 

Jen pro zajímavost, průměrná rychlost  

v tunelu přenášených dat činí jeden ki-

lobit za sekundu na každé zařízení.

JŠ: Výhodou řešení Cisco Meraki je 

dále to, že jsou určena i pro rozsáhlé fir-

my, které mají hodně poboček, ve kte-

rých nemohou držet IT administrátory. 

Laik může na místě v případě poruchy 

vyměnit určité zařízení pouze přepoje-

ním kabelů z původního do nového zaří-

zení, konfigurace se ale provede na dál-

ku – do nového zařízení se po připojení 

z cloudu automaticky nahraje správný 

firmware a konfigurace. 

KYBEZ je platforma pro efektivní spo-

lupráci akademických institucí a ko-

merčních firem zabývajícími se osvě-

tou, systematickým vzděláváním, 

managementem, službami a technolo-

giemi v oblasti bezpečnosti informací, 

a to včetně kybernetické bezpečnosti 

a obrany. Partneři projektu KYBEZ jsou 

připraveni pomoci organizacím veřejné 

správy (veřejné moci), dalším zaintere-

sovaným subjektům, jež to myslí s bez-

pečností informací vážně, a to nejenom 

ve splnění požadavků, které na ně zá-

kon o kybernetické bezpečnosti klade. 

KYBEZ tedy není pouze sdružení firem, 

je to komunikační platforma spolupra-

cujících firem. A to i takových, které si 

navzájem konkurují.

Zmínil jste spolupráci s oblastí výuky, 
můžete být konkrétnější?
Dohodli jsme se s akademickou sfé-

rou a založili radu pro vědu, výzkum  

a vzdělání. V této radě navrhujeme 

nové možnosti ohledně systematické-

ho vzdělávání a rozšiřování povědomí 

o kybernetické bezpečnosti. Hlavními  

z těchto akademických institucí je Vy-

soké učení technické v Brně a Univer-

zita Tomáše Bati. Tyto školy mají mimo 

jiné laboratoře, ve kterých se zabývají 

testováním kybernetické bezpečnosti. 

Univerzita Tomáše Bati konkrétně dělá 

penetrační testy mobilů, testuje jejich 

zabezpečení, aplikace, a zadní cesty, 

kterými je možné se do mobilu dostat. 

Naproti tomu Vysoké učení technické 

Brno zase provádí testování sítí – a to 

ve všech vrstvách OSI modelu.

Staráte se i o vzdělávání lidí?
Ano, systematické vzdělávání, osvěta  

a efektivní kooperace akademických 

institucí a firem je tím nejdůležitějším 

úkolem platformy KYBEZ. Není to jen 

o kurzech, školeních, auditech a se-

minářích, cílem je prosadit bezpečnost 

informací skutečně do všech stupňů 

vzdělávání od základního až po dokto-

randské. Také se snažíme nejvíce spo-

lupracovat s partnery a připravovat pro 

lidi co nejzajímavější a zároveň nejdůle-

žitější kurzy a školení. Jakmile totiž není 

povědomí o riziku, nebezpečí, tak lidé 

ani netuší, co všechno je ohrožuje. Bez-

pečnost informací a zdravotní hygiena 

jsou si v mnohém podobné, každý by 

si měl uvědomit a dodržovat běžná pra-

vidla, aby neohrožoval sebe ani ostatní.

A co je teď vaším nejhlavnějším úko-
lem?
O nejdůležitější úkolech KYBEZ jsem 

již zmínil, co se týče právě mne, tak 

právě teď s kolegou připravujeme 

analytický nástroj pro portál, jak moc 

lidé znají a vnímají bezpečnost infor-

mací. Odpovědný zájemce, zejména 

ten kdo bezpečnost informací dosud 

nijak neřešil, si projede strukturovaný 

test, který už zpracováváme, a může 

si uvědomit, jaké hrozby mu hrozí  

a jak zranitelné jsou systémy, se kterými 

pracuje. Cílem je, aby lidé zjistili, jaká 

rizika je ohrožují, a na základě toho se 

pak logicky budou chtít dozvědět, jak  

k těm rizikům přistupovat. A pro ně 

připravujeme opět v rámci KYBEZ ná-

měty na vzdělávání a specializovaná  

školení.

Celý článek si přečtete zde  
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Jan Šíp, statutární ředitel společnosti 
Networksys. 

Platforma
kybernetické bezpečnosti
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Ještě nikdy nebylo tak snadné in-
stalovat odposlouchávací zařízení, 
špionážní štěnice, lokalizátory GPS 
nebo špionážní minikamery. Mohou 
být všude kolem nás. Možnosti jsou 
díky digitalizaci a miniaturizaci těch-
to špionážních zařízení doslova neo-
mezené.

Jsou chvíle, ať již soukromé nebo pra-

covní, kdy nechceme, aby náš hovor 

někdo monitoroval nebo pořizoval skry-

tě obrazový záznam. Existují specia- 

lizované bezpečnostní agentury, které 

vám vaše prostory prověří. Můžete však 

využít vlastní řešení, které poskytuje 

profesionální detektor odposlechu JJN 

Digital PRO-M10FX. Toto multifunkční 

zařízení umí detekovat signály z rádio- 

vých štěnic, skrytých a 3G bezdráto-

vých kamer, GSM odposlechů, GPS 

lokalizátorů mobilních telefonů, štěnic, 

připojených k telefonní lince nebo za-

řízení instalovaných v elektrické síti. 

PRO-M10FX prohledá vybrané prosto-

ry za vás. Své uplatnění najde všude 

tam, kde jde o bezpečnost informací, 

zejména v jednacích a konferenčních 

místnostech a objektech se zvláštním 

režimem jako jsou věznice, úřady, mini-

sterstva či soudy.

PRO-M10FX je profesionální multi-

funkční detektor rádiových odposlechů, 

GSM odposlechů a GPS lokátorů. Za-

řízení pracuje se dvěma detektory – ši-

rokopásmovým, který pracuje v pásmu 

0–10 000 MHz, a druhým, se zvýšenou 

citlivostí, který je určen pro detekci 

GSM. 

Podporuje sítě GSM900, GSM1800 

a 3G (UMTS). Oba detektory mohou 

pracovat společně i jednotlivě. PRO-

-M10FX odhalí spolehlivě ukryté zaříze-

ní až na vzdálenost deseti metrů a infor-

muje o této situaci zvukovým signálem 

nebo skrytě, vibracemi. 

Technologie Burst Detect odhalí i sig-

nály v podobě krátkých impulzů, které 

běžné detektory neodhalí. Tento přenos 

je typický pro GPS lokalizátory, odpo-

slouchávací GSM moduly nebo pro za-

sílání SMS zpráv. 

Detektor odposlechu PRO-M10FX 

má také zabudovaný demodulátor ana-

logových audio signálů zachycených 

skrytými mikrofony, které je možné mo-

nitorovat připojenými 

sluchátky.

Detektor odposlechu JJN Digital PRO-
-M10FX. Foto: Spy-Shop 
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Na ochranu internetu Česká republika zřídí instituce 
V poslední době stoupají aktivity pře-
devším ruských hackerů v různých 
zemích. Útoky se v budoucnu nevy-
hnou ani Česku, konstatuje bývalý 
šéf  NBÚ Dušan Navrátil. 

Česká republika chce posílit zabezpe-

čení kyberprostoru, a proto buduje ky-

berarmádu o síle několika set členů. Ta 

bude existovat v rámci nového úřadu, 

který postupně vznikne během toho-

to roku. Jeho zaměstnanci mají být IT 

specialisté, kteří mají kolem páteřních 

systémů a institucí vybudovat silnější 

ochranné zdi především kolem elektrá-

ren a bank. 

Stát chystá tři instituce, k výše zmí-

něnému se přidají ještě dvě. Druhou  

z nich má být expertní tým složený 

nejen z odborníků, ale i z hackerů Vo-

jenského zpravodajství, jehož úkolem 

bude obrana, ale i možný útok prostřed-

nictvím kybernetické sítě. Od ledna pak 

vznikne samostatná instituce, která se 

má zaměřit pod hlavičkou Ministerstva 

vnitra na boj s propagandou.

Tento krok se zdá být logickým už 

proto, že v poslední době vzrůstá ne-

bezpečí internetových napadení. Čin-

nost Národního bezpečnostního úřadu 

(NBÚ) však už narůstajícím hrozbám 

nestačí. Šéf NBÚ Dušan Navrátil po de-

seti letech práce v této instituci skončil 

a přesunul se do čela Národního úřa-

du kybernetické a informační bezpeč-

nosti, který bude sídlit v Brně. Tento  

úřad zaměstná na 400 lidí a jeho hlav-

ním úkolem bude ochrana IT systémů 

klíčových pro fungování státu a ochrana 

utajovaných skutečností. Svou činnost 

by měl úřad zahájit nejpozději v září 

roku 2017.

Kromě tohoto úřadu se chystá  

i rozšíření pravomocí vojenských zpra-

vodajců, kteří se rovněž budou starat  

o obranu kyberprostoru. Jejich úkolem 

bude řešení situací, kdy se někdo bude 

snažit nabourat do řídicího systému 

elektrárny. Cílem tohoto uskupení bude 

prioritně odhalování útoků vedených  

v kyberprostoru před tím, než bude 

moci způsobit nějakou krizovou situaci.

Pod Ministerstvem vnitra vzniká i Cen-

trum proti terorismu a hybridním hroz-

bám. Půjde o patnáctičlenný tým na boj  

s dezinformacemi a propagandou. „Bu-
deme reagovat vždy a na všechny dru-
hy dezinformací,“ sdělila Eva Roman-

covová, která byla pověřena přípravou 

centra na Ministerstvu 

vnitra. 
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KRYPTOGRAFICKÝ OBOR JEDE!  
Na Mikulášská kryptobesídce prof. 

Maurer představil prvky budovaného 

zajímavého přístupu ke konstrukci 

kryptografických schémat. Exploi-

ting Linearity in Chow‘s WBAES with 

Side-Channel Attack Tools Jakuba 

Klemsy je jedním ze tří nejlepších 

studentských příspěvků v soutěži 

KEYMAKER. Ukazuje možnosti ana-

lýzy skrytými kanály pro úpravu AES 

do formy „whitebox AES“. Bombou 

byl vítězný příspěvek RSA Key Ge-

neration in Cryptographic Libraries 

od Matúše Nemce, vedoucí k analý-

zám RSA klíčů (na konferenci USE-

NIX Security uveden jako The Milli-

on-Key Question – Investigating the 

Origins of RSA Public Keys), gene-

rovaných softwarovými knihovnami  

a vyloučení zneužití dané knihovny. 

Tomáš Rosa přednášel o Zranitelnos-

ti radionavigací typu GPS. Student 

FIT VUT v Brně Lukáš Hellebrandt 

prezentoval praktický příspěvek URI-

-based HBAC in FreeIPA. 

 ESET hlásí nebezpečnou infekci  
Analytici ESET objevili nový exploit 

kit, šířící se škodlivými reklamními ba-

nnery na renomovaných internetových 

stránkách s milionovou návštěvností.  

Detekční systémy ESET odhalily, že bě-

hem dvou měsíců si škodlivý obsah, dete-

kovaný jako Stegano, zobrazil víc než mi-

lion uživatelů. „Stegano je zákeřný v tom, 

že k nákaze stačí, aby uživatel jen navštívil 

webovou stránku se škodlivou reklamou. 

Nemusí dojít k žádné interakci, kliknutí 

na banner nebo k aktivnímu stahování 

obsahu,“ říká Miroslav Dvořák, technický 

ředitel ESET. Mezi napadenými stránka-

mi, které šíří tento malware, jsou známé  

a hojně navštěvované zpravodajské 

weby. Útočníci využívají zranitelností  

prohlížeče Internet Explorer a přehrá-

vače Flash Player. Díky těmto chybám 

se do napadených zařízení stahuje  

a v nich spouští různé druhy malware. 

„Jsou mezi nimi bankovní trojany, tzv. 

backdoory nebo spyware,“ varuje Dvořák. 

Útočníkům se tak podařilo obejít opatře-

ní pro odhalení a blokování škodlivého 

obsahu v online reklamních systémech. 

„Škodlivé verze reklamy se zobrazují 

jen určité skupině uživatelů se zranitel-

nou konfigurací systému,“ říká Dvořák. 

Uživatelé s aktualizovaným operačním 

systémem, aplikacemi a bezpečnostním 

softwarem by neměli být ohroženi. 

 Ransomware zablokovalo dopravu  
v San Franciscu 
Hackeři infikovali počítačovou síť veřejně 

železničního systému v San Francisku 

škodlivým softwarem během víkendu 

Dne díkůvzdání. Stroje na označování 

jízdenek, známé jako Muni, hlásily „Jsi 

pirát, všechna data jsou šifrována.“ 

Napadení způsobilo výpadek prodeje 

jízdenek, a tak cestující jezdili dva dny 

zdarma. Hackeři po návratu k běžnému KO
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Poslední pondělí v listopadu 2016 se 
konala dvoudenní konference Cryp-
tosession 2016, která byla pořádána 
Janem Dušátkem, redaktorem na-
šich odborných magazínů. 

Prošli jsme základními termíny a jejich 

vysvětlením a postoupili k přehledu 

kryptoanalytických metod. Prošli jsme 

generátory náhodných čísel a nástra-

hami dnešních metod jejich tvorby. 

Velká pozornost publika byla věnována 

hash funkcím, algoritmům, jejich gene-

rování a tvorbě a použití při šifrování. 

Šifrovací algoritmy a asymetrické šif-

rování s veřejným klíčem, RSA, Diffie-

-Hellman, El Gamal, ECC (šifrování 

nad eliptickými křivkami, probrány byly 

podrobně výhody a nevýhody i v ná-

vaznosti na používané nástroje ve Win-

dows i jiných operačních systémech 

i v dalších aplikacích), NTRU (okruh 

zkrácených polynomů n-tého stupně), 

Merkle tree není strom, který vysadila 

spolková kancléřka, ale jde o metodu, 

založenou na binár-

ních stromech…  

Cryptosession 2016:  
aneb Kdo nepřišel, udělal velkou chybu
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Bezpečnost  
pro každého (4. díl) 

provozu, kdy automaty opět začaly fun-

govat, hrozili, že zveřejní 30 gigabajtů 

ukradených zaměstnaneckých a zákaz-

nických dat. Útočníci údajně požadovali 

výkupné 100 Bitcoinů, tedy zhruba ekvi-

valent 73 000 USD. 

 Podle výzkumu je Samsung Galaxy S7 Edge 
nejbezpečnější smartphone na trhu 
Každý telefon ve Spojených státech je 

testován komisí FCC (Federal Commu-

nications Commission) na vyzařování 

elektromagnetického záření. FCC měří 

tyto emise a označuje je jednotkou  

s názvem Specific Absorption Rate (SAR). 

Aby telefon nepředstavoval zdravotní 

rizika pro spotřebitele, maximální hod-

nota je 1,6 W/kg. Na prvním místě hod-

nocení FCC se umístil Samsung Galaxy 

S7 Edge s hodnotou SAR 0,264 W/kg.  

V TOP BEST 10 nejbezpečnějších tele-

fonů z hlediska SAR následují Asus Zen-

fone 3 (0,278 W/kg), Samsung Galaxy 

A5, 2016 (0,290 W/kg), Lenovo Moto 

Z (0,304 W/kg), OnePlus 3 (0,394 W/ 

/kg),  Samsung Galaxy S7 (0,406 W/ 

/kg), HTC 10 (0,417 W/kg), Sony Xperia 

XA (0,473 W/kg), Honor 5X (0,560 W/kg)  

a Samsung Galaxy A3, 2016 (0,621 W/ 

/kg). 

Naproti tomu největší soupeř Sam-

sungu na poli chytrých telefonů, společ-

nost, Apple, stojí na opačném konci žeb-

říčku naměřených hodnot.TOP WORST 

10, tedy nejhorších telefonů zhlediska 

zjištěných hodnot SAR: Honor 8 (1,5 W/ 

/kg), Huawei P9 (1,43 W/kg), Apple iPho-

ne 7 (1,38 W/kg), Apple iPhone 7 Plus  

(1,24 W/kg), Honor 5C (1,14 W/kg), Sony 

Xperia X Compact (1,08 W/kg), Sony 

Xperia XZ (0,870 W/kg), LG G5 (0,737 W/ 

/kg), Apple iPhone SE (0,720 W/ 

/kg) a Sony Xperia X (0,720 W/kg). Zdroj: 

INQUISITR.

Občas se člověk může dostat do si-
tuace, kdy mu standardní forma ko-
munikace pomocí chytrých mobilů 
nestačí, nebo jede do zemí, kde je 
standardním postupem sběr a vytě-
žování jakýchkoliv, třeba i jen trochu 
použitelných informací. Z tohoto dů-
vodu bývá zaměstnanec společnosti, 
která přichází do styku s citlivými 
nebo utajovanými informacemi, velmi 
lákavý cíl. Dalšími cílem pak mohou 
být pracovníci vrcholového manage-
mentu, kteří ve svých mobilech mo-
hou mít zajímavé informace ohledně 
budoucích aktivit svých společností. 
Jak se vlastně proti podobnému sbě-
ru informací bránit? A kdy má smysl 
použít něco bezpečnějšího, než oby-
čejný chytrý telefon?

Začneme od toho jednoduššího. Zku-

síme si rozebrat, proč vlastně využívat 

hardwarově orientovaný šifrovací tele-

fon. Jaké jsou jeho výhody a případně 

nevýhody? Příkladem důvodů pro jeho 

použití mohou být kauzy s FinFisherem, 

aktivitami skupin jako HackingTeam  

a dalšími, které se věnují nabourávání 

do mobilů a následnému odposlouchá-

vání komunikace například pro účely 

průmyslové špionáže.

Jak je to vlastně se šifrováním hovo-

rů? V některých zemích je možné pou-

žít šifrování bez problémů, v jiných jste 

omezení jednoduchým pravidlem, které 

zakazuje modifikaci přenášeného hlasu 

(tedy můžete šifrovat komunikaci pou-

ze přes zakoupené datové přenosy). 

V dalších zemích lze zase použít pou-

ze státem schválená řešení (často se 

zpětnými vrátky), případně musíte dát  

k dispozici klíče pro dešifrování, jinak 

jste trestně stíhatelní. Situace je tedy 

docela nepřehledná.

Autor: Jan Dušátko 
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Salim Ismail, Exponenciální Organi-
zace: „Pokud něco měníte v korpo-
raci, měli byste očekávat, že na vás 
její imunitní systém zaútočí.“

I když to tak mohlo zpočátku vypadat, 

plenární přednáška „mastermind“ Sa-

lima Ismaila vlastně až tak moc o kor-

poracích nebyla. Přesněji byla o tom,  

v čem se liší tradiční organizace posta-

vené pro éru lineárního růstu od orga-

nizací schopných růst díky digitalizaci 

exponenciálně.

Salim Ismail je kanadský investor, 

spíkr, poradce, podnikatel, stratég,  

a především autor bestselleru „Expo-

nential Organizations“ a zakládající 

výkonný ředitel Sigularity University. 

Tu spoluzakládal s Rayem Kurzwei-

lem a Peterem Diamandisem (projekt 

spolufinancují NASA, Google, Cisco, 

Autodesk a Genetech) a je nyní jejím 

ambasadorem.

O tom, že lidský mozek není sta-

věný na vnímání a chápání exponen- 

ciálních jevů, zejména exponenciálního 

vývoje, nepsal po-

prvé ani výhradně 

Ismail. Již před 

více než deseti 

lety na to upozor-

nil Ray Kurzweil 

a bylo to i jedno 

z témat diskuto-

vaných ve skvě-

lé knize Second 

Machine Age 

(Druhý  věk strojů) Erika Brynjolfssona  

a Andrewa McAfeeho. Salim Ismail ale 

i díky svému působení napříč obory  

v rámci Singularity University nabízí 

neotřelý pohled na dopad digitalizace 

a s ní souvisejícího překotného vývoje 

v mnoha odvětvích a oblastech.

Podle Ismaila je hlavní příčinou 

růstu „nových organizací“ Mooreův 

zákon. Ten kupodivu neplatí jen 

od počátku nástupu polovodičů a in-

tegrovaných obvodů v průběhu pade-

sátých, šedesátých a sedmdesátých 

let, ale jeho platnost lze (dle Kurzweila  

a Diamandise) vystopovat až na samot-

ný počátek 20. století (v první polovině  

20. století dominovaly strojovému 

zpracování informací zejména elek- 

tromechanické tabelační stroje, na kte-

rých „globálně vyrostlo“ IBM – pozn. 

red.). A dokonce ani nedávné zprávy 

o jeho prodlužování či blízkém konci 

nejsou podle Ismaila na místě, neboť 

se objevují nové technologie – ať už 

jde o výpočetní jednotky typu Google 

Tensor a obecně využívání GPU (díky 

nimž by o platnost zákona bylo posta-

ráno na dalších sedm až deset let bez 

ohledu na ne/úspěchy při vývoji a výro-

bě nových čipů), nebo díky pokrokům  

v oblastech, jako jsou uhlíkové nano-

trubice či kvantové počítače.

Je to právě poučka Dr. Moorea, kte-

rá způsobuje, že aplikace IT (resp. di-

gitalizace) umožňuje řadě odvětví pře-

jít z lineárního na exponenciální růst. 

Gartner Symposium/ITXpo 2016:  
Exponenciální organizace 

Celý článek si přečtete zde  

Salim Ismail. 
Foto: Gartner

Jan Dušátko při přednášce. 
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Stálicí je také selhání disku či mecha-
nické poškození zařízení. Na vzestu-
pu je ale také množství cílených útoků 
na vaše data.

Zákeřné zašifrování vašich dat a žádost 

o „výkupné“ je bohužel smutnou rea-

litou. Počet těchto ransomware útoků 

zažil minulý rok nárůst o tisíce procent  

a analýzy ukazují, že většina napade-

ných firem tučné výkupné zaplatila.

Pokud se vám vyhne malware či ran-

somware, stále vás o data může připra-

vit rozladěný odcházející zaměstnanec 

nebo vám prostě na letišti ukradne note-

book příležitostný zloděj. Ve výsledku je 

tak ztráta digitálních dat mnohem prav-

děpodobnější, než že shoří sklad s va-

ším papírovým archivem nebo že vám 

voda vyplaví krabici s fotografiemi.

Naštěstí ale situace není bezvýchod-

ná, správným výběrem optimálního 

zálohovacího řešení je možné výše uve-

dená rizika eliminovat. Jako bonus lze 

navíc získat velmi užitečné funkce, které 

vám pomohou zefektivnit práci s digi-

tálními daty. Moderní zálohovací řešení 

poskytují ty nejnovější technologie, tak-

že ani stále rapidně narůstající množství 

dat není zásadním problémem. 

V naší nadcházející sérii článků vám 

nabídneme seznámení s moderními 

trendy v oblasti zálohování a ochrany 

dat, upozorníme vás na výhody a úskalí 

jednotlivých možností záloh a doporučí-

me vám optimální přístup k volbě zálo-

hovacího řešení. Těšit se můžete na té-

mata ohledně cloudových i on-premise 

(data jsou uložena u vás, na vašem zaří-

zení) řešení, šifrování a celkové zabezpe-

čení uložených dat nebo třeba novinky  

v ochraně mobilních zařízení. Partnerem 

této série článků je společnost Xopero. 

Společnost Dell má za sebou v Čes-
ké republice, která je v současnos-
ti jedním z nejvíce rostoucích trhů  
v Evropě, úspěšné období. I přes 
celkový pokles trhu se jí daří v klíčo-
vých oblastech notebooků, serverů, 
datových úložišť a síťových prvků. 
Ve všech těchto kategoriích dokáza-
la zvýšit v Česku svůj podíl na trhu. 
Do budoucna se po akvizici společ-
nosti EMC očekává další růst.

Prodeje počítačů Dell komerčním zá-

kazníkům meziročně rostly a s 17,6%  

podílem na trhu se v uplynulém kvar-

tálu po opět dostala na druhou pozici 

před Lenovo. Česká pobočka byla nej-

úspěšnější v rámci svého regionu. Lépe 

si vedla u spotřebitelských zařízení, kde 

se jako jediná držela v zelených číslech 

a meziročně i kvartálně překonala 30% 

hranici růstu.

Za tento úspěch vděčí svým note-

bookům, dobře si vedla i v prodeji 

monitorů. V České republice se umís-

til první s 16,3% podílem na trhu.  

V rámci EMEA obhájil pozici jednič-

ky a po uplynulém čtvrtletí je jediným  

z tří hlavních prodejců, jehož tržní podíl 

rostl bez přestání čtyři kvartály za se-

bou. V komerční oblasti je Dell jednič-

kou po osm čtvrtletí v řadě, nyní na více 

než 85 % evropských trhů včetně čes-

kého.

Trh oceňuje i vysokou kvalitu servisu, 

a to i v segmentu domácností a ma-

lých firem. S velkým odstupem byl Dell 

druhý také v prodeji pracovních stanic 

s 31% podílem na trhu (dle statistik 

IDC).  Po dlouhodobém růstu v oblasti 

mid-range a malých datových úložišť 

dosáhl Dell s podílem 19 % ve třetím 

kvartále poprvé na pozici číslo jedna. 

Na trhu se servery docílil s náskokem 

největšího meziročního růstu – 20,8 % –  

a s 35% podílem na trhu se tak téměř 

dotáhl na HP.

Trvalého růstu obratu i podílu na trhu 

firma dosahuje v oblasti síťových prvků, 

zejména v oblasti datových center.

Společnosti Dell se daří ve všech klíčových oblastech 
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PROJEKTORY  
PRO PEVNOU INSTALACI 
Společnost Epson ohlásila novou řadu 

projektorů pro pevnou instalaci pro oblasti 

podnikání a vzdělávání, které nabízejí vyni-

kající jas, vysokou spolehlivost a všechny 

funkce, které uživatelé očekávají, za velmi 

přívětivou cenu. Tři modely z řady EB- 

-5000 nabízejí jas 5500 lumenů, což těmto 

jednotkám umožňuje projekci zřetelného 

a ostrého obrazu se zářivými barvami do-

konce i v dobře osvětlené místnosti. Pestrá 

škála možností připojení zajišťuje bezpro-

blémové začlenění do jakéhokoli systému 

zasedací místnosti nebo školní učeb-

ny, např. Miracast a HDBaseT1 a duální 

HDMI konektory. Projektory řady EB- 

-5000 nabízejí vynikající celkové náklady na 

vlastnictví díky příznivé kupní ceně i skvělé 

hodnotě náhradních lamp. Výměna lamp 

však vůbec nemusí být potřeba, protože 

všechny modely se mohou pochlubit pro-

dlouženou životností až na 10 000 hodin. 

V.I.P. NOVINKA

 Foxconn ve znamení úspěchů 
Společnost Foxconn CZ loni upevnila 

pozici předního hráče na trhu v oblasti 

poskytování kompletních IT řešení. Firmě 

se dařilo na všech frontách: stala se za-

městnavatelem roku (v Pardubickém kraji, 

dceřiná společnost Foxconn Global Logis-

tic Solutions, GLS, v kategorii Progresivní 

zaměstnavatel v regionu obsadila první 

místo, celorepublikově patří Foxconnu 

třetí místo), největším exportérem regionu, 

otevřela několik nových inovativních firem, 

rozšířila řady zaměstnanců, kterým nabízí 

spektrum nových benefitů. Navázala inten-

zivní spolupráci se školami. Utvrdila i pozi-

ci lídra v oblasti poskytování komplexních 

IT řešení. Loni se etablovala společnost 

Foxconn 4Tech, pracující s principy Indu-

stry 4.0 a měnící firemní výrobu na smart 

továrnu. V létě se otevřely dveře nové di-

vize Foxconn Development and Research 

Centre (DRC). Ta bude navrhovat soft-

warová řešení a produkty se zaměřením 

na automatizaci, telekomunikaci, řešení 

pro chytrá města a domovy, elektroniku 

pro automobilový průmysl nebo analýzu 

a managment dat. Poslední do trojice je 

nově vzniklé inovativní datové centrum 

SafeDX, které uvedl Foxconn do provozu 

s mezinárodní investiční skupinou KKCG. 

Zaměřuje se především na zahraniční 

společnosti a připravuje výstavbu dalších 

datových center v ČR a Evropě.  

 Trend Micro si vybralo Prahu 
Trend Micro si vybralo Prahu jako regio-

nální centrum svého vývoje a potvrdilo tak 

svůj plán v následujících letech investovat 

do rozvoje společnosti v regionu střední  

a východní Evropy. Na slavnostní zahá-

jení dorazil do Prahy i Patrick Dalvinck, 

vice prezident pro oblast obchodu v kon-

tinentální Evropě. Jiří Gogela, manažer 

DVLabs (součást Trend Micro) pro Čes-

kou Republiku, má v pražské pobočce KO
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Špičkový notebook Dell XPS 15. Foto: Dell 
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Nezávislá organizace Buyers Labora-
tory Inc. (BLI) udělila ocenění „Pick“ 
dvěma multifunkčním zařízením Koni-
ca Minolta. Ta zaujala zejména svou 
spolehlivostí, podporou mobilního tis-
ku, možnostmi přizpůsobení displeje  
a zabezpečením tisku. 

„Chtěli jsme nabídnout ideální zařízení 
pro malé až střední firmy či pracovní sku-
piny. Ty se často nemohou rozhodnout 
mezi dostupnějšími přístroji formátu A4  
a velkými multifunkčními zařízeními s lep-
šími funkcemi. Nezávislá ocenění jsou pro 
nás důkazem, že jsme při dosažení toho-
to cíle šli správným směrem,“ řekl Pavel 

Kelča, Head of Product Marketing Konica 

Minolta Business Solutions Czech.

V rámci šestiměsíčního testování  

v laboratořích BLI dosáhla zařízení 

bizhub C308 a 227 nejvyššího hod-

nocení v kategoriích spolehlivost  

a použitelnost. Zařízení bizhub C308  

a 227 se vyznačují rychlostí tisku 30/22 

stran za minutu a kapacitou zásobníků 

až 6650/3600 listů. Oba stroje nabízejí 

možnost autentizace uživatelů a au-

tomatické propojení s mobilními pří-

stroji prostřednictvím technologií NFC  

a Bluetooth. Podporují rovněž všech-

ny současné nástroje mobilního tisku,  

a umožňují tak vzdálené ovládání chyt-

rými telefony či tablety. 

Konica Minolta bizhub C308. 

Společnost QNAP Systems informo-
vala zprávou „Řešení pro 500 uži-
vatelů VDI s VMware Horizon View 
založené výlučně na flash úložišti“  
o testování pomocí Login VSI 
ke změření výkonu. Tato oficiální 
zpráva podává podrobné reference 
na architekturu úložišť a výsled-
ky zkoušek pro implementaci 500 
uživatelů VDI používajících QNAP 
ES1640dc a předkládá spolehlivé-
ho průvodce výběrem velikosti VDI 
pro organizace usilující o spolehlivé 
úložné řešení pro zpracování aplika-
cí VDI náročných na prostředky.

Produktový manažer společnosti 

QNAP Waterball Liu sdělil: „QNAP 
Enterprise ZFS NAS poskytuje pevný 
IT základ k vybudování úspěšného 
podniku s téměř nulovou dobou pro-
stojů.“

Tento test byl proveden s užitím 

QNAP ES1640dc osazeným disky 

SSD seskupenými do podoby jed-

noho svazku, připojeného k serveru  

s hypervizorem pomocí 10Gbps iSC-

SI a s perzistentní desktopovou imple-

mentaci VDI s VMware Horizon View 6  

a připojenými klony. Současné na-

sazení a start 500 desktopů prokázal 

schopnosti jediného řadiče Enterprise 

ZFS NAS, který úlohu nasazení do-

končil za jednu hodinu a start za méně 

než 7 minut. Po vytvoření desktopů 

bylo na úložišti alokováno pouze  

290 GB prostoru, což prokázalo výho-

dy operačního systému založeného 

na ZFS. Ten je vybaven funkcemi thin 

provisioning, overprovisioning, kom-

presí a in-line deduplikací, aby ušetřil 

až 99 % kapacity v prostředích VDI.

Výhody a klíčové poznatky pro VDI 
na QNAP Enterprise ZFS NAS:
• ZFS.

• Architektura se dvěma řadiči. 

• Řešení založené výlučně na pamě-

tech flash.

• Snižování objemu dat.

• Ochrana dat.

• Akcelerace paměti cache.

• Podpora VAAI.

• Sjednocené úložiště. 

QNAP ES1640dc v2 předsta-

vuje zcela novou produktovou 

řadu vyvinutou u QNAPu pro re-

alizaci úloh nezbytných pro chod 

podniků a pro provoz náročných 

virtualizačních aplikací. Díky pro-

cesorům Intel Xeon E5, duálním ak-

tivním řadičům, ZFS, kompatibilitě  

s HPE Helion a plné podpoře virtuali-

začních prostředí poskytuje ES1640dc 

v2 datové úložiště pro cloudové apli-

kace „opravdu podnikové třídy“.

QNAP realizovala funkční řešení 
pro 500 uživatelů VDI 

Gartner a CEB, poskytovatel po-
radenství v oblasti managementu  
a řízení talentů, uzavřely začátkem 
roku dohodu, podle níž Gartner zís-
ká akcie CEB výměnou za hotovost 
a akcie ve výši 2,6 miliardy dolarů. 
Vznikne tak přední globální výzkum-
ná a poradenská firma pro klíčové 
funkce velkých podniků.

Celková hodnota transakce včetně 

závazků společnosti CEB ve výši 0,7 

miliardy dolarů, které Gartner převez-

me, činí 3,3 miliardy dolarů. Transakce 

byla schválena představenstvy obou 

společností a měla by být dokončena 

v první polovině roku 2017.

Akvizice CEB posílí schopnosti Gart-

neru poskytovat klientům hodnotnou 

podporu, pomoc a jistotu pro správné 

rozhodování. Tradiční služby Gartneru 

založené na analyticích, poradenství 

a syndikovaném výzkumu v oblasti 

informačních služeb, marketingu a do-

davatelských řetězců v kombinaci se 

znalostmi nejlepší praxe a řízení talen-

tů v řadě oblastí včetně řízení lidských 

zdrojů, obchodu, financí a legislativy 

vytvoří komplexní a diferencovanou 

škálu poradenských služeb cílenou 

na klíčové priority vrcholného vedení 

bez ohledu na odvětví a velikost pod-

niku – celosvětově.

Ke 30. září 2016 činí kombinovaný 

obrat 3,3 miliardy dolarů, 693 milionů 

dolarů EBITDA a 463 milionů dolarů 

volných peněžních toků. 

Gartner koupí za 2,6 miliardy dolarů  
poradenskou a výzkumnou společnost CEB

z firemního ict07      ICT NETWORK NEWS zprávy

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

se svým týmem na starosti objevování 

dosud neznámých hrozeb a zranitelností 

a implementaci bezpečnostních záplat. 

Zaměstnanci DVLabs v Praze provádějí 

vlastní výzkum a zajišťují přibližně 40 % 

bezpečnostního obsahu z celé globál-

ní sítě. Úzce spolupracují s programem 

Zero Day Initiative, který od nezávislých 

bezpečnostních specialistů získává in-

formace o tzv. Zero day zranitelnostech. 

Díky tomu jsou v mnoha případech 

schopni tato rizika v systémech svých 

zákazníků vyřešit dříve, než jsou zneužita 

kyberzločinci. 

 První herní notebook  
se zakřiveným displejem 
Společnost Acer oznámila dostupnost 

velmi očekávaného herního notebooku 

Predator 21 X, prvního notebooku se 

zakřivenou obrazovkou na světě. Jde  

o první notebook na světě se zakřive-

ným 21“ IPS displejem (2560 x 1080 px,  

120 Hz) přinášející pohlcující zážitek ze 

hry v kombinaci s technologií eye-trac-

king od Tobii pro sledování pohybu očí. 

Zakřivený displej se také může pochlubit 

technologií Nvidia G-SYNC, zajišťující ply-

nulé a ostré hraní. Pod zakřivenou kapo-

tou notebooku se ukrývá výkonná hnací 

síla. Predator 21 X GX21-71 je vybaven 

dvěma grafickými kartami Nvidia GeFor-

ce GTX 1080 zapojenými do režimu SLI  

a přetaktovatelným procesorem Intel 

Core i7-7820HK sedmé generace pro ne-

kompromisní výkon a schopnosti reakce.

Všechen tento výkon podporuje neu-

věřitelných 64 GB operační paměti DDR4- 

-2400, až čtyři 512GB SSD zapojené 

v konfiguraci RAID 0 (včetně dvou NVMe 

PCIe SSD, které jsou až 5x rychlejší než 

SATA SSD) a pevný disk s kapacitou 1 TB 

a 7200 ot/min. Kromě toho nechybí síťové 

řešení Killer DoubleShot Pro. KO
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Konica Minolta  
oceněna za vyplnění 
mezery na trhu
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QNAP ES1640dc v2. Foto: QNAP 
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Společnost TP-Link představila na  
veletrhu CES v Las Vegas digitální 
technologie, které zjednoduší a zpří-
jemní život v domácnosti.

Společnost TP-Link představila novou 

řadu Wi-Fi systémů s označením Deco 

pro pokrytí domácnosti, které poskyt-

nou rychlejší a spolehlivější připojení  

k internetu pro stoupající počet bezdrá-

tově komunikujících zařízení. Router 

Deco M5 využívá nejmodernější topo-

logii Wi-Fi sítí typu mesh a dokáže tak 

zajistit pokrytí všech prostor domác-

nosti. Router Deco M5 Plus s techno-

logií Powerline je nejpokročilejší model 

se zabudovanou technologií Powerline 

pro přenos dat po elektrických rozvo-

dech. Tento router je první Wi-Fi systém 

pro domácnost, který spojuje techno-

logie Wi-Fi a Powerline do jednoho 

kompaktního zařízení a nabízí proto 

širší možnosti připojení skutečně celé 

domácnosti.

„Spotřebitelské nároky na připojení 
stoupají a výrobci i poskytovatelé tech-

nologií musejí efektivně spolupracovat, 
aby nabídli účinné řešení řízení výkonu 
sítě,“ říká Rahul Patel, viceprezident 

společnosti Qualcomm Technologies 

odpovědný za produktový manage-

ment. „Routery TP-Link Deco, vybave-
né Wi-Fi řešeními značky Qualcomm, 
mají vše potřebné k tomu, aby spotře-
bitelům zajistily snadnější a kvalitnější 
připojení než kdykoli dříve.“

TP-Link na veletrhu představil i dva 

nové síťové produkty: gigabitový rou-

ter AC2300 s podporou technologie 

MU-MIMO a Wi-Fi repeater RE650 

AC2600, rovněž s podporou technolo-

gie MU-MIMO.

Gigabitový bezdrátový router 

AC2300 MU-MIMO umožňuje prostřed-

nictvím rychlého připojení Wi-Fi sledo-

vat video v rozlišení 4K a hrát náročné 

síťové hry. Vysoce výkonný router ko-

munikuje s mnoha zařízeními zároveň 

a maximalizuje výkon tím, že každému 

přidělí optimální pásmo. Umožňuje na-

stavit prioritu her, videa a dalšího obsa-

hu nebo vyhradit kapacitu pro nejčas-

těji užívaná zařízení.

Gigabitový Wi-Fi repeater (exten-

der) RE650 AC2600 slouží k rozšíření 

dosahu Wi-Fi sítě a vykrytí hluchých  

a problematických míst. Funguje se 

všemi Wi-Fi routery, přístupovými body 

a bezdrátovými modemy. 

V průběhu veletrhu nabídla společ-

nost TP-Link interaktivních aktivity a pro-

gram, které ukazovaly, jak lze vytvářet, 

řídit a rozšiřovat připojení v domácnosti.

Novinky TCL Communication na veletrhu CES 2017 
Společnost TCL Communication 
představila na veletrhu spotřební 
elektroniky Consumer Eletronics 
Show 2017 (CES) tři nové produkty 
– smartphone Alcatel A3 XL s velkým 
šestipalcovým displejem, čtečkou 
otisků prstů a podporu 4G připojení. 
Představen byl také chytrý náramek 
TCL Moveband a domácí monitoro-
vací sada TCL Life.

Novinka od Alcatelu nabízí podporu 

mobilních sítí 4G (LTE), čtečku otisků 

prstů a obří šestipalcový HD displej. 

Model A3 XL podporuje všechna ev-

ropská 4G pásma. Vedle toho ale tele-

fon zvládá třeba i šifrování dokumentů  

a rychlý přístup k aplikacím.

Chytrý náramek TCL Moveband 

má dlouhou výdrž baterie (v poho-

tovostním režimu vydrží až 30 dní), 

vyměnitelné náramky i ovládá se po-

mocí gest. Takže třeba při otočení  

zápěstím se spustí oblíbená aplikace, 

přehraje se vybraná hudební skladba 

nebo se aktivuje fotoaparát u mobi-

lu. Chytrý náramek slouží jako pro-

dloužená ruka telefonu – upozorňuje  

na SMS zprávy, zmeškané hovory,  

e-maily a další. Rovněž monitoruje  

denní aktivitu, kondici a spánek uživa-

tele.

Monitorovací sestava TCL Life pomá-

há zvýšit bezpečí domova. Umožňuje 

nejen sledování venkovních hrozeb, ale 

může sloužit i k monitorování dětí či se-

niorů. Sada zahrnuje kameru Lifecam, 

dveřní a okenní čidla Lifesense a de-

tektory pohybu Lifedetect, jež upozorní 

na pokusy o vniknutí do domu či bytu. 

Jejich propojení zajišťuje bridge Life- 

connect, který zároveň všechna zařízení 

řídí. Výše uvedená zařízení lze ovládat 

aplikací Lifeapp pro iOS 

(8.0 a novější) nebo An-

droid (4.0 a vyšší). 

NOVINKY
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 CCV WatchDog pro vyšší stabilitu 
Microsoft Dynamics NAV 
Pro zajištění dostupnějšího a spolehli-

vějšího fungování ERP systému Micro-

soft Dynamics NAV a propojených 

databázových, souborových či aplikač-

ních serverů je určena nová aplikace 

CCV WatchDog z dílny CCV Informační 

systémy. Kromě detailního monitorová-

ní stavu systémů umožňuje i zcela auto-

matické a rychlé odstranění vybraných 

typů problémů. Novinka si klade za cíl 

zejména předcházet obtížím, které 

mohou vzniknout při používání podni-

kového informačního systému Micro-

soft Dynamics NAV a tím zajistit jeho 

vyšší dostupnost při nižších nárocích 

na správu. Dozoruje v online režimu 

stabilitu aplikace i propojených vrstev 

dalších řešení a v případě chyb o nich 

obratem detailně informuje obsluhu 

či je sama automaticky řeší. Zaměřuje 

zejména na oblasti udržování stálého 

výkonu a stability, monitorování chodu 

návazných komunikačních vrstev a sle-

dování správného průběhu naplánova-

ných záloh. 

 T-Mobile a Ericsson spouštějí mikrovlnný 
spoj 10 Gbit/s v živé síti 
Společnosti T-Mobile Czech Republic 

a Ericsson instalovaly první mikrovlnný 

spoj s kapacitou až 10 Gbit/s. Mikro-

vlnné spoje s kapacitou až 10 Gbit/s 

umožní zavádění sítí páté generace, 

5G. Ericsson nainstaloval mikrovlnný 

spoj s kapacitou až 10 Gbit/s, který 

používá tzv. E-Band spektrum (v pás-

mu 70/80 GHz) v konfiguraci 2+0 (dva 

sdružené vysílače) v živé síti od T-Mo-

bile Czech Republic. Spoj je realizován 

pomocí komerčně dostupného zařízení 

od společnosti Ericsson, které opticky 

spojuje agregační síťový bod se základ-KO
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NÁVRAT KLASICE: NOKIA 150   
Nokia uvedla koncem 

loňského roku na trh nový 

tlačítkový mobilní telefon 

v klasickém provedení, 

model Nokia 150. Jeho 

největší předností je výdrž 

baterie, která umožní až 

22 hodin hovoru a vydrží 

až 25 dní v pohotovost-

ním režimu v provedení 

se dvěma SIM kartami  

a až 31 dní s jednou SIM 

kartou. Přístroj je vybaven 

2,4palcovým displejem a VGA kamerou  

s LED bleskem, umožňujícím pouze fo-

cení, nikoli natáčení videa. Telefon má 

vestavený FM přijímač a MP3 přehrávač. 

Využívá sítí 2,5G, najdete v něm i Blue-

tooth a dvě hry od Gameloftu. Telefon je 

možné osadit rozšiřující paměťovou kar-

tou microSD card s kapacitou do 32 GB. 

Router TP-Link Deco M5. Foto: TP-Link 

Novinka 
od Nokie 
se vrací 
ke kořenům 
s modelem 
Nokia 150. 
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Čidla domácího bezpečnostního systé-
mu TCL Life. Foto: TCL Comm.

http://www.corporateict.cz/novinky/3327-navrat-klasice-nokia-150
http://www.netguru.cz/novinky/3664-tp-link-na-veletrhu-ces-predstavil-jednodussi-a-propojenejsi-zivot
http://www.netguru.cz/novinky/3668-novinky-tcl-communication-na-veletrhu-ces-2017


České Radiokomunikace (CRA) roz-
šířily své aktivity v oblasti internetu 
věcí a otevřely nový prostor zamě-
řený na konkrétní činnosti, projekty  
a spolupráci v této sféře. CRA loT 
HUB je místem, kde se zájemci  
o moderní technologie mohou blíže 
seznámit s internetem věcí, loT sítí 
CRA postavenou na platformě LoRa, 
reálnými projekty i možnostmi bu-
doucího využití. K dispozici jsou pro-
story v sídle CRA v Praze na Straho-
vě i virtuální webová aplikace.

V prostorách CRA loT HUBu v Praze 

na Strahově si zájemci mohou vyzkou-

šet loT senzory a moduly určené pro síť 

LoRa, kterou CRA provozují. Na místě 

uvidí konkrétní příklady využití – napří-

klad data ze senzorů, které snímají tep-

lotu, vlhkost, detekují pohyb, mapují po-

lohu apod. CRA loT HUB je také místem 

pro setkání s odborníky a lidmi, kteří  

v oblasti internetu věcí pracují. „Jedi-
nou podmínkou pro zájemce je, aby se 
dopředu objednali, abychom jim mohli 
z naší strany poskytnout odpovídající 
péči,“ sdělil u příležitosti otevření IoT 

HUBu Miloš Mastník, obchodní ředitel 

společnosti ČRO.

IoD, IoT, IoE, IoS, IoP, IoU and IoX 
jsou zkratky technologií budoucnos-
ti. Nebudou to však jen tyto, další 
nové budou samozřejmě vznikat. In-
formační tok bude v roce 2017 růst 
mílovými kroky a nebude lehké udr-
žet si krok a sledovat všechny novin-
ky v těchto IT technologiích.

Proto se vydavatelství Averia Ltd., tvůr-

ce a idea maker v oblasti komunitních 

B2B webů, rozhodlo pomoci sjednotit 

informovanost produktů a technologii  

v oblasti IoT-Smart Cities-IoX a vytvo-

řilo technologicko-

-informační platfor-

mu pro všechny, 

kteří chtějí mít 

nejen ucelený pře-

hled, ale také se 

aktivně podílet na této komunitní plat-

formě. Platformu již brzy naleznete 

také na webových stránkách IOT-NN.

com které připravujeme. Vznik platfor-

my již nyní podporují společnosti jako 

České Radiokomunikace, IBM, Deloi-

tte, Hlavní město Praha, HDL, Gordic  

a celá řada dalších společností. Požá-

dala dokonce o podporu i Evropskou 

unii, jelikož platforma bude mezinárodní  

a bude postupně spuštěna v šesti jazy-

kových mutacích CZ, SK, PL, HU, AU, 

DE, AJ.

Další Informace o této platformě 

očekávejte v blízké době na online ma-

gazínech Averie. Do té doby můžete 

informace z této oblasti sledovat v rub-

rice IoT-IoX na strán-

kách online magazínu  

ICT-nn.com/cs/iox. 

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

ze světa sítí a telekomunikací09      ICT NETWORK NEWS zprávy

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

Technologie budoucnosti na stránkách 
vydavatelství Averia Ltd. 

novou stanicí na území Prahy s impo-

zantní délkou spoje až 4,85 kilometrů. 

Zařízení Ericsson MINI-LINK 6352 je 

navrženo pro rychlé nasazení 5G sítí. 

Jedná se o venkovní mikrovlnné zaříze-

ní, které přináší možnost rychlé výstav-

by sítě bez potřeby vnitřní instalace. 

Vestavěný L2 switch, umožňující plnou 

agregaci a přepínání mezi všemi porty, 

dovoluje flexibilně připojit téměř jaké-

koliv prvky mobilní sítě. 

 Veeam uvádí nejškálovatelnější 
platformu ve své historii 
Veeam Software oznámil, že nejnověj-

ší Veeam Availability Suite verze 9.5, 

jež byla vytvořena za účelem podpo-

ry velkých podniků a nepřetržitého 

podnikového řízení v době adaptace 

na technologie cloudu a virtualizace, 

je k dispozici zákazníkům z celého svě-

ta. Nejnovější verze vlajkové lodi spo-

lečnosti Veeam je nedílnou součástí 

platformy Veeam Availability Platform 

for the Hybrid Cloud a zavádí novou 

éru škálovatelnosti i výkonu v podni-

kovém prostředí. Verze 9.5 se navíc 

může pochlubit více než 175 novými 

vlastnostmi. Všechny novinky jsou 

speciálně navržené k zajištění vyšší 

agility i flexibility, a to prostřednictvím 

zajištění dostupnosti v režimu 24/7/365 

neustálé podpory plného provozu 

pro všechny systémy a aplikace bez 

ohledu na jejich provozní prostředí  

– od tradičních on-premise až po clou-

dy. Přes 60 tisíc zákazníků se během 

krátké doby už přihlásilo k přednostní-

mu odběru informací o nových funkcích  

a vylepšeních verze 9.5, což ilustru-

je nejen razantní navýšení IT investic 

do moderních uložišť, hyper-konvergo-

vaných systémů a hybridního cloudu, 

ale také potřebu neustálé dostupnosti 

těchto technologií.  KO
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Společnost Netgear představil  
v rámci veletrhu International Con-
sumer Electronics Show (CES) 
novinky pro rok 2017. Uživatelé se 
mohou těšit na nové unikátní swit-
che řady ProSafe, firemní datová 
úložiště ReadyNAS, výkonné 4G LTE 
modemy či bezpečnostní dohledový 
systém pro děti Arlo Baby.

První novinkou je výkonný a designo-

vě propracovaný switch Nighthawk 

S8000 (GS808E), který v sobě kombi-

nuje vlastnosti Web Managed switche 

a Wi-Fi routeru Nighthawk. Zařízení 

disponuje osmi gigabitovými porty, 

přičemž každý z nich lze konfigurovat 

zvlášť a tuto konfiguraci automaticky 

uložit. V případě potřeby připojení da-

tově náročnějšího zařízení je možné 

čtyři z těchto portů vzájemně propojit 

a dosáhnout tak rychlosti připojení až 

4 Gb/s.

Osmiportové gigabitové switche 

GSS108EPP a GS408EPP řady Pro-

safe jsou prvními přepínači na trhu, 

jež disponují unikátním montážním 

systémem Virtually Anywhere. Díky  

němu lze zařízení umístit i na taková 

místa, kde to ostatní switche neumož-

ňují.

Další novinkou jsou stolní dato-

vá úložiště ReadyNAS řady RN420, 

RN520 a RN620, navržená pro potřeby 

malých a středních firem. Zařízení vy-

nikají zejména kombinací zajímavého 

designu, výkonného procesoru Intel, 

10Gb ethernetového rozhraní (u vybra-

ných modelů) a funkce Netgear Ready- 

-DR. Špičkové zabezpečení zálohova-

ných dat zajišťuje pět úrovní ochrany.

Dvojice nejnovějších kompaktních 

4G LTE modemů LB1120 a LB2120 

nabízí nejmodernější 4G LTE mobilní 

připojení dosahující rychlosti staho-

vání až 150 Mb/s. V případě výpadku 

4G LTE sítě se zařízení dokáží připojit 

k pomalejší 3G síti. Každý z modemů 

disponuje zabudovaným etherneto-

vým WAN portem, jenž umožňuje jeho 

propojení s routerem, switchem, počí-

tačem či bezpečnostní kamerou (v pří-

padě modelu LB2120 jsou dostupné 

dva porty). 

Nová je bezdrátová monitorovací 

kamera Arlo Baby pro monitoring nej-

menších členů rodiny. Díky HD obrazu 

(1080p), režimu nočního vidění, systé-

mu obousměrného audia, pohybových 

a zvukových senzorů či senzorů sledují-

cích teplotu, vlhkost či ovzduší v pokoji, 

mají uživatelé kamery přehled o tom, co 

se s jejich potomky právě děje. Sníma-

ný obraz je zobrazován prostřednictvím 

sedmipalcového LCD 

displeje či mobilního 

zařízení.

Netgear představil na CES 2017  
unikátní switche a úložiště 

Celý článek si přečtete zde  

České Radiokomunikace 
otevírají nový CRA IoT 
HUB 

01/2017

Elegantní a výkonný switch Netgear 
S8000. Foto: Netgear.

Při příležitosti otevření IoT HUBu byla 
představena reálná čidla a možnosti 
snímání údajů. 

http://www.netguru.cz/novinky/3667-ceske-radiokomunikace-oteviraji-unikatni-prostor-pro-spolupraci-v-oblasti-internetu-veci-cra-lot-hub
http://www.netguru.cz/novinky/3661-netgear-predstavi-na-veletrhu-ces-2017-nove-unikatni-prepinace-a-datova-uloziste
http://ict-nn.com/cs/iox


Již deset let se děti v České repub-
lice učí finanční gramotnosti v rámci 
vzdělávacího programu Rozumíme 
penězům, který realizuje občanské 
sdružení AISIS ve spolupráci s MO-
NETA Money Bank jako finančním 
partnerem.

Program vznikl jako reakce na chybě-

jící výuku finanční gramotnosti na zá-

kladních školách. Odborné semináře  

a studijní materiály pro učitele, pod-

pora vzniku učebnic pro žáky 1. a 2. 

stupně základních škol, zapojení dětí  

z mateřských škol a další aktivity pro-

gramu zvýšily úroveň i prestiž finanč-

ního vzdělávání natolik, že je dnes po-

važuje za užitečné a důležité naprostá 

většina učitelů i rodičů.

MONETA Money Bank a AISIS pro-

vedly v říjnu letošního roku průzkum 

mezi téměř 300 učiteli a 600 rodiči, kteří 

mají zkušenost s programem Rozumí-

me penězům. „Ukazuje se, že o důle-
žitosti finančního vzdělávání dětí je pře-
svědčeno více než 95 % rodičů a téměř 
100 % učitelů. Zároveň si většina myslí, 
že výuka v rámci programu Rozumíme 

penězům je pro děti přitažlivá a zají-
mavá,“ komentuje výsledky průzkumu 

Stanislava Křížová, manažerka progra-

mu Rozumíme penězům v AISIS.

Díky kvalitě a komplexnosti progra-

mu Rozumíme penězům více než 98 %  

učitelů ve výše zmíněném průzkumu 

odpovědělo, že považuje program 

za dostačující nástroj finančního vzdělá-

vání žáků základních škol. „Téměř 60 %  
pedagogů uvedlo, že díky výuce finanč-
ní gramotnosti se změnil i jejich osob-
ní přístup ke správě osobních financí. 
Nejčastěji zmiňovali, že jsou mnohem 
pozornější při čtení smluv, dovedou po-
rovnávat nabídky finančních produktů, 
lépe a efektivněji je využívají,“ komen-

tuje výsledky průzkumu Zuzana Pokor-

ná, specialistka společenské odpověd-

nosti MONETA Money Bank.

Říjnový průzkum MONETA Money 

Bank svědčí o tom, že program Rozu-

míme penězům zaujal i rodiče žáků. 

Většina z nich totiž po-

tvrdila, že výuka jejich 

děti zajímá. 

Ke konci loňského roku bylo v re-
gistru nespolehlivých plátců DPH 
7457 subjektů. V roce 2016 se jejich 
celkový počet zvýšil o 3903, a jen  
v průběhu prosince jich přibylo 531. 
Statistiky zveřejnila poradenská spo-
lečnost Bisnode, která se zabývá po-
skytováním ekonomických informací 
o firmách.

„Mezi lety 2015 a 2016 se počet nespo-
lehlivých plátců DPH v České republice 
zvýšil o 110 procent ze 3554 na 7457 
subjektů,“ říká analytička Bisnode Petra 

Štěpánová s tím, že v posledních mě-

sících loňského roku noví nespolehliví 

plátci DPH přibývali rychlejším tempem. 

„Poslední kvartál 2016 byl v loňském 
roce z pohledu přírůstku nejdynamičtěj-
ší, jejich počet vzrostl o 1283,“ doplnila 

Petra Štěpánová z Bisnode.

Nejvíc nespolehlivých plátců je mezi 

společnostmi s ručením omezeným 

(5722, tj. 76,7 procent) a živnostníky 

(1173, tj. 15,7 procent). „Z dlouhodoběj-
ších statistik vyplývá, že mezi nespoleh-
livými subjekty roste podíl společností  
s ručením omezeným, naopak podíl živ-

nostníků klesá,“ upozornila analytička 

Bisnode. Z pohledu právní formy pod-

nikatelského subjektu ale největší podíl 

nespolehlivých plátců vykazují evrop-

ské společnosti (7,7 procent), společ-

nosti s ručením omezeným (3 procenta) 

a družstva (2,8 procent).

Více než polovinu nových nespoleh-

livých plátců DPH v roce 2016 tvořily 

firmy s tržbami do 10 milionů korun.  

S 22 procenty následovaly subjekty, 

které tržby dle klasifika-

ce ČSÚ neuvádí nebo 

nevykazují.  
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Celosvětové kombinované dodávky 
PC, tabletů, ultra přenosných note-
booků a mobilních telefonů podle 
analytiků společnosti Gartner v le-
tošním roce neporostou. Jejich cel-
kový objem tak dosáhne v roce 2017  
2,3 miliardy kusů, stejně jako odha-
dovaný počet pro rok 2016.

Celosvětově bylo v minulém roce pou-

žíváno na sedm miliard telefonů, table-

tů a PC. Jejich dodávky v letošním roce 

neporostou, v roce 2018 je očekáván 

malý nárůst segmentů ultra přenos-

ných notebooků a mobilních telefonů 

(viz tabulka).

„Globální trh zařízení stagnuje. Do-
dávky mobilních telefonů rostou jen 
na rozvíjejících se trzích v asijsko-paci-
fickém regionu a trh PC se drží na dně 
svého propadu,“ říká vedoucí výzkumu 

Gartneru Ranjit Atwal. „Vedle stagnace 
dodávek tradičních zařízení zároveň 
začíná stagnovat i jejich průměrná pro-
dejní cena – to je způsobeno nasyce-

ním trhu a také pomalejším tempem 
inovací,“ dodává Atwal. „Zákazníci mají 
méně důvodů upgradovat či kupovat 
tradiční zařízení. Hledají neotřelé zku-
šenosti a aplikace v nově se rodících 
segmentech jako jsou náhlavní dis-
pleje (HMD), virtuální osobní asistenti 
(VPA) do domácnosti nebo nositelná 
elektronika.“

Klesající trh PC ožije díky nadchá-

zejícím cyklům obnovy a vrátí se tak  

k růstu během roku 2018. Argumentem 

pro koupi budou zejména atraktivní 

ceny a funkcionalita prémiových ultra 

přenosných modelů, zatímco prodeje 

tradičních PC budou dále klesat. Cykly 

obnovy pomohou také trhu mobilních 

telefonů – nicméně způsob, jakým jsou 

zařízení obnovována, se u vyspělých  

a rozvíjejících se trhů liší. „Lidé na roz-
víjejících se trzích stále chápou chytré 
telefony jako své hlavní výpočetní za-

řízení a kupují si tak nové modely pra-
videlněji než na trzích vyspělých,“ říká 

Ranjit Atwal.

Výrobci zařízení se neustále snaží 

přesouvat do nových, rychleji rostou-

cích segmentů a kategorií zařízení. „To 
ale vyžaduje posun od hardwarově 
orientované strategie směrem ke služ-
bám s vyšší přidanou hodnotou. S tím, 
jak strategie založené na službách bu-
dou nabývat na významu, budou vzni-
kat partnerství mezi výrobci zařízení  
a poskytovateli služeb,“ uzavírá Atwal.

Problematiku podrobněji rozebírá 

studie společnosti Gartner „Forecast: 
PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, 
Worldwide, 2013-2020, 4Q16 Update.“ 
(Anglicky, vyžaduje předplatné služeb 

Gartner).

Gartner: trh PC, tabletů  
a mobilních telefonů do roku 2018 neporoste 

Celý článek si přečtete zde  
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V loňském roce podstatně narostl  
počet nespolehlivých plátců DPH 

Program Rozumíme penězům  
naučil hospodařit už 26 000 dětí 

01/2017

Celosvětové dodávky zařízení podle typu, 2016–2019 (miliony kusů)

Typ zařízení 2016 2017 2018 2019

Tradiční PC (stolní a notebooky) 219 205 198 193

Ultrapřenosná zařízení (prémiová) 49 61 74 85

Trh PC 268 266 272 278

Ultrapřenosná zařízení (základní a užitková) 168 165 166 166

Trh výpočetních zařízení 436 432 438 444

Mobilní telefony 1 888 1 893 1 920 1 937

Trh zařízení celkem 2 324 2 324 2 357 2 380

Pozn.: Kategorie ultra přenosných (prémiových) zařízení zahrnuje přístroje s Windows 10 a intel x86  
a Macbook Air.
Kategorie ultra přenosnch (základních a užitkových) zařízení zahrnuje zařízení jako jsou Apple iPad and 
iPad mini, Samsung Galaxy Tab S2, Amazon Fire HD, Lenovo Yoga Tab 3, a Acer Iconia One.
                                                                                                                                      Zdroj: Gartner (leden 2017)

Zdroj: Bisnode 

http://www.corporateict.cz/novinky/3320-gartner-trh-pc-tabletu-a-mobilnich-telefonu-do-roku-2018-neporoste
http://ict-nn.com/cs/ekonomika/1934-v-lonskem-roce-podstatne-narostl-pocet-nespolehlivych-platcu-dph
http://ict-nn.com/cs/finance/1886-program-rozumime-penezum-naucil-hospodarit-uz-26-000-deti


Statistiky o tom, kolik dat jednotlivé 
firmy uchovávají ve svých datových 
centrech, budete hledat marně. Ne-
jenže jde o tajemství, ale toto číslo se 
neustále a poměrně rychlým tempem 
mění. Vzhledem na počty datových 
center a jejich plochu lze odhadnout, 
že nejvíc dat uchovávají společnosti 
Google, Microsoft, Amazon a Switch, 
přičemž v těsném závěsu za nimi bu-
dou zřejmě Facebook, Equinix, IBM  
a další firmy.

Equinix a Switch poskytují datové řešení 

pro jiné společnosti, zatímco Facebook 

a Google používají kapacity svých da-

tových center pro vlastní služby. I když 

Facebook jako provozovatel největší 

sociální sítě na světě zcela určitě spra-

vuje obrovské množství dat, tak textové 

informace jsou z důvodu objemu po-

družné a dominantu u něj tvoří obrázky 

a stále více se na jeho platformě rozšiřu-

jící hosting videa. Alespoň zatím se však 

Googlu nemůže rovnat, zejména kvůli 

jeho masívnímu video portálu YouTube 

a dále pak na data náročným službám 

jako jsou Google Drive, Mapy, Street 

View a další. Mnohé pak překvapí to, že 

v top čtyřce je společně s Googlem na-

příklad i Microsoft.

Ten sice stejně jako Google pro-

vozuje velký vyhledávač a stejně tak  

i rozsáhlou mailovou službu, avšak to, 

co objemy monumentálně zvedá, je to, 

že Microsoft patří k největším poskyto-

vatelům firemních cloudových řešení 

na světě (Microsoft Azure). Stejně tak je 

na tom i Amazon (Amazon Web Servi-

ces) a i když Google už též v tomto smě-

ru výrazně útočí, Microsoft a Amazon 

jsou stále výrazně před ním. Google je  

z důvodu rozsahu svých služeb prav-

děpodobně stále na datovém vrcholu, 

to se dá i odhadnout z plochy jeho vel-

kého množství datových center po ce-

lém světě. Tak jako další společnosti,  

i Google však stále staví další. Při ceně 

přesahující miliardu dolarů to však ne-

jde dělat jako na běžícím páse.

Jak jsme už uvedli, Google zarytě 

mlčí o objemech dat, která celkem ob-

hospodařuje. Dá se to ale alespoň ro-

zumně odhadnout? I když přesné číslo 

znají jen firmy samotné, neznamená to, 

že se nedá tento objem určit poměrně 

realistický. Pro každou firmu platí fy-

zikální zákony, a nejen plocha budov, 

ale i spotřeba v megawattech nám 

dokáže prozradit, kolik serverů mohou 

obsahovat jednotlivá datacentra. Tím-

to směrem („Follow the power“, tedy 

„sleduj energii“) se při svém odhadu 

vydal Randall Munroe, bývalý inženýr 

robotiky z NASA, který se v roce 2006 

stal profesionálním kresličem komik-

sů a je autorem zřejmě nejznámějšího 

webkomiksu o matematice, IT a vědě 

nazvaném XKCD. Ve své sekci „What 

If“ (Co, jak) se věnuje často absurdním, 

a přitom zábavným otázkám, které mu 

posílají lidé z celého světa. V roce 2013 

tak na základě energetického odběru 

datových center Googlu, při počítání  

10 až 20 % na chlazení a přidružené úlo-

hy, odhadl, že Google provozuje něco 

mezi 1,8 až 2,4 miliony serverů. To, že 

tento odhad není úplně mimo, můžeme 

vědět i podle toho, že jiný gigant, Micro-

soft, už pár let na své stránce uvádí, že 

provozuje víc než milion serverů. Jest-

liže současné disky se pohybují kapa-

citně v jednotkách terabajtů a milion 

terabajtů je jeden exabajt, je realistické, 

že úložné kapacity těchto společností 

se budou pohybovat na úrovni exabaj-

tů. Otázkou ale zatím stále zůstává to,  

na kolika asi?

František Urban 
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Největší datová centra světa dnes a zítra – 2. díl 
datacentra

Servery v datovém centru Microsoftu  
v Chicagu. 
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Datová centra: od státu k malým a středním firmám 
Housing klíčové technologické infra-
struktury má (nejen) v České repub-
lice tradici již desítky let. Původně se 
specializovaná housingová centra 
budovala hlavně pro silové složky  
a jejich infrastrukturu.

S rozmachem IT a informatizace veš-

kerého chodu firem však potřeba hou-

singu vznikla i v soukromém sektoru. 

Rozvoj internetu a rostoucí hodnota 

firemních dat teď do housingových 

center stále častěji ženou i ty nejmenší 

firmy. Čím jsou housingová centra pro 

malé firmy tak lákavá?

Důvodem, proč housingová a pozdě-

ji datová centra vznikala jen pozvolna  

a byla určena pro státní instituce, byl 

fakt, že jejich vybudování bylo a stále 

je nesmírně drahou a časově náročnou 

záležitostí. Housingové centrum má je-

diný úkol – ať se děje, co se děje – zajis-

tit fyzickou bezpečnost a garantovanou 

míru dostupnosti napájení, chlazení  

a konektivity na mnohem vyšší úrovni 

než libovolná jiná budova. Dostupnost 

se uvádí v procentech, v tzv. „devít-

kách.“ 99,9 % dostupnost třeba zname-

ná, že jen po dobu 8,76 hodiny v roce 

technologie nebudou sloužit. Každá 

další „devítka“ navíc náklady exponen-

ciálně zvyšuje. Datové centrum Čes-

kých Radiokomunikací v Praze v areálu 

Žižkovského vysílače (DC Tower) nabízí  

99,99 % dostupnost. Reálně je dostup-

nost mnohem vyšší.

První housingové centrum v Česko-

slovensku vybudoval stát. V roce 1984 

byl dokončen projekt, 1985 zahájena 

výstavba, a i přes intenzivní tempo vý-

stavby došlo k jeho otevření 17. února 

1992. Byl jím Žižkovský vysílač, který 

ale v podzemní části už od začátku 

ukrýval mnohem víc. Konkrétně klíčové 

technologie pro armádu, ministerstvo 

vnitra, infrastrukturu pro mobilní síť 

Správy pošt a telekomunikací, státního 

podniku (dnes O2 a Česká pošta), i in-

frastrukturu budované analogové mo-

bilní sítě EuroTel NMT (dnes O2).

V 90. letech se dostala ke slovu infor-

matizace klíčových procesů, zejména 

výroby. Chod výrobních linek nebyl zá-

vislý jen na vyhlášení odběrového stup-

ně pro elektřinu či plyn, ale i na chodu 

serverů, které řídily, co se má dělat 

a později i kdy (kapacitní plánování). 

Tak začala vznikat první datová cent-

ra pro výrobní podniky. Jenže to, čím 

je informační systém řídicí výrobu pro 

výrobní podnik, je dnes poštovní server  

a CRM systém pro libovolnou firmu. Data 

rozhodují o úspěchu i existenci firmy.  

A čím menší firma, tím horší dopad pro 

ni může mít výpadek IT infrastruktury 

nebo ztráta dat. A proto se do datových 

center začínají stěhovat i malé firmy.

Ty mají jiné požadavky než velké 

korporace, často rozhoduje i lokalita, 

řada firem nechce mít data uložena 

mimo území ČR. Pro menší firmy je 

komfortnější menší, ale lépe dostupné 

datové centrum. Nastupují regionální 

datová centra, kterým se věnují i Čes-

ké Radiokomunikace – cílem je nabíd-

nout je v každém kraji. Aktuálně jsou 

provozována regionální datová centra 

na vysílačích Barvičova (Brno) a Tlustá 

Hora (Zlínský Kraj). V roce 2017 budou 

otevřena centra na vysílačích v Ostravě, 

Pardubicích a na Cukráku. 

Vstupní hala DC Tower. Foto: ČRO 
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Práce z domova je celosvětovým fe-
noménem. I v České republice čím 
dál více lidí v rámci výkonu zaměst-
nání oceňuje možnost tzv. home 
office. Jaké přínosy může mít pro za-
městnance i zaměstnavatele a proč 
se v českém prostředí na home office 
stále trochu nahlíží „skrze prsty“?

V současné době, kdy alespoň pří-

ležitostně vyhledává možnost práce  

z domova čím dál větší počet zaměst-

nanců (a to nejen z řad mladých lidí), 

je tento zaměstnanecký benefit takřka 

povinností.

Jaký přínos ale může reálně mít prá-

ce z domova pro zaměstnance a pro 

zaměstnavatele?

1. Úspora nákladů i času (a čas jsou 
peníze)
Cestování do práce a z práce je pro 

řadu zaměstnanců, ať už vinou špatné 

dopravní situace ve městech, nebo ne-

zanedbatelné dojezdové vzdálenosti, 

důležitým faktorem, souvisejícím se 

zaměstnáním. Díky možnosti práce  

z domova může zaměstnanec ušetřit 

až několik hodin drahocenného času, 

které lze efektivněji využít třeba k sa-

motné práci, nebo jako investici do své 

rodiny či přátel.

2. Flexibilita a možnost skloubení 
pracovního a osobního života
Home office je vhodným řešením, jak 

může zaměstnanec lépe zorganizo-

vat a skloubit pracovní a osobní život. 

Zaměstnanec může během svého pra-

covního zápřahu mimoděk pohlídat ře-

meslníky, nemocné ratolesti, případně 

v průběhu dne vyřešit neodkladné zá-

ležitosti, týkající se domácnosti.

3. Vyšší efektivita, výkon i inspirace
Řada zaměstnanců se dokáže v klid-

ném, dobře známém prostředí domova 

lépe soustředit, vyvinout vyšší pracovní 

úsilí a efektivitu a inspirovat se odliš-

nými podněty než v kanceláři. Práce  

z domova na druhou stranu klade 

značné nároky na disciplínu, koncen-

traci, organizovanost, zodpovědnost  

a sebemotivaci člověka.

4. Rozvoj dobrých vztahů,  
důvěry a zodpovědnosti
Zaměstnavatelé, kteří možnost prá-

ce z domova (alespoň příležitostně) 

nabízejí, mohou profitovat z vyš-

ší efektivity a pracovního úsilí svých 

zaměstnanců. Umožněním práce  

z domova lze u zaměstnanců rozvíjet 

důvěru, případně vděčnost za poskyt-

nutí tohoto benefitu, a motivovat tak 

své zaměstnance k většímu nasazení 

i zodpovědnosti. Pravidelně pracovat 

z domova však nemůže úplně každý  

a záleží na zkušenostech a odhadu 

nadřízených (nebo zaměstnavatele), 

aby dokázal rozlišit, 

zda jeho byznysu „HO“ 

prospěje či nikoliv.

Celý článek si přečtete zde  

Práce z domova – trend, z něhož profituje 
zaměstnanec i zaměstnavatel

jobs in ict ICT NETWORK NEWS      12

TOP JOBS

Administrátor/ka it, 
Tesco stores,Praha

Inovativní SQL specialista,  
Předvýběr.cz, Praha Východ

Programátor/ka průmyslových 
řídících systémů /plc/,  
Senco Příbram

IT Security Manager,  
Staff Services s. r. o., Praha

Security Consultant,  
ESET, spol. s r. o., Praha

IT Analytics Consultant,  
SAP Business Services Centre Europe  
s. r. o., Praha

PHP Developer, 
Experis, Praha

Analytik informačního  
systému,  
O.K. Trans Praha, Praha západ

IT Architect for S4HANA Plat-
form,  
SAP Business Services Centre Europe  
s. r. o., Praha

Business analytik –  
IT, ELIT CZ, Praha

ORM Officer,  
NN Management Services, s. r. o., Praha

Vývojář Delphi,  
Randstad s. r. o., Praha

SW Test Tools Developer,  
Randstad s. r. o., Praha

Adroid vývojáři,  
ShowMax, Beroun

Kdo se posunul kam
Lucie Leixnerová 
Tisková mluvčí MONETA Money 
Bank 

Novou tiskovou 

mluvčí MONETA 

Money Bank je 

od počátku ledna 

Lucie Leixnerová. 

V této pozici má 

na starosti veške-

ré aktivity spojené  

s externí komunikací banky. Lucie Leix-

nerová zahájila svoji kariéru již při studiu 

ve společnosti Telefónica (později O2), 

kde začala pracovat v roce 2005 a strávi-

la zde sedm let. Od roku 2013 pak strá-

vila téměř dva roky v Ogilvy PR. 

V MONETA Money Bank půso-

bí od roku 2015 v týmu externí ko-

munikace, měla na starosti komu-

nikaci s novináři, organizaci eventů  

a tiskových konferencí a rozvoj soci-

álních sítí banky. Lucie získala inže-

nýrský titul na Fakultě ekonomických 

studií Vysoké školy finanční a správní  

v Praze, hovoří anglicky a francouzsky.

 
Více na www.ict-nn.com/jobs

Jiří Kysela 
Generální ředitel Dell EMC  

Současný generál-

ní ředitel společ-

nosti Dell Compu-

ter Jiří Kysela byl 

potvrzen ve své 

funkci a povede 

tak nově společ-

nost Dell EMC 

po jejím sloučení v září loňského roku. 

Jiří Kysela je do funkce ředitele společ-

nosti Dell EMC jmenován s účinností od  

1. února 2017. 

Je to jedním z dalších kroků, které 

společnost podnikla v rámci své restruk-

turalizace. „Mou další rolí ve společnosti 
bude spojení obou týmů a zabezpeče-
ní, aby veškeré změny proběhly hladce  
a s co možná největším pozitivním do-
padem na naše zákazníky. V současné 
době intenzivně pracujeme na rozdělení 
zodpovědností v českém týmu a chtěli 
bychom další změny oznámit v lednu 
2017,“ řekl Jiří Kysela. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Ing. Vladimír Brenkuš  
Obchodní ředitel společnosti ATS 
Telcom Praha    

Po ukončení stu-

dia na Vysoké vo-

jenské akademii 

v Brně, nastou-

pil Ing. Vladimír 
Brenkuš do Ar-

mády České re-

publiky, kde své 

působení ukončil v roce 2007 na pozici 

bezpečnostního manažera. Násled-

ně působil coby ředitel sekce logistiky  

a bezpečnosti ve společnosti Cermant,  

v letech 2007–2009. Oblasti bezpeč-

nostního managementu se věnoval po-

stupně ve společnostech Deloitte Secu-

rity, YOUR Systems a PWC audit. 

Oblast kybernetické bezpečnosti po-

krýval rovněž ve společnosti T-Mobile 

Czech Republic na Ministerstvu financí 

na pozici ředitele informační a kyberne-

tické bezpečnosti ve SPCSS. Od listo-

padu 2016 pracuje ve společnosti ATS 

Telcom Praha.
 

Více na www.ict-nn.com/jobs
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Administrátor serverů a sítí,  
Cool Housing, Praha

http://ict-nn.com/cs/jobs/1629-prace-z-domova-moderni-trend-z-nehoz-muze-profitovat-zamestnanec-i-zamestnavatel
http://ict-nn.com/cs/jobs


Konzultační a realizační služby souvi-
sející s chytrými stroji a umělou inte-
ligencí budou za pět let představovat 
v korunách 725miliardový trh – čtyřia-
šedesátkrát větší než loni.

Chytré stroje – tedy technologie jako 

jsou kognitivní počítače, umělá inteli-

gence, inteligentní automatizace, strojo-

vé a hluboké učení – začnou být podle 

analytiků společnosti Gartner ve velkém 

nasazovány do roku 2021, kdy je bude 

využívat přibližně 30 procent velkých 

společností.

„Využívání chytrých strojů v podni-
cích může znamenat zásadní promě-
nu a průlom. Chytré stroje dramaticky 
mění to, jak se v organizacích pracuje 
a jak je vytvářena přidaná hodnota. 
Počínaje dynamickým naceňováním  
a detekcí podvodů až po prediktivní 
dohled a oblast robotiky – lze je využít 
ve všech odvětvích,“ říká Susan Tanová, 

viceprezidentka pro výzkum ve společ-

nosti Gartner. „Pro poskytovatele služeb 
představují chytré stroje příležitosti, jak 
firmám pomáhat hodnotit, vybírat, na-
sazovat, měnit a přizpůsobovat schop-
nosti a znalosti zaměstnanců. Pro IT  
a oblast obchodních procesů jsou tu 

příležitosti, jak chytré stroje úspěšně 
nasadit pro zefektivnění byznysu.“

V souvislosti s nástupem těchto tech-

nologií se objeví i řada nových příleži-

tostí v oblasti poradenství a systémo-

vých integračních služeb – počínaje tím, 

jak se podniky mohou vyznat v záplavě 

zpráv až po návrh strategie a tréninku 

samotných chytrých strojů, jejich na-

sazování a integrace i dalšího rozvoje  

a zdokonalování. Analytici předpovídají, 

že celkový objem celosvětových výda-

jů v této oblasti poroste ze 451 milionů 

dolarů v roce 2016 na 29 miliard dolarů  

v roce 2021 (tedy na čtyřiašedesátiná-

sobek během pěti let).

Jednotlivé technologie ve sféře chyt-

rých strojů se ale budou prosazovat 

podstatně odlišným tempem – většina 

chytrých technologií totiž začne být 

běžně nasazována až mezi  lety 2020 

a 2025. 

Investice podniků do chytrých strojů 

pak budou rozloženy do více než desít-

ky let – trh konzultačních a integračních 

služeb pro tuto oblast tak bude existo-

vat v delším horizontu.

Celý článek si přečtete zde  

Letos se dostane český pracovní trh 
na pomyslné dno. Nezaměstnanost 
sice již nebude klesat tak rychle jako 
v roce loňském, ale na trhu již nebu-
dou prakticky žádní volní lidé. Trh totiž 
dosáhne přirozené nezaměstnanosti 
kolem 4 %. Pokud nedojde k uvolnění 
pracovního trhu pro pracovníky ze zemí 
mimo EU, je pravděpodobné, že bude-
me svědky růstu mezd i o více než 5 %. 
Důvodem bude udržení stávajících za-
městnanců a posilování jejich loajality.

Poptávka po nových zaměstnancích 

převyšuje nabídku téměř ve všech eko-

nomických sektorech. Dle analýz per-

sonální agentury Grafton Recruitment 

budou nejvíce chybět lidé ve zpraco-

vatelském průmyslu a logistice, nedo-

statek kvalifikovaných lidí se prohloubí  

i v sektoru sdílených podnikových slu-

žeb, který díky růstu nabídne tisíce no-

vých pracovních příležitostí. Celá řada 

pracovních míst vznikne i ve výzkum-

ných a vývojových centrech, Česká 

republika se totiž stala vyhledávanou 

destinací pro jejich zakládání. „Ever-
greenem je vysoká poptávka po lidech 
v oboru informačních technologií, aktu-
álně dle našich odhadů chybí na čes-
kém trhu asi dvacet tisíc odborníků,“ 

uvedl Martin Ježek, obchodní ředitel 

Grafton Recruitment.

V absolutní hodnotě budou v příštím 

roce nejvíce žádané pozice operátorů 

ve výrobě a v logistice a dále veškeré 

technické pozice. Firmy mají zájem  

o vyučené, středoškoláky i vysokoško-

láky. Aby firmy v boji o zaměstnance 

uspěly, budou muset nejen poskytnout 

konkurenceschopné mzdy a benefity, 

ale nabídnout zaměstnancům i zajíma-

vou práci a zkušenosti. Důležitá bude 

taky rychlost náborového procesu.

„Dobrým způsobem, jak si zaměst-
nance udržet, je investovat do jejich an-
gažovanosti, loajality, profesního růstu. 
Je však nutné, aby firmy braly ohledy  
i na osobní život svých lidí, kteří pak 
přecházejí k jiným za-
městnavatelům,“ říká 
Martin Ježek.

Společnost ManpowerGroup zveřej-
nila výsledky 11. ročníku každoroč-
ního průzkumu. Nedostatek lidí s po-
třebným profilem, který se zaměřuje 
na obsaditelnost konkrétních pozic 
vhodným uchazečem a zároveň mo-
nitoruje, jaká opatření společnosti 
zavádějí, aby na trhu práce uspěly.

Téměř každá třetí firma v České repub-

lice nemůže dlouhodobě najít dostatek 

vhodných uchazečů. Globální průměr 

je 40 %. Po období vysoké nezaměst-

nanosti se situace na trhu práce za-

čala v roce 2014 obracet. S oživující 

se ekonomikou a rostoucí poptávkou 

po zaměstnancích jsou nutně spojené 

rostoucí obtíže s obsazováním volných 

pracovních míst, které hlásí téměř troj-

násobek zaměstnavatelů ve srovnání  

s rokem 2014. „Společnosti těžko hle-
dají vhodné kandidáty pro řadu pracov-
ních pozic. Požadavky firem na zaměst-
nance se s technologickým pokrokem  
a změnou struktury ekonomiky mění 
stále rychleji. Mnohem rychlejším tem-
pem, než se vyvíjí kvalifikační struktura 
populace. Navíc aktivní populace ve vy-
spělých zemích se zmenšuje. Lidí je 
na trhu práce stále méně a mají rozdíl-
nější kvalifikaci, dovednosti a očekávání 
ve srovnání s aktuální potřebou firem,“ 

říká Jaroslava Rezlerová, generální ředi-

telka ManpowerGroup Česká a Sloven-

ská republika.

„Na trhu chybějí hlavně lidé s tech-
nickým vzděláním. Řemeslníci, technici, 
mechanici, obchodníci a pracovníci in-
formačních technologií se tradičně do-
stávají do první desítky žebříčku pozic, 
na které firmy nejhůře hledají kandidáty. 
Novým trendem na trhu práce je ros-
toucí nedostatek vhodných pracovníků 
i na nekvalifikovaná pracovní místa, 
jako jsou montážní dělníci nebo sklad-
níci,“ upřesňuje Jaroslava Rezlerová. 

„Stále více zaměstnavatelů říká, že ne-
dostatek vhodných talentů snižuje jejich 
schopnost vyhovět zákazníkům a musí 
prodlužovat dodací lhůty. Zároveň že se 
sníží produktivita a konkurenceschop-
nost. Nedostatek kandidátů bude zna-
menat brzdu pro rozvoj 
firem a může zpomalit 
růst ekonomiky.“

Více článků  z rubriky  
ANALÝZY  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/pruzkumy
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Průzkum: Nedostatek lidí  
s potřebnou kvalifikací za rok 2016

Chytré stroje začnou být  
ve velkém nasazovány do roku 2021

Klíčovým  
slovem roku 
2017 je loajalita
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30 % českých zaměstnavatelů má pro-
blém s obsazením volných pracovních 
míst z důvodu nedostatku vhodných 
uchazečů.
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Jubilejní 25. ročník konference  
Security 2017 
Tradiční konference Security slaví  
v letošním roce své jubileum. Usku-
teční se již po pětadvacáté. Za dobu 
své existence si našla pevné místo  
v kalendářích českých a slovenských 
bezpečnostních manažerů, specialistů  
a auditorů. V loňském roce přivítala 
více než pět set účastníků a svojí veli-
kostí patří mezi největší IT security akce 
na našem území.

Termín konání konference je čtvrtek  

23. února 2017. Konference Security 

2017 se bude konat v hotelu Clarion, 

Freyova 33, Praha 9. Mezi řečníky vy-

stoupí řada zahraničních odborníků  

z oblasti IT bezpečnosti, posluchačům 

se tak naskýtá unikátní možnost srov-

nání aktuální situace u nás a v cizině.

Konference je rozdělena na mana-

žerskou a technickou sekci. Přednášky 

v jednotlivých sálech probíhají zcela 

synchronně, účastníci mohou mezi 

sály volně přecházet a sestavit si tak 

vlastní program, který plně vyhovuje 

jejich zájmům.

Prezentace v technickém sále se za-

měří na aktuální problém ransomwaru 

a s tím související detekce malwaru, 

útoky a zabezpečení Internetu věcí (In-

ternet of Things) a řízení a správu privi-

legovaných účtů. V manažerském sále 

bude dominovat horké téma GDPR. 

Celý program doplní množství případo-

vých studií.

G2B•TechEd 2017 

F5 Forum 

Programově bohatá bude zbrusu 
nová konference Počítačové školy 
Gopas G2B•TechEd. Záhadná zkrat-
ka před již zažitým TechEdem by se 
dala vykládat také jako „go to Brno“, 
protože tato konference se uskuteční 
ve dnech 6.–7. února 2017 v moravské 
metropoli.

Účastníky čeká kromě novinek a budou-

cích trendů v oblasti produktů společ-

nosti Microsoft také řada dalších témat  

– Business Inteligence, cloudové aplika-

ce, Big Data, licencování, internet věcí  

a v neposlední řadě i IT bezpečnost.

„Důvodů pro spořádání nové kon-
ference jinde než v Praze, je několik,“ 

sdělil Jan Dvořák, výkonný ředitel Počí-

tačové školy Gopas. „Jednak jsme chtě-
li vyjít vstříc požadavkům IT specialistů, 
kteří musejí na naše konference do Pra-
hy dojíždět zdaleka, jednak vyhovět těm, 
kteří se z kapacitních důvodů na květno-
vý TechEd nedostanou, což ovšem ne-
znamená, že program konferencí bude 
totožný. Věříme, že G2B•TechEd bude 
mít podobně úspěšný start, jako tomu 
bylo u listopadových Java Days.“

Program konference se v současné 

době finalizuje, ale již teď je možné po-

odkrýt něco z jejího obsahu. Již tradičně 

do České republiky přinese obsaho-

vou bohatost i aktuálnost špičkových 

IT konferencí v celosvětovém měřít-

ku. Program je dvoudenní, přednášky  

a prezentace budou probíhat ve dvou 

sálech současně. Kromě trendů v řeše-

ních Microsoftu se přednášející zaměří  

i na témata, jako je praktické využití BI či 

jak si poradit se zlobivými uživateli. 

Důležitá akce pro všechny, kdo se vě-
nují bezpečným přenosům dat a jejich 
uskladnění byl věnován seminář F5 Fo-
rum, který se konal v Rock Cafe v Praze. 

Na dvou pódiích mohli účastníci projít 

všemi úskalími, které čekají na uživate-

le při přenosu dat. Došlo i na bezpečná 

uložení dat v cloudu, což je vzrušující 

téma poslední doby. Právě tato otáz-

ky byla součástí několika předvádění 

a příspěvků. Tím, jak roste oblíbenost 

hybridních cloudů, s ní roste i náročnost 

„deploymentu“, tedy instalace a nasta-

vení aplikací napříč prostředími. Tlak 

na efektivitu a nákladovou úspornost je 

tak stále větší.

V posledních několika letech se 

na trhu ustálily tři hlavní prostředí pro 

automatizaci a orchestraci – ACI od spo-

lečnosti Cisco, NSX od VMware a Open-

stack s architekturou HEAT. Společnou 

myšlenkou je zajistit nastavení všech 

elementů v síti počínaje ethernetový-

mi přepínači, firewally, přes servery až 

po loadbalancery z jednoho orches-

trátoru s možností dynamicky přidávat 

nebo ubírat kapacitu těchto elementů 

nejlépe bez zásahů lidské ruky.

Společnost F5 networks u svých 

produktů podporuje všechna zmíněná 

prostředí. „Společným jmenovatelem 
je produkt iWorkflow, které zajišťuje 
komunikaci mezi F5 zařízením a orche-

strátorem pomocí REST API. iWorkflow 
tak zajišťuje automatický, ale zároveň 
programovatelný provisioning síťových 
služeb a aplikací, splňuje tak očekávání 
jak síťových a bezpečnostních adminis-
trátorů tak správců aplikací,“ říká Jakub 

Šumpich, Country manager společnosti 

F5 Networks pro Českou republiku.

O akci, zakončenou neformální dis-

kuzí, byl obrovský zájem, takže v obou 

sálech bylo neustále nabito. 

Více článků  z rubriky   
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Záběry z loňského ročníku Security 
2016. Foto: AEC 
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Ve dnech 19. a 20. ledna 2017 pro-
běhne jedenáctý ročník největší 
české odborné konference uživatelů  
a dodavatelů v oblasti IT Service ma-
nagementu. Program vytvoří řada in-
spirativních případových studií, popi-
sujících skutečnou praxi členů itSMF 
Czech Republic.

Přednášky budou probíhat ve třech sá-

lech. Tradičně se lze setkat s blokem 

procesního řízení v IT a IT Governance, 

garantem dvou bloků je je sdružení CA-

CIO: Enterprise architecture a cloud pro 

státní správu a Elektronická identifikace 

občanů a její využití vůči státní správě.

Účastníci konference mimo jiné vy-

slechnou přednášku Jaroslava Strouhala 

z Ministerstva vnitra o elektronické iden-

tifikaci občanů pomocí OP s čipem. Mi-

roslava Tůma přiblíží národní cloud com-

puting v ČR. Ze státního sektoru Pavel 

Hrabě z odboru hlavního architekta eGo-

vernmentu MV ČR seznámí s cíli připra-

vované informační koncepce ČR. „Hlavní 
motivací konference je sdílení znalostí 
napříč oborem. Uvědomujeme si, že IT je 
skládačka plná pěkných kostek – některé 
z nich jsou už léta staré, a čas od času 
nám přibývají nové. Je tedy potřeba se 
podívat na základy, na kterých je řízení IT 
vystavěno,“ konstatuje Petr Křelina, mís-

topředseda itSMF CZ. 

Společnost SimpleCell Networks 
ve spolupráci s T-Mobile Česká re-
publika pořádá první setkání čes-
kých i světových platforem pro In-
ternet věcí. Na akci představí svá 
cloudová řešení pro IoT přední svě-
tové značky.  

IoT Platform Meetup je celosvětově 

první akcí, na které budou na jednom 

místě prezentovány IoT platformy vý-

znamných světových společností. 

Představí se platformy společností 

Google, Microsoft, GE, Oracle, Cisco, 

SAP, Salesforce, IBM, PTC, Sensolus, 

mySCADA, QLine, Enerfis, FlowBox  

a Inteliments. 

Meetup se koná ve čtvrtek 2. února 

2017 ve 27. patře budovy City Tower  

v Praze na Pankráci 

„Cloudové IoT platformy jsou obrov-
skou novou obchodní příležitostí a IoT 
Platform Meetup je historicky vůbec 
první akcí, kde bude možné seznámit 
se v podstatě se všemi významnými 
hráči na jednom místě. Jsme velmi 

rádi, že vedle světových hráčů před-
stavíme i české firmy,“ komentuje akci 

Managing Partner SimpleCell Pavel So-

domka. „Představíme i výrobce použí-
vající Sigfox a dodávající data IoT plat-
formám pro vizualizaci, analýzu, data 
mining, prediktivní algoritmy a umělou 
inteligenci.“ 

IQRF Wireless Challenge III: soutěž o nejlepší  
bezdrátovou aplikaci opět začíná 

Konference Zpátky do budoucnosti,  
aneb vraťme se k základům řízení IT 

V lednu 2017 odstartoval další roč-
ník mezinárodní soutěže pro techniky  
a technicky nadané studenty IQRF Wire-
less Challenge III.

„Využijte své schopnosti, navrhně-
te nejlepší aplikaci pro bezdrátovou 
technologii IQRF a bojujte o hodnotné 
ceny,“ to je výzva programátorům, vý-

vojářům, technikům a studentům z ce-

lého světa.

Soutěž je otevřena od 1. 1. 2017 

do 21. 5. 2017, finálové klání nejlepších 

projektů bude probíhat formou inter-

aktivního veletrhu v červnu 2017. Mezi 

hlavní odměny patří moderní vývojové 

nástroje světa bezdrátových techno-

logií a IoT, nadějným technikům bude 

nabídnuto zaměstnání.

Soutěžící mohou po dobu soutě-

že zakoupit sadu vývojových nástrojů 

bezdrátové technologie IQRF se slevou 

až 30 % v rámci programu IQRF Smart 

School.

Letošní ročník soutěže byl zařazen 

do Věstníku soutěží Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. Hlavním sponzorem je spo-

lečnost Microrisc, partnery soutěže 

dále jsou firmy Aaeon, Netio, Microsoft, 

Protronix, technické univerzity a řada 

odborných periodik.
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První akademie  
z telco oblasti: 
Billing Mediation 
Česká softwarová společnost Inventi 
zahájí nový rok zbrusu novou aka-
demií, která poprvé vznikne ve spo-
lupráci s partnerem z telco oblasti. 
Tentokrát se bude týkat specifické 
disciplíny Billing Mediation, která se 
zaměřuje na převody velkého množ-
ství dat. Specialisté na tuto pozici 
jsou na trhu nedostatkovým zbožím 
u všech velkých telefonních operá-
torů. Akademie odstartuje v úterý  
7. února 2017. 

Prostředí Billing Mediation se zabývá 

převodem velkého množství dat, kon-

krétně ze síťových datových center, 

do jiných datových typů. Během toho-

to procesu jsou data shromažďována, 

validována, filtrována, transformována 

pro účely účtování. 

Tento obor vyžaduje znalosti z oblasti 

analýzy, vývoje i testování. Díky široké 

škále využívaných technologií se stává 

Billing Mediation zajímavou a z hlediska 

pracovní náplně i různorodou oblastí.

Inventi dlouhodobě věnuje pozor-

nost rozvoji IT trhu. Vzdělávací akade-

mie jsou jedním z nástrojů, které proto 

k tomuto účelu poměrně úspěšně už 

dlouhou dobu úspěšně využívá. 

„Situaci na trhu nelze řešit vzájem-
ným přetahováním IT odborníků. Pro-
to již třetím rokem úspěšně pořádáme 
IT akademie zaměřené na rozšiřování 
počtu těchto specialistů na trhu, kde 
je jich neustále  citelný nedostatek,“ 
vysvětlil Tomáš Vodenka, People ma-

nager, který je mimo jiné zodpovědný 

za spokojenost lidí v Inventi.

Billing Mediation akademie startuje 

7. února 2017. V té na účastníky čeká 

celkem jedenáct lekcí (úterý a čtvrtek 

vždy od 18 do 21 hodin) pod vedením 

zkušených lektorů z řad Inventi, ale sa-

mozřejmě také z řad 

odborníků z týmu To-

máše Hubrta. 
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Z loňského ročníku konference. Foto: 
itSMF Czech Republic 

 http://ict-nn.com/cs/iox/1928-simplecell-iot-platform-meetup-prvni-setkani-ceskych-i-svetovych-iot-platforem
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http://www.netguru.cz/novinky/3662-inventi-otevira-prvni-akademii-z-telco-oblasti-billing-meditation
http://www.netguru.cz/novinky/3659-iqrf-wireless-challenge-iii-soutez-o-nejlepsi-bezdratovou-aplikaci-opet-zacina


Úhlopříčka obrazu monitoru Philips 
328P6VJEB je necelých 32 palců 
(přesně 31,5 palce) a má rozlišení 
4K (UHD), přesněji 3840 x 2160 ob-
razových bodů při až 60 Hz. Poměr 
stran je 16 : 9. Monitor nabízí rozliše-
ní UltraClear a barevnou technologii 
UltraColor. 

Monitor nabízí rozlišení UltraClear  

a barevnou technologii UltraColor. 

UltraClear 4K označuje živou grafiku  

s velmi vysokým rozlišením, a to, že 

barvy jsou podány v profesionálním 

gardu s širším gamutem (rovná se se 

širšími možnostmi podání vzorků ba-

rev, které je monitor schopen zobrazit) 

zase označuje technologie UltraCo-

lor pro ještě jasnější obraz. VA tech-

nologie (Vertical Alignment) se stará  

o vysoký kontrast. Typ panelu je VA 

LCD, o podsvícení se stará deska typu 

W-LED, to zaručí pohledové úhly 178° 

v obou rovinách. Díky podpoře MHL je 

snadné ho připojit v podstatě k jakému-

koli zdroji obrazu. Jas dosahuje 300 cd/

m2 a počet zobrazitelných barev je 1,07 

milionu. Monitor podporuje USB 3.0.

Kvůli efektivnímu propojení s velkým 

množstvím datových zdrojů, které grafi-

ci a designéři potřebují v práci, monitor 

disponuje funkcí SmartConnect 4K: nej-

novější, pokročilé připojení umožňuje 

uživatelům streamovat nekomprimo-

vané video či audio ve vysokém rozli-

šení a užívat si plynulé vizuální efekty 

díky 4K rozlišení při obrazové frekvenci  

až 60 Hz.

Nový monitor od Philipsu nabízí řadu 

dalších funkcí. Například technologii 

Flicker-free pro minimalizaci dráždi-

vého blikání obrazovky, které by jinak 

mohlo způsobit únavu očí po dlouhém 

pracovním dni. Funkce SmartErgoBase 

dovoluje monitor naklánět, otáčet nebo 

výškově nastavit přesně podle potřeby.

Monitor je možné výškově posu-

novat o slušných 180 mm. Naklánět  

o 5° vpřed nebo o 20° vzad. To je také 

dobré. Monitor lze natočit o 90°, takže 

pak lze zobrazovat obsah na výšku.  

A kolem svislé osy monitor ve stojánku 

natočíte o 170°doprava i doleva.

„Nový monitor od Philipsu byl vyvi-
nut, aby vyhovoval profesionálním uži-
vatelům, jako jsou grafici, CAD inženýři 
a finanční specialisté,“ sdělil František 
Koutník, country manager pro Čes-
kou republiku a Slovensko společnosti 
MMD. „Jsou to lidé, pro které je přesná 
a detailní barevná reprodukce klíčem 
k udržení pracovní produktivity a efek-
tivity. Kombinace vylepšených barev  
a technologií rozlišení u tohoto modelu 
perfektně sedne profesionálním uživa-
telům, hledajícím vyni-
kající obraz a rozlišení 
za příznivou cenu.“

S modelem X10 Taurus vyplouvá spo-
lečnost Lamax do vod nejvyšší třídy 
akčních kamer. Nejen profesionál-
ní kameramani, ale především pak 
adrenalinoví sportovci ocení kvalitu 
plynulého a prokresleného 4K 30 fps 
videa. Taurus je zároveň nabitý funk-
cemi a množstvím příslušenství včet-
ně dálkového ovladače.

Kamera Taurus nabízí ostrá a krás-

ně prokreslená videa v rozlišeních 4K  

(30 fps), 2,7K (až 60 fps), 1080p (až  

120 fps) a 720p (až 240 fps). Vysoce 

kvalitní videa lze natáčet především 

díky osazení kvalitními komponenta-

mi počínaje 12megapixelovým CMOS 

obrazovým snímačem Sony IMX117, 

chipsetem Ambarella A12 a konče kva-

litní čočkou umožňující natáčet videa  

s úhlem záběru 170 stupňů.

Akční kamera by nebyla akční ka-

merou, pokud byste neměli k ruce 

dostatek příslušenství. A zde je nutno 

konstatovat, že výrobce nabízí opravdu 

neuvěřitelně bohatou výbavu, která čítá –  

viz obrázek – dvacet kusů příslušenství 

včetně dálkového ovladače, plováku  

a čelenky pro upevnění kamery.

A kamera samotná má rovněž své-

mu uživateli co nabídnout. Dávno pryč 

jsou totiž doby, kdy akční kamery pou-

ze natáčely. Výrobce se v tomto případě 

postaral i o vybavení, které se za všech 

okolností snaží dodat ten nejkvalitnější 

obraz i zvuk, a proto kameru vybavil 

účinnou stabilizací pomocí EIS, časo-

sběrným fotografováním i natáčením 

videa, nahráváním ve smyčce, tvorbou 

efektních nočních fotografií díky funkci 

NightPhoto, dálkovým ovladačem a pro 

usnadnění přenosu pořízených zázna-

mů má kamera k dispozici nejen Wi-Fi 

připojení, ale data přetáhnete bezdráto-

vě i přes Bluetooth.

Kamera má dobrý 

záznam zvuku i ve vo-

děodolném pouzdře. 
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Širokoúhlý monitor Philips Ultra

Hi-end akční kamera  
Lamax X10 Taurus

Monitor nabízí přesné a dokonalé zobra-
zení, lze ho využít například  
i pro střih videa. Foto: MMD

Fotoaparát Insta 360 Nano. Foto: Insta 

Kamera Lamax X10 Taurus. Foto: Lamax 

Kamera Insta360 Nano dokáže vy-
tvořit virtuálně realitní prostor ko-
lem vás dvěma protilehlými objek-
tivy, umístěnými na základně, která 
se přes systémový konektor při-
pojuje k chytrým telefonům Apple 
iPhone 6, 6s, 6 plus a 6s plus, 7  
a 7 plus. Fotit lze i z ruky bez telefonu  
i ze stativu.

360° kamera je vyrobená z kvalitní 

hliníkové slitiny. Prohlížení se děje 

ve čtyřech režimech. Prvním je zobra-

zení „ploché“ fotografie (flat), kdy se 

snímek zobrazí jako 360° fotka, připo-

mínající panoramatický snímek. Dalším 

režimem je přímé zobrazení fotografie, 

kdy lze volit úhel záběru a fotografií 

„otáčet“. Dalším režimem je rybí oko, 

Fish Eye. Ten má širší úhel zobrazení. 

Zajímavým a vtipným je pak zobrazení 

v režimu Little Planet, kdy na počátku 

zobrazení jakoby stojíte na Zeměkouli  

a přiblížením či  otáčením se pak rozbí-

háte do jednotlivých směrů.

Kamera má pevně nastavené clono-

vé číslo na F2,0 a vykreslí dobré detaily 

od krátkých vzdáleností až na horizont.  

Nízké clonové číslo přispívá k dobrým 

výsledkům focení i za snížených světel-

ných podmínek.

Milovníci sebeprezentace uvítají 

možnost automatické-

ho nahrávání na Face-

book.

Kamera 
Insta 360 Nano
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