
Kybernetická bezpečnost a vize do 2017 

Zálohování má pro firmy čím dál tím větší potenciál 

Rozhovor s generální ředitelem  
a předsedou představenstva spo-
lečnosti Axenta, panem Lukášem 
Přibylem.

Letošní rok je rokem poměrně ma-
sivních kybernetických útoků, vní-
máte také, že se situace na trhu bez-
pečnosti přiostřuje a že vaši klienti 
požadují více služeb a produktů pro 
monitoring, kontrolu a zabezpečení 
svých systémů? 
Ano, zaznamenali jsme skutečně 

více kybernetických útoků než letech 

předcházejících, ale plně to odpovídá 

prognózám, že vývoj způsobů vede-

ní válek se mění a přesouvá se také 

do virtuálního světa. A je to zcela lo-

gické, protože ve virtuálním světě se 

nachází velké množství, mnohdy velmi 

cenných, informací.

Situace na trhu v České republice je 

dynamická a to nejen díky výše zmí-

něným útokům, ale také tím, že od  

1. ledna 2015 vstoupil v platnost 

Zákon o kybernetické bezpečnosti  

a od 1. ledna 2016 musí povinně sub-

jekty plnit požadavky dané tímto Záko-

nem. Takže větší poptávku po našich 

řešeních z oblasti monitoringu bez-

pečnosti informací sledujeme již delší 

dobu.

Jaké jsou nejčastější chyby v imple-
mentaci SIEM obecně na trhu?
SIEM, neboli Security Information and 

Event Management, není krabicový 

software, takže úspěch jeho imple-

mentace tkví z velké míry právě v jeho 

implementaci. Správný implementátor 

SIEM musí pracovat se zákazníkem 

velmi pečlivě a zodpovědně a musí vy-

užívat svých zkušeností z předešlých 

implementací. Nelze očekávat úspěch 

nasazení SIEM tam, kde neproběhla 

kvalitní před-implementační analýza. 

A nelze tedy očekávat úspěch tam, 

kde nejsou zkušenosti na straně im-

plementátora.

Za nejčastější chyby při implemen-

taci SIEM považujeme nedostatečnou 

vstupní analýzu prostředí a core busi-

nessu zákazníka, ambiciózní připoje-

ní velkého množství logujících prvků 

do SIEM v první implementační fázi  

a neznalost, na straně implementáto-

ra, správného nastavení korelačních 

scénářů a tím pádem velké množství 

falešných alertů na výstupu ze SIEM.

Můžete našim čtenářům přiblížit, 
jakým způsobem vaše společnost 
dokáže účinně pomoci jiným sub-
jektům, které takovou pomoc potře-
bují a vyžadují? 
Naše společnost Axenta může po-

moci tak, že nabízí v prvé řadě skoro 

již patnáct let praxe v oblasti imple-

mentací monitorovacích bezpečnost-

ních systémů. V našem týmu máme 

odborníky, kteří stáli u implementace 

prvního SIEM v České republice a také  

u implementace SIEM, který je jedním 

z nejvíce uživatelsky propracovaných 

do všech detailů.

V loňském roce jsme implemento-

vali SOC, což je Security Operation 

Center, česky Bezpečnostní dohledo-

vé centrum.

 ... pokračování na straně 2

V minulém čísle jsme informovali 
o partnerském vztahu společností 
Xopero a QNAP. Tentokrát se bude-
me věnovat společnosti Xopero.

Xopero vyvíjí a dodává ucelenou řadu 

profesionálních nástrojů pro ochranu 

a obnovení důležitých podnikových 

dat. Společnost nabízí řešení pro zá-

lohování dat a v současnosti vzniká 

její česká pobočka. Nabídka řešení 

dává možnost využít čistě softwa-

rovou variantu řešení na vlastním  

(i virtuálním) hardwaru zákazníka, vy-

užít spojení se zařízeními QNAP, zálo-

hovat jednotlivá zařízení či kompletní 

infrastrukturu vč. záloh koncových 

stanic, serverů, mobilních zařízení, vir-

tuálního prostředí (VMware, Hyper-V), 

apod. Zálohovat je možné i do clou-

du (jak vlastního u zákazníka, tak i u 

vendora) nebo použít kombinaci obo-

jího (hybridní zálohování). Xopero je 

pokročilý nástroj ochrany dat, který 

umožňuje zálohování a obnovu dat  

a dokáže chránit celé pracovní pro-

středí zákazníka. Velkou předností 

systému Xopero je snadná správa 

všech firemních zálohovacích proce-

sů. Jedna aplikace tak obsluhuje nejen 

servery, ale všechny firemní počítače  

a koncová zařízení. 

... pokračování na straně 6
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Norma ochrany  
startuje za rok a půl 
Přibližně rok a půl mají firmy všech typů 
a velikostí na to, aby zabezpečily osob-
ní údaje v souladu s novou regulací Ev-
ropské Unie. I když za shodu se zákony 
odpovídá vedení firem, důsledky úniků 
dat dopadnou zpravidla na IT odděle-
ní. A sankce až 20 milionů € (resp. až  
4 % mezinárodního ročního obratu) jsou 
rozhodně motivující pro to začít se zabý-
vat bezpečností informací. 

Pokuty dle GDPR mohou firmu zasáhnout 

kromě jiného v případě, že nezavede do-

statečná opatření na ochranu dat. Úmysl-

né vynesení informací, ztracený USB flash 

disk nebo zveřejnění dat prostým omylem 

mohou být s novou regulací pro firmy lik-

vidační. I když se zabezpečení informací 

zdá náročné, existují nástroje na ochranu 

dat jako je Safetica, které splnění regulace 

výrazně usnadní.

Již teď je možno pozorovat, že díky 

GDPR stoupá uvědomění chránit další 

důležitá data, zejména klíčové know-how  

a citlivé smlouvy. Safetica nabízí společ-

nostem snadný způsob jak zajistit soulad 

na safetica.cz/gdpr. 
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Elitní studentská soutěž IT SPY, 
kterou pořádají české a slovenské 
univerzity s podporou české a slo-
venské pobočky organizace ACM, 
zná své finalisty. Akademická porota 
vybrala devět nejzajímavějších prací, 
které byly úspěšně obhájeny v rámci 
letošních státních zkoušek. 

Do finále se probojovaly práce řešící 

kybernetickou bezpečnost, předpoví-

dající pohyby na burze nebo zjedno-

dušující práci policie. Podle odborníků 

je velká šance, že některý z projektů 

najde uplatnění i v globálním měřít-

ku. Devět finalistů bylo vybráno z více 

než 1900 diplomových prací, úspěšně 

obhájených na 24 fakultách českých  

a slovenských univerzit.

Letošní výběr finalistů se rozdělil 

mezi osm univerzit: ČVUT a Karlova 

univerzita v Praze, VUT a Mendelova 

univerzita z Brna, VŠB Ostrava, Zápa-

dočeské univerzita Plzeň, Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně a Slovenské tech-

nické univerzita v Bratislavě.

„Letošní rok jasně ukazuje vzestup 
zájmu o problematiku kybernetické 
bezpečnosti a jejího řešení jak na úrov-
ni běžných uživatelů, tak korporací. 
Příjemně nás překvapila schopnost 
českých a slovenských studentů využí-
vat big data v celé řadě nových oborů 
a pracovat s nimi v neotřelých kontex-
tech. Studenti zároveň prokázali, že 
dokážou vytvářet hodnotné projekty 
využitelné například v lékařství nebo 
armádě,“ uvádí docent Jaroslav Zen-

dulka z VUT v Brně, garant letošního  

7. ročníku.

O uplatnitelnosti prací je přesvědčen 

Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, 

která v rámci spolupořadatelství sou-

těže v porotě reprezentuje hlas sou-

kromé sféry. „Většina finalistů soutěže 
z minulých let se stala úspěšná buď 
v akademickém, vědeckém nebo ko-
merčním sektoru, letošní rok proto jistě 
nebude výjimkou,“ domnívá se Krátký. 

„Oceňuji, že velká část projektů doká-
že teoretické řešení třeba ve spolupráci  
s univerzitou a s pomocí investora pře-
nést do praxe. Což je věc, která je důle-
žitá nejen pro české vysoké školy jako 
takové, ale také pro budoucnost české 
ekonomiky.“

Slavnostní vyhlášení  absolutního ví-

těze soutěže IT SPY proběhne 7. pro-

since v Praze. Na základě prezentací 

finalistů ho vybere panel akademiků  

a zástupců průmyslu. 
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EDITORIAL

KAM SMĚŘUJÍ  
A BUDOU SMĚŘOVAT ICT?

V minulých le-

tech byla v kur-

zu slova jako 

DDOS, CLOUD, VIR-

TUALIZACE, BYOD, 

SMART. A jaké jsou 

hity a trendy v ICT ob-

lasti na konci letošního roku a pro rok příští?

Začněme bezpečností, kde bude přicházet 

na řadu nové nařízení o ochraně osobních 

údajů GDPR, nařízení eIDAS o „elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu“ 

a v telekomunikacích vládnou hesla jako IOT, 

IOE, nemluvě o PRŮMYSLU 4.0. Mnohdy jsou 

to jen další marketingové buzzwordy výrobců, 

aby zaujali nové ovečky a občas nové tech-

nologie či zákony a nařízení EU. Proto je dob-

ré být ve střehu a nové technologie pozorně 

sledovat. V Praze se už dokonce staví chytrá  

budova, která se sama učí a v případě problé-

mu ho sama vyřeší. Senzory jsou ve stěnách  

i jejích podlahách. 

Prostě stále bude něco nové a my vám  

novinky každý měsíc přineseme na zlatém 

podnosu.

Uvidíme se na konferencích

Petr Smolník, šéfredaktor

SLEDUJTE TAKÉ NA:

Kybernetická bezpečnost a vize do 2017   
 
... dokončení ze strany 1 

Jedná se o systém, kombinující několik 

komerčních produktů do jednoho uce-

leného řešení, které právě nabízí na-

šim zákazníkům odpověď na vyřešení 

požadavků plynoucích buď ze Zákona  

o kybernetické bezpečnosti nebo  

z obecných požadavků na zvýšenou 

úroveň kybernetické bezpečnosti.  

A správná kombinace produktů a jejich 

správné sestavení a konfigurace do 

SOC je právě zúročení naší letité praxe. 

Kybernetická bezpečnost se stává 
strategickou záležitostí. Co by tedy 
subjekty neměly v žádném případě 
opomenout? 
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že 

stejně jako ve stavebnictví, jednotlivec 

staví dům zhruba jednou za život, ale 

stavební firma staví zhruba jeden dům 

za měsíc. S naší kyber bezpečností je 

to podobné – tým lidí u zákazníka vstu-

puje většinou poprvé do implementace 

SIEM, zatímco naše společnost má za 

sebou desítky těchto úspěšných imple-

mentací SIEM.

Subjekty by tedy neměly v prvé řadě 

opomenout pečlivý výběr dodavatelů, 

zejména s akcentem na jejich znalosti 

a zkušenosti.

Dále je také důležitá vstupní část, 

což je analýza stavu kyber bezpečnosti  

a stanovení cesty, jak dosáhnout po-

žadovaného stavu a úrovně kyber 

bezpečnosti. Zde se naplno projeví od-

bornost dodavatele, protože jen pouhá 

kopie norem nestačí...

A v neposlední řadě je potřeba mys-

let na to, že pouhá, byť kvalitní, imple-

mentace bezpečnostních řešení nesta-

čí. Důležité je také myslet na budoucí 

provoz těchto řešení a to jak po stránce 

finanční, tak po stránce personální. Se-

belepší stroj je totiž na nic, když na jeho 

výstupu nikdo nesleduje nebo nerea-

guje na hlášení, která poskytuje.

A jak vidíte příští rok z pohledu vývoje 
bezpečnostních produktů a služeb na 
trhu pro kybernetickou bezpečnost?
Očekáváme podobný rok jako tento, 

tedy, že zájem o kybernetickou bez-

pečnost bude velký. Jednak proto, že 

NBÚ rozšíří počet povinných subjektů, 

které mají za povinnost plnit požadav-

ky Zákona o kybernetické bezpečnosti  

a jednak také z důvodu většího množ-

ství kyber útoků.

Společnost Axenta byla založena  

v květnu 2009 z důvodu vnímání po-

třeby trhu na systémového integrátora  

v oblasti komplexní bezpečnosti, to 

znamená bezpečnosti informačních 

technologií, ochrany informací a fyzické 

bezpečnosti. Společnost je založena 

na znalostech, které získala ze zkuše-

ností při realizacích ICT projektů nebo 

z vyšetřování závažných technologic-

kých havárií informačních systémů. 

Odtud směřuje firemní filozofie 

společnosti zaměřená na prozíravost 

(opatrnost v jednání v očekávání pří-

chodu negativních jevů) a tedy za-

měření na řešení integrace lokálních 

bezpečnostních systémů do větších 

celků. Spojuje ochrany serverů s pe-

rimetrovými zařízeními v rámci jednot-

ného místa mající real-time přehled 

o bezpečnostní situaci. Následně lze 

přidávat integraci s autentizačními  

a autorizačními systémy, bezpečnost 

koncových stanic nebo vylepšovat pod-

poru procesu Incident Response.

Jedním ze zakladatelů společnosti je 

Lukáš Přibyl, který v ní působí od doby 

jejího založení v pozici generálního ře-

ditele a předsedy představenstva. Ab-

solvoval SPŠ Elektrotechnickou a VUT 

Fakultu strojní. Před nástupem do Ja-

derné elektrárny Dukovany působil  

v několika společnostech na pozicích 

obchodního manažera. V Jaderné elek-

trárně Dukovany začínal na pozici Spe-

cialisty přípravy investic.  

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

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

Akademici vybrali IT projekty studentů 
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Šifrování je pro většinu uživatelů sy-
nonymem bezpečí. Ale ne vždy je to 
pravda. Pro zjednodušení komunika-
ce často svoje veřejné klíče dáváme 
k dispozici s pocitem, že se nic zlého 
nemůže stát. Ale ne vždy to tak je. 

Výzkumné a vývojové centrum Masa-

rykovy univerzity v Brně publikovalo 

na mezinárodní konferenci USENIX 

Security 2016 studii pod názvem „The 

Million-key question – Investigating 

the Origins of RSA public keys“ (mi-

mochodem získala ocenění jako „Best 

Paper Awards“), která ukazuje na jisté 

nesrovnalosti při generování klíčů. Jde  

o slabinu, kdy podle jejich veřejné části 

umožňuje odhadnout, jaký systém byl 

pro jejich tvorbu použit. Od uvedeného 

zjištění to poté může být jenom krok  

k zacílení útoku na danou platformu.  

A jaké vlastně nesrovnalosti zde byly 

nalezeny? Co může být rizikem? Uve-

dená práce zjišťovala, jaká jsou omeze-

ní při generování klíčů. Ty by v ideálním 

případě měly být náhodně rozprostřeny 

a neměla by být detekovatelná žád-

ná pravidelnost. Opak je pravdou. Při 

vytváření klíčů byly nalezeny jisté zá-

vislosti, které ukazují na jistá omezení 

při tvorbě klíčů a umožňují s vysokou 

mírou spolehlivosti odhadnout způsob 

(rozuměj software), jakým byly tyto klí-

če vytvořeny. V takovém případě je rizi-

kem nejen odhad použité platformy, ale 

zároveň se omezuje možné množství 

klíčů, ze kterého se následně vybírají 

údaje, důležité pro bezpečné šifrování.

V případě, kdy je náhodnost gene-

rování klíčů omezena se pak může 

uživatel dostat do situace, připomína-

jící dávno opravenou chybu generáto-

ru klíčů na Debian Linuxu v roce 2008 

(CVE-2008-0166/DSA-1576). Uvedený 

problém vznikl následkem necitlivé opti-

malizace a v jeho důsledku bylo možné 

odhadovat s minimální náročností pri-

vátní klíče. To mělo samozřejmě fatální 

dopad na bezpečnost.

Přestože byla tato práce cílena na ge-

nerátory klíčů pro algoritmus RSA, je 

otázkou, jakým způsobem jsou genero-

vány klíče i pro další algoritmy. Jak bylo 

v této práci uvedeno, neexistuje žádný 

standardizovaný a dostatečně náhodný 

postup, který by zabránil detekci zdroje.

Autory této práce jsou Petr Švenda, 
Matúš Němec, Peter Sekan, Rudolf 
Kvasnovský, David Formánek, David 
Komárek a Vashek Matyas z výzkumné-

ho centra CRoCS (Centre for Research 
on Cryptography and Security) Masary-
kovy univerzity v Brně.
Zmiňované centrum řeší velké množ-
ství projektů, které mohou mít význam  
i pro české společnosti a průmysl. Mezi 
jednu z dalších zajímavých aktivit, pat-
ří například síť bezdrátových senzorů, 
které spolupracují při lokalizaci osob  
v rámci nějakého prostoru. Takové řeše-
ní je možné použít pro identifikaci, která 
z osob má oprávnění se v tomto prosto-
ru pohybovat a která ne. 

Pro to, aby byla data skutečně ochrá-
něna, je potřeba zaměřit se na bez-
pečnost jako celek, s přesahem 
do fungování všech částí firmy. V pra-
xi se osvědčuje přístup auditu práce  
s daty jako prvního kroku. 

Téměř vždy se naleznou problémy 

již po několika dnech od zaháje-

ní auditu – ať už se jedná o nepovo-

lený přesun důvěrných dokumen-

tů na veřejnou cloudovou službu 

anebo odeslání citlivých smluv emai-

lem nedopatřením jinému příjemci. 

Výsledky auditu ukáží na problémy  

v oblasti ochrany dat, na které by se 

měla firma zaměřit nejdřív. Pro audit 

osobních dat pomocí Safetica jděte na: 

safetica.cz/gdpr.

Dalším krokem splnění GDPR je im-

plementace bezpečnostních opatření. 

Firmy k nim přistupují různě v závislosti 

na firemní kultuře a preferencích. Ně-

které společnosti jdou cestou sepsání 

směrnic anebo školení zaměstnanců. 

Bohužel často zůstanou tato pravidla 

jenom na papíře. Účinnější je použít 

nástroj Safetica Data Loss Prevention 

(DLP), který firemní pravidla přene-

se do praxe a zajistí, že zaměstnanci  

s daty pracují bezpečně. Navíc auditu-

je práci s chráněnými daty, upozorňu-

je zaměstnance, že pracuje s citlivým 

souborem, a také dokáže zabránit 

úmyslnému či neúmyslnému bezpeč-

nostnímu incidentu.

Jak vypadá zabezpečení dat  
v souladu s GDPR?
1. Audit práce s citlivými daty orga-

nizace. Pro prvotní analýzu rizik, ale  

i pro forenzní analýzu pomůže ná-

stroj Safetica, který sbírá logy z prá-

ce s citlivými daty.

2. Definování pravidel pro práci s cit-
livými daty. Každý zaměstnanec by 

měl mít znalost o tom, jaké informa-

ce si zasluhují speciální přístup a jak 

by s nimi měl zacházet.

3. Školení. Samotné sepsání pravidel 

není dostatečné, pokud uživatelé ne-

vědí, jak s daty zacházet při běžné 

práci. Zde pomůže Safetica, která  

v reálném čase vzdělává zaměstnan-

ce o bezpečnosti.

4. Šifrování dat. Všechna média, ob-

sahující osobní údaje, by měla být 

šifrována – jak přímo doporučuje 

GDPR. Centrální správa šifrování je 

součástí Safetica.

5. Prevence před únikem dat. Safe-

tica zajistí, že data neopustí firmu 

jinak než povoleným a zabezpeče-

ným způsobem.

6. Ochrana fyzických kopií důležitých 
dokumentů. Ať již se jedná o životo-

pisy, pracovně-právní agendu nebo 

smlouvy, tyto informace by měly být 

bezpečně uloženy v trezorech, po-

kud se s nimi aktuálně nepracuje.

7. Zálohy a nástroje pro rychlou ob-
novu dat v případě výpadku nebo 
nehody. GDPR vyžaduje mít mož-

nost včas obnovit dostupnost osob-

ních dat při výpadku techniky, a to je 

důležité i pro další produkční systé-

my organizace.

8. Síťová bezpečnost a ochrana před 
externími útočníky. Kromě antivi-

rového řešení by měly organizace 

pamatovat také na aktualizaci svých 

systémů, správné nastavení síťových 

prvků, firewallů a případně dalších 

technologií (IDS/IPS, honeypoty, 

atd.) pro ochranu sítě.

Nechejte si představit řešení Safetica 

a zjistěte, jak můžete snadno zabezpe-

čit data v souladu s GDPR.

Pouze do května 2018 je čas na to, 

abyste ochránili všechny osobní údaje, 

se kterými vaše organizace pracuje.  

V opačném případě společnosti riskují 

nejenom negativní medializaci úniku 

dat ale také vysoké pokuty od Úřadu 

na ochranu osobních údajů. Bezpeč-

nost dat by tedy měla být prioritou kaž-

dé organizace. 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  
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Na splnění normy  
na ochranu dat zbývá 18 měsíců   
 
... dokončení ze strany 1 

Co vše o vás  
mohou prozradit vaše klíče? 
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Matěj Zachar
Project & Security Manager
Safetica Technologies
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Na konferenci Future Forces byl na 
stánku společnosti Deloitte k vidění 
hlasově ovládaný robot, který lákal 
účastníky konference k návštěvě 
stánku Deloitte.

Zeptali jsme se Jana Balatky, ředitele od-

dělení analytických a forenzních služeb  

v Deloitte na otázky spojené s bezpečností. 

Proč se společnost Deloitte zúčastni-
la Future Forces a co na konferenci 
představila?
Neřešíme jen audit nebo daně, naše 

společnost se zabývá i cyber security 

obecně. Konkrétně prevencí a detekcí 

bezpečnostních hrozeb, velkou pozor-

nost věnujeme i automatizaci procesů 

a činností, které se týkají právě cyber 

security. Jde například o sběr informa-

cí z otevřených zdrojů neboli OSINT,  

a právě k tomu používáme robotizaci  

a robotické postupy. Na stánku Deloitte 

jsme našeho D-Bot robota představili  

a názorně návštěvníkům ukázali, jakým 

způsobem pracujeme. 

Působí ve společnosti Deloitte více 
týmů, které se zabývají bezpečností?
Týmů je více, ale operují globálně, pou-

žívají i podobné postupy, synchronizují 

se a spolupracují. Silnou stránkou těch-

to týmů je, že dokáží koordinovat tes-

tování na více místech po celém světě. 

K vidění jste byli i na přednáškách.
Na přednáškách pro Cyber Security Fo-

rum jsme jako hosta měli kolegu z Ho-

landska, který představil Red Teaming, 

pokročilý způsob testování bezpečnosti 

konkrétním zkoušením útoků, ať už na 

úrovni softwarové či fyzické bezpečnosti. 

Můžete předvést,  co váš robot umí? 
Jsme na konferenci Future Forces, tak 

proč třeba nezkusit, jak se D-Bot umí 

obranně krýt. 

Chcete vidět, jak robot vyslyšel po-
kyn a zaujal obrannou pozici? Podí-
vejte se na video rozhovor s Janem  
Balatkou na ICT TV: 

11–12/2016

Steganografie jako úkryt pro důležitá data 
Pokud se v bezpečnostním oboru ze-
ptáte na steganografii a obranu proti 
ní, dočkáte se v lepším případě zna-
lostí o historii steganografie a její apli-
kaci, jako je například tetování zpráv 
pod vlasy otroků, využití neviditelné-
ho inkoustu, nebo použití žargonu, 
ke kódování zpráv o stavu americké-
ho loďstva kotvícího v přístavu za dru-
hé světové války. Obecné povědomí  
o možnostech moderní steganogra-
fie a obraně proti ní v době internetu  
a počítačů je však malé.

Steganografie je vědou zabývající 

se utajováním přenášené informace. 

Na rozdíl od kryptografie, u které je pře-

nos pozorovateli viditelný ale nečitelný, 

je cílem steganografie ukrytí informace 

do nosiče (coveru), který se pozorová-

ním ve výsledku jeví jako zcela běžný 

a tím i zcela nevinný. Rozvoj počítačů 

a internetu vytvořil rozsáhlý prostor 

pro využití steganografie k únikům dat 

z korporátního segmentu, nebo skry-

tému přenosu informací pro zločinné 

účely. Dostupný software je uživatelsky 

přívětivý, má jednoduché uživatelské 

rozhraní, a přitom využívá velmi kom-

plikované algoritmy, mnohdy navázané 

na strukturální vlastnosti datových for-

mátů JPEG či  MPEG.

Uvažujme situaci, kdy pachatel A 

zašle do firemní sítě neškodný email 

s JPEG obrázkem. Spolupachatel B 

do něj vloží pomocí steganografického 

systému tajnou zprávu a odešle jej zpět 

se slovy, že se jedná o omyl. Pachatel 

A po obdržení emailu obrázek dekóduje  

a získá tajnou zprávu. Podobných scé-

nářů je mnoho.

Pojďme se podívat na metodu vklá-

dání dat do nosiče. Zvažme bitmapu, 

kde je každý pixel reprezentován třemi 

osmibitovými čísly, které reprezentují 

jednotlivé barvy – červenou, zelenou, 

modrou. Pomocí tohoto prostoru jsme 

schopni vyjádřit na 16 milionů barev. 

Je známo, že lidské oko není příliš cit-

livé na změnu barevnosti, ale je citlivé 

na změny jasu. Pokud pozměníme bar-

vu v jednom pixelu o hodnotu „jedna“  

a lidské oko nebude schopno tuto změ-

nu rozpoznat. Tuto metodu nazýváme 

jako manipulaci s nejméně významnými 

bity obrazu (LSB).  

Doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc., Ing. Ja-
kub Hendrych, Ing. Radim Kunčický
VŠB – TU Ostrava  
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NOKIA PRO SMART CITIES 

Nokia zpřístupnila „Smart City Play- 

book“, dokument popisujících po-

stupy pro chytrá města. Ten posky-

tuje konkrétní návody pro vedení 

měst o úspěšných strategiích pou-

žívaných jinými obcemi. Má sloužit 

k tomu, aby se i jejich města staly 

chytřejšími a bezpečnějšími. Příruč-

ka vznikla na základě zadání Nokie 

ve společnosti Machine Research  

a byla sestavena z primárního vý-

zkumu strategií a pokroku 22 měst 

po celém světě. Studie odkrývá 

značnou rozmanitost strategií při 

budování chytrých měst. Příručka 

ukazuje další cesty vývoje chytrých 

měst, vzniklé na základě zkušeností 

„Beta Cities“ a věnuje se problema-

tice budování základní infrastruktury 

potřebné k podpoře škály chytrých 

aplikací, služeb i bezpečnosti. 

 Největší hack v historii: Yahoo 
Společnost Yahoo koncem září potvrdila 

únik více než 500 miliónů informací o uži-

vatelských účtech, obsahujících jména, 

e-mailové adresy, telefonní čísla, data na-

rození, hashe hesel a některé šifrované  

a nešifrované informace o bezpečnost-

ních otázkách a odpovědích. Původní 

informace hovořily o přibližně 200 milió-

nech účtů. Vyšetřování, které i v těchto 

chvílích stále probíhá, naznačuje, že 

informace o bankovních účtech, plateb-

ních kartách a dalších bankovních in-

formacích by měly být v bezpečí. Tento 

únik bude mít určitě velký i vliv na prodej 

Yahoo společnosti Verizone, která za něj 

původně nabízela 4.8 miliardy dolarů. 

Podle všech dostupných informací se 

však jedná o únik „řízený státem“, tedy 

na státní objednávku. O možném zada-

vateli nejsou ale zatím stále žádné do-

stupné žádné informace. (-jd) 

 Raději (zatím?) neinstalovat 
Tento rok byl oznámen vývoj nového 

komunikátoru Google Allo (http://www.

theverge.com/2016/5/18/11701030/goo-

gle-io-2016-keynote-highlights-announ-

cements-recap), který byl oznamován 

jako pokrok v oblasti soukromí a zabez-

pečení. Verze, která je však v tuto chvíli 

k dispozici neposkytuje End-2-End šif-

rování. V případě komunikace s Google 

Assistantem pomocí uvedeného komu-

nikátoru, Google Assistant přesvědčuje 

uživatele, aby zapnul sledování jeho ak-

tivit (lokace, veškerá komunikace včetně 

SMS a e-mailů, přístup k interface jako je 

mikrofon, kamera, atd.)… (-jd)  

 Bezpečné mobilní bankovnictví od MONETA 
Money Bank
MONETA Money Bank přidává další po-

kročilé funkce do aplikace pro mobilní 

bankovnictví: přehled odměn a mapu  KO
UT
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Jan Balatka, ředitel oddělení analytic-
kých a forenzních služeb, Deloitte 
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V rámci veletrhu ForArch se konal 
specializovaný veletrh Fire & Security 
Days 2016. Jeho účastníkem byla i spo-
lečnost Jablotron. Ta rozšířila portfolio 
nabízených služeb o další novinky.

Společnost se začala soustředit i na 

další nadstavby, které dnes lidé vyža-

dují, což je třeba chytrá domácnost  

a její ovládání. „Jsme firma, která se 
nesnaží přinést jen zabezpečení do do-
mácnosti, ale i další přidanou hodnotu,“ 

říká Antonín Švorc, ředitel distribuční 

sítě Jablotron pro Českou republiku.

Můžete nám přiblížit novinky?
Prezentujeme tři základní pilíře. Je-

den z nich je hardware, představova-

ný samotným alarmem. Prezentuje-

me zde modulární systém Jablotron 

100. Máme i novou designovou řadu.  

Druhým pilířem jsou nadstavby pro 

ovládání, kdy máme vlastní aplikaci  

i webovou nadstavbu, s jejíž pomocí mů-

žete ovládat a spravovat alarm odkud-

koli a kdykoliv. V neposlední řadě jsme 

dodavatelem služeb střežení v rámci 

České republiky. Představujeme všech-

ny způsoby střežení. Máme dvě novinky, 

které jsme letos uvedli. Jsou to unikát-

ní nové video služby – video verifikace  

a video tíseň. Ty úroveň střežení po-

sunují zase o kus dál, a uživatelům 

přinášejí vyšší stupeň zabezpečení. 

    Video rozhovor s Antonínem Švorcem 
na ICT TV: 

Bezpečnostní novinky
portfolia společnosti Jablotron
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Bezpečnost pro 
každého (3 díl) 

s partnery věrnostního programu bene+. 

Tým vývojářů MONETA Money Bank 

nyní pracuje na zobrazení osobního  

i podnikatelského účtu v rámci jedné 

aplikace. Klienti tak budou moci rychle  

a jednoduše spravovat svoje osobní, ale  

i firemní finance. K těm zajímavějším služ-

bám pak patří například platby pomocí 

QR kódu, které ušetří klientovi banky čas  

a dovolí mu jednoduše a bezpečně zapla-

tit. Jedna z nejžádanějších funkcí, kterou 

aplikace nabízí, je přihlášení pomocí otisků 

prstů. K přihlášení tak uživatelům stačí je-

diný dotek. Funkce je dostupná na telefo-

nech iPhone od verze iOS 9 a na telefonech  

s operačním systémem Android 6.0.

 Kdo je Harold Thomas Martin III?
Před dvěma měsíci byl vcelku bez vel-

kého rozruchu zatčen Harold Thomas 

Martin III. Do 27. srpna 2016 se jednalo 

o neznámou osobu. Toho dne byly při 

prohlídce jeho domu v Marylandu nale-

zeny tištěné a elektronické dokumentů, 

včetně utajovaných. Tištěné dokumenty 

byly v šesti boxech, nalezeno bylo přes 

50 TB dat a to včetně nástrojů Equation 

Group, které byly nabídnuty za 500 mi- 

liónu dolarů skupinou Shadow Brokers. 

Co bylo jeho motivací není známo. Jde  

o 51letého nezávislého konzultanta pra-

cujícího pro společnost Booz Allen Ha-

milton (stejně jako Edward Snowden), 

která je jedním ze subdodavatelů NSA. 

Měl prověrku na stupeň přísně tajné  

a zajímal se o bezpečnost. Stejně, jako 

se na začátku kauzy se Shadow Brokers 

diskutovalo o možnosti, že se jedná o Ed-

warda Snowdena, v tuto chvíli se diskutuje  

i o možnosti, že touto osobou je právě 

Harold Thomas Martin III. Ale uvedenému 

spojení dle FBI zatím nic nenaznačuje, 

naopak, je možné že uvedené informace 

někdo zcizil právě z jeho počítačů.

Chytré mobily se dnes stávají sou-
částí běžného vybavení. Stále se  
k nim chováme jako k obyčejným te-
lefonům, přestože už dávno nejsou 
to, co bývaly. Už to jsou víceméně 
počítače s výkonem, jaké měly běžné 
počítače před pár lety. 

Drobná poznámka na začátek: Vzpomí-

nám na jeden sálový počítač, který v 80. 

letech počítal mzdy pro zhruba 3000 

lidí. Smartphony mají dnes ve všech 

ohledech přibližně tisíckrát lepší cha-

rakteristiky – frekvence procesoru, 

pracovní paměť, úložný prostor, přístu-

pová rychlost – tedy výkon podstatně 

převyšující tehdejší představy. Dnes 

máme ekvivalenty komunikátorů ze 

sci-fi filmů, ale umíme s nimi zacházet  

a využívat jejich vlastnosti?

Odpověď zní – většinou ne. Neumí-

me je využívat a dodnes jsme se nepři-

způsobili změnám. V předchozích čás-

tech jsem zmiňoval některá nebezpečí, 

která na uživatele číhají, a tento článek 

v tom bude pokračovat. Bohužel to 

není možné bez vysvětlení některých 

technických údajů. Dnešní mobily i na-

dále komunikují přes mobilní síť, dále 

podporují používání Wi-Fi, Bluetooth, 

NFC, GPS, občas mají vestavěný i in-

fračervený port a USB. Začneme tedy 

popořádku, bohužel některým technic-

kým termínům se nevyhneme.

Mobilní sítě podporují šifrovanou 

komunikaci mezi mobilem a základno-

vou stanicí, tzv. BTS. Z BTS jde hovor, 

SMS nebo MMS dál k operátorovi nebo 

do jiné sítě nešifrovaný, v případě mezi-

národních hovorů často i po internetu. 

Překvapeni? Tomu ještě není konec!

Autor: Jan Dušátko 
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Kamera od společnosti AirLive nese 
označení AirLive SmartCube 300W. 
Nabídka této společnosti začíná 
běžnými IP kamerami pro nenároč-
né použití a končí profesionálním 
modely s ochranou proti vodě, pra-
chu i vandalismu pro venkovní na-
sazení. 

Jde o kameru, určenou k pevné in-

stalaci ve vnitřních prostorách bez 

ochrany proti zvýšené prašnosti i stří-

kající vodě a bez možnosti dálkového 

ovládání jejího směrového natáčení. 

Nabízí funkci nočního vidění, za tím 

účelem je kamera vybavena deseti 

přisvětlovacími infračervenými dioda-

mi. Pro tvorbu obrazu na obrazovky 

připojených přístrojů nebo pro ukládá-

ní obsahu na různá úložiště se stará 

třímegapixelový CMOS snímač 1/3“, 

který nabízí velmi dobré rozlišení 2048 

x 1536 obrazových bodů. IP Kameru 

lze připojit do sítě pomocí etherneto-

vého kabelu nebo bezdrátově přes  

Wi-Fi standardu 802.11n.

Ke kameře výrobce nabízí spoustu 

aplikací, jako například pro její na-

sazení u dveří prodejny v nákupních 

centrech. V tomto případě detekuje 

příchod osoby a otevře jí dveře. Toho 

lze ostatně využít i jinak – a tak může 

sloužit jako hlídač prostoru.

Výbavu kamery AirLive SmartCube 

300W samotné pak dotvářejí vestavě-

né teplotní čidlo i čidlo vlhkosti, takže 

tyto údaje jsou pak obsluze k dispozici 

v elektronické formě a lze je dále vyu-

žít k různým účelům. Kromě toho má 

kamera v sobě vestavěný i mikrofon  

a reproduktor, takže třeba při jejím 

použití ve funkci dveřního čidla může-

te spustit nějakou nahranou smyčku  

a tak třeba příchozího zákazníka může 

kamera uvítat v obchodě. Samozřej-

mě, že také lze kameru použít i jako 

komunikátor mezi vámi a osobou, sto-

jící před kamerou. Znovu ale připomí-

náme, že kamera může být instalová-

na pouze ve vnitřních prostorách nebo 

tam, kde nebude ohrožena zvýšenou 

prašností nebo stříkající vodou. 

Špičková kamera AirLive 300 W  
pro indoorové použití

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek  
si přečtete zde 
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Přesné datum opakovaného zálohová-

ní lze nastavit, stejně jako způsob zá-

lohování – plná záloha, inkrementální 

nebo rozdílová. Díky použitým unikát-

ním technologiím je možné redukovat 

ukládané objemy dat a tím snížit nákla-

dy na samotné úložiště či zmenšit zatí-

žení sítě . Samozřejmostí je pak archi-

vace dat a jejich deduplikace. Xopero 

chrání data zákazníků použitím šifrova-

cího algoritmu AES 256 a SSL certifiká-

tem. V případě výpadku, poruchy nebo 

ztráty dat je možná obnova jen jednot-

livých částí, jednotlivých zařízení nebo 

dat jako celku. A jak bylo řečeno data 

je možné zálohovat kamkoliv – lokálně 

v rámci zařízení a k němu připojených 

jednotek, na intranetu nebo do cloudu.

Kdo jsou vaši zákazníci, ptáme se 

Petra Belatky, zástupce společnosti Xo-

pero v České republice: „Naši zákazníci 
pokrývají širokou škálu odvětví: od ve-
řejné správy, bankovnictví, školství, 
telekomunikace až například třeba po  
zdravotnická zařízení. Našimi hlavními  
zákazníky jsou zejména malé a střed-
ní společnosti, ale výjimkou nejsou ani 
velké korporace.“

Ve kterých zemích Xopero působí 
nebo brzy bude?
V současné době máme pobočky v Itá-

lii, Polsku a Velké Británii. Nyní vstupu-

jeme na trh v České republice, na Slo-

vensku a v Baltických zemích – Litva, 

Lotyšsko a Estonsko. Začínáme v jed-

notlivých zemích budovat partnerskou 

a distribuční síť. Prvním distributorem  

v České republice se stala společnost AT 

Computers, ale jednáme i s dalšími. Za-

čátkem příštího roku vstoupíme na řadu 

dalších trhů jako je Francie, Německo, 

Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko  

a další země. V průběhu příštího roku 

také chystáme vstup do USA.

Nezdá se vám, že v oblasti zálohování 
je už na trhu poněkud přeplněno?
Vůbec ne. Zálohování je oblast, kde 

stále vidíme obrovský potenciál růstu. 

Je to díky našemu unikátnímu řešení, 

které se snadno ovládá a instaluje, je 

cenově dostupné a funguje. Zákazníci 

si navíc důležitost zálohování a ochra-

ny dat stále více uvědomují a také je 

to v souladu s platnou ale i připravova-

nou legislativou. Nabízíme řešení čistě 

softwarové, postavené nad vlastním/

virtuálním hardwarem zákazníka, řešení 

v cloudu, nebo řešení společně s hard-

warem od společnosti QNAP, se kterou 

jsme uzavřeli strategické partnerství. 

Zákazník tedy získává naprostou svo-

bodu ohledně způsobu implementace 

zálohovacího řešení. 

Svět zrychluje, a proto rychlejší  
a přesnější musí být fungování fi-
rem nejen navenek, ale také uvnitř. 
K dosažení tohoto cíle výrazně po-
máhá řešení v oblasti automatizace 
procesů a digitalizace od společ-
nosti Konica Minolta. Řešení spočívá  
v zavedení řízených firemních pro-
cesů na míru, které umožní zvýšit 
efektivitu celého fungování a vedou  
k významným finančním úsporám.

Absence řízeného elektronického obě-

hu dokumentů spolu s příslušným work- 

flow nepříznivě ovlivňovala výkonnost 

společnosti TON. Konkrétně dochá-

zelo ke ztrátám faktur při schvalování 

více odděleními nebo také ke zpoždě-

ní ve schvalování v případech, kdy byl 

schvalovatel na služební cestě. Tato 

situace komplikovala život nejenom fi-

nančnímu oddělení, ale i běžným pra-

covníkům.

Společnost TON měla jasnou před-

stavu o oblastech a procesech, které 

chtěla řešením DMS pokrýt. Základem 

celého řešení je platforma MS Share-

Point Server, která slouží jako primární 

úložiště dokumentů a BPM technologie 

K2 blackpearl, jež zajišťuje formulářo-

vé, procesní, integrační a reportingové 

služby. Pro kombinaci těchto platforem 

se společnost rozhodla až na základě 

posouzení vlastností jednotlivých sys-

témů.

Pro jednoduché a uživatelsky pří-

větivé pořizování dokladů do systému 

obsahuje celé řešení software určený  

k vytěžování dat – pro podporu automa-

tizace zpracování přijatých faktur. Tento 

způsob nahradil ruční přepisování úda-

jů do systému, podporuje zpracování 

elektronických faktur, zkrátil čas na vyří-

zení, snížil administrativní zátěž i chybo-

vost zadávaných dat.

„Rádi jsme využili nabídek poten- 
ciálních dodavatelů navštívit referenč-
ní řešení. Získali jsme tak řadu důleži-

tých informací pro vlastní implementaci  
a nakonec i díky těmto referencím jsme 
vybrali současného dodavatele. Dnes 
jsme již ve fázi ostrého provozu oběhu 
dokumentů a na základě práce jednot-
livých uživatelů s tímto řešením vylep-
šujeme už jen detaily. Důvodem téměř 
100% fungování hned od začátku je 
bezpochyby hlavně důkladná úvodní 
analýza,“ říká Lenka Vaculíková, finanč-

ní manažerka společnosti TON.  

Zvolte to nejlepší řešení pro vaše firemní procesy 
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3DEXPERIENCE V RENAULTU 
Společnost Dassault Syst mes informo-

vala, že její platformu 3DExperience vy-

užívá ve skupině Groupe Renault deset 

tisíc uživatelů. Ta ročně vyrábí v průměru 

tři miliony vozidel. Řešení umožňuje hlad-

kou spolupráci na vývoji nových produktů 

napříč všemi působišti pro všechny znač-

ky: Renault, Dacia a Renault Samsung 

Motors. Hlavním cílem je transformovat 

technickou divizi tak, aby se stala celo-

světovou a aby umožňovala vzájemnou 

spolupráci a vývoj produktů „na první 

dobrou“. Jde o propojení jednotlivých 

týmů tak, aby spolupracovaly v reálném 

čase a na jednotné platformě, na které 

lze řešit vše od konceptu až po výrobu. 

Tyto aplikace tvoří jádro specializované-

ho oborového řešení Dassault Syst mes 

„Target Zero Defect“, aby byl návrh vozi-

dla vytvořen hned napoprvé pomocí op-

timalizovaných „end-to-end“ vývojových 

procesů. 

V.I.P. NOVINKA

 Google a Accenture spolupracují 
Společnost Accenture ohlásila, že se do-

hodla s Googlem na společném vývoji ře-

šení šitých na míru konkrétním odvětvím, 

jež klientům umožní využívat cloudové 

služby, mobilitu a analýzy pro podporu 

digitální transformace a zlepšení výkon-

nosti. Společnost Accenture poskytne 

své odborné znalosti širokého spektra 

odvětví a schopnost pomoci podnikovým 

klientům zvýšit hodnotu technologií spo-

lečnosti Google. Firmy Google a Accen-

ture budou spolupracovat na řešeních 

pro více odvětví včetně maloobchodu, 

zdravotnictví, spotřebitelského průmyslu, 

energetiky, finančního sektoru a dalších. 

Řešení budou kombinovat výrobky ze 

škály Google Cloud včetně OS Android, 

aplikací, analýz, rozšířené reality, big data, 

internetu věcí a strojového učení. Vůdčí 

pozice společnosti Accenture v oblasti 

technologie a dlouhodobé partnerství  

s lídry v odvětví – 94 společností z žebříč-

ku Global Fortune 100 je jejími zákazníky 

– je klíčovou referencí i pro další partnery, 

kteří budou chtít urychlit přechod spo-

lečností na cloud. Společnost Accentu-

re integrovala platformu Google Cloud 

do platformy Accenture Cloud – mul-

ticloudové platformy, jež umožňuje fir-

mám nejen centrálně řídit jejich podnikání 

a zdroje, ale také automatizovat a zrychlit 

dodání cloudových řešení.

 TP Vision má certifikaci na televizory 
Philips od Skylinku
Společnost TP Vision, výrobce televizorů 

Philips, získala jako první výrobce v České 

republice a na Slovensku certifikát Skylink 

Tested. Skylink, největší satelitní platforma 

v České republice a ve Slovenské repub-

lice, obdržela od TP Vision k testování 

celkem šest nových modelů, které podle 

vyjádření specialistů nevykazují žádné 

nedostatky z pohledu příjmu signálu  KO
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Petr Belatka, Xopero 
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Pokud podnikáte jako OSVČ, jistě 
znáte tu příšernou agendu, která  
s podnikáním souvisí. Začíná to vy-
tvořením faktur, jejich odesláním, ar-
chivací a hlídáním jejich splatnosti.

Tento neveselý příběh končí na začát-

ku roku příštího, kdy si musíte sečíst 

všechny peníze, které jste mnohdy  

v potu tváře vydělali, a z nich musíte 

vytvořit daňové přiznání, zprávu pro 

sociální pojištění a svou zdravotní 

pojišťovnu. Mnozí tohle zvládají levou 

zadní jen s tužkou a papírem v ruce. 

Autor článku je pak po vytvoření zá-

věrečných dokumentů vždy překva-

pen tím, jak nemravně vysoké částky 

pak musí zaplatit státu na daních, 

na sociálním a zdravotním pojištění,  

a mnohdy ho napadá otázka: za co to-

lik? Bohudíky ale existuje nový projekt, 

který nese název ExpresDoklad.cz.  

A ten vám může v mnohém ulehčit váš 

život. Jediné, co potřebujete, je regis-

trace do tohoto systému a interneto-

vé připojení, protože všechny služby 

probíhají na dálku. Je to takový typic-

ký příklad toho, jak opravdu funguje 

SaaS, tedy program jako služba. Mů-

žete si zkusit nainstalovat verzi služby 

zadarmo, jejíž limit je v tom, že můžete 

vyzkoušet funkčnost celého systému 

tak, že za rok vystavíte až 30 dokla-

dů pro maximálně tři firmy. Verze Start 

pak stojí v celku přijatelných 190 korun  

měsíčně, prodává se jako tříměsíční 

předplatné za 570 korun, za rok tedy 

zaplatíte celkem 2280 korun.

Co vám to přinese?
Hlavním přínosem celého komplexu 

služeb spojených s používáním služ-

by ExpresDoklad.cz je to, že máte  

v každý okamžik absolutní přehled  

o tom, kolik bude vaše daň státu  

v Daňovém přiznání za rok, ve kterém 

podnikáte, a jaké budou výše sociál-

ního a zdravotního pojištění – tedy ne-

jen výše platby za probíhající rok, ale  

i zálohy na rok příští. Aplikace rov hlídá 

i to, kdy nastane čas přejít do „vyššího 

levelu“ a přihlásit se jako plátce DPH.

Všechny vaše povinnosti, to znamená 

platby záloh na sociální zabezpeče-

ní a zdravotní pojištění nebo zálohy 

na DPH, vám připomíná přehledně  

vestavěný kalendář. Ten vám stejně 

tak dá vědět, pokud některá z vysta-

vených faktur nebyla včas uhrazena  

a je proto třeba se plátci připomenout. 

Na konci kalendářního roku pak zís-

káte do 15 minut náhled na Daňové 

přiznání a jsou vám vytvořeny hlášení 

pro pojišťovny.   

ExpresDoklad.cz řeší veškerou  
problematiku OSVČ s nadhledem 

Jubilejní 50. ročník veletrhu CES, 
který se uskuteční 5. až 8. ledna 2017 
v Las Vegas, zahájí generální ředitel 
společnosti Carnival Corporation Ar-
nold Donald. Ve svém projevu, který 
přednese ve čtvrtek 5. ledna od 8.30 
v sále Palazzo v hotelu The Venetian, 
představí novou a inovativní techno-
logii „Connected Experience“, jež 
nabídne zcela novou úroveň využití 
Internetu věcí na cestách.

Pořadatel veletrhu CES, asociace CTA 

zároveň zveřejnila Best of Innovation 

Honorees, nejlepší inovace, které se 

objeví na veletrhu CES 2017. Výroční 

ceny CES za inovace jsou udělovány 

ve 28 kategoriích a tradičně byly vyhlá-

šeny na akci CES Unveiled New York. 

Každou kategorii posuzovala tříčlenná 

komise na základě funkčnosti produk-

tů, jejich designu, uživatelské přívěti-

vosti a porovnání s konkurencí na trhu. 

Mezi hodnotiteli byly velmi respektova-

né osobnosti – technologičtí projektan-

ti, inženýři a specializovaní novináři.

CES je místem, kde se setkávají 

společnosti z celého světa, které jsou 

úspěšné v oblasti spotřebních tech-

nologií. Téměř padesát let slouží tento 

stěžejní veletrh jako zkušební prostor 

pro inovátory a průlomové technologie 

a zároveň jako celosvětové pódium, 

na němž se inovace nové generace 

představují ještě před tím, než jsou pak 

následně celosvětově uvedeny vysta-

vujícími na trh.  

CTA informuje o novinkách  
k celosvětovému veletrhu CES 2017 v Las Vegas 
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Skylinku. Skylink přistoupil k testování  

u TV výrobců, kteří chtějí zákazníkům při-

nést co největší komfort a jednoduchost 

při ovládání TV přijímače satelitního sig-

nálu. Certifikát prohlašuje, že příslušný 

model prošel funkčními testy v labora-

toři Skylinku, kde byly testovány funkce 

příjmu signálu Skylinku a jeho následné 

zpracování pro korektní vizuální podobu. 

K testování byly použity CA moduly ozna-

čené Skylink Ready a byla prověřena 

funkce FastScan – automatické ladění TV 

programů kompletní nabídky Skylinku.

 Strategická spolupráce Huawei a Leica
Společnost Huawei oznámila rozšíření 

strategické spolupráce s fotografic-

kou legendou Leica Camera AG. Spo-

lečně zakládají centrum pro výzkum  

a inovace „Laboratoř Maxe Bereka 

(Max Berek Innovation Lab)“ v němec-

kém Wetzlaru. Informace přichází sedm 

měsíců po oznámení dlouhodobého 

technologického partnerství těchto spo-

lečností na poli optického inženýrství  

a pět měsíců po představení úspěš-

ných high-end smartphonů Huawei P9 

a P9 Plus. Nová laboratoř, umístěná  

v centrále společnosti Leica v německém 

Wetzlaru, bude řídit další vývoj optických 

systémů a softwarově založených tech-

nologií za účelem zvýšení obrazové 

kvality v širokém spektru fotografických 

a jiných aplikací v mobilních zařízeních. 

Dalšími cíli jsou rozvoj výpočetního 

zobrazování nebo rozšířené (AR) a vir-

tuální (VR) reality. Huawei a Leica rov-

něž plánují spolupracovat s německými  

i dalšími mezinárodními univerzitami 

a výzkumnými institucemi. Výzkumné  

a inovační centrum je pojmenováno 

na památku Maxe Bereka (1886-1949), 

německého průkopníka mikroskopie  

a tvůrce vůbec první čočky Leica. KO
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Společnost DNS a.s., přední český 
distributor s přidanou hodnotou, 
oznamuje odkup softwarové divize 
Microsoft od společnosti Servodata 
a.s., čímž pro své klienty rozšiřuje 
nabídku při podpoře a prodeji soft-
warových licencí.

DNS převzala celý obchodní tým, který 

se prodejem řešení založených na pro-

duktech společnosti Microsoft doposud 

pod hlavičkou Servodat zabýval.

Dne 8. 9. 2016 podepsaly obě spo-

lečnosti smlouvu o prodeji a koupi části 

závodu, který se specializuje na prodej 

produktů společnosti Microsoft se sta-

tusem LSP (Licensing Solution Part-

ner). Společnost Servodata je od po-

loviny dubna 2016 majoritně vlastněna 

poradenskou firmou BDO Advisory. 

Prodej divize Microsoft je jedním z re-

strukturalizačních kroků, které jsou pod 

gescí nového vlastníka v rámci celé 

skupiny Servodata realizovány. 

Cílem těchto kroků je zejména do-

minantní orientace společnosti Servo-

data na poskytování služeb s vysokou 

přidanou hodnotou a s přímou vazbou 

na poradenské aktivity BDO Advisory. 

Nejedná se pouze o samotné IT služby, 

ale také o zajišťování školících a vzdě-

lávacích aktivit a dalších souvisejících 

služeb. Partner společnosti BDO Advi-

sory Petr Kymlička k tomu podotýká: 

„Prodej divize Microsoft neznamená, 
že se nebudeme produktům Microsoft 
dále věnovat. Naopak, v úzké spolu-
práci se společností DNS se můžeme 
více orientovat na poskytování profesi-
onálních služeb v dané oblasti, zatímco 
DNS zajistí samotnou distribuci.“  

DNS kupuje divizi 
Microsoft od spo-
lečnosti Servodata 
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V současné době se velké množství 
společností snaží hovořit o kyber-
netické bezpečnosti a kybernetic-
kých útocích. Ve většině případů se 
jedná pouze o softwarová řešení, 
jak zabránit útoku. Ne vždy takový 
útok přichází z venku. Měli bychom 
si uvědomit, že velmi často dochází 
k takovému napadení uvnitř organi-
zace.

V roce 2014 vyšel zákon č. 181 O ky-

bernetické bezpečnosti a o změně sou-

visejících zákonů, kde v hlavě II – Bez-

pečnostní opatření § 5 stojí odstavec 

3): Technickými opatřeními je zmíněna 

fyzická bezpečnost. Pokud se podíváte 

kolem sebe, snadno zjistíte, že většina 

dotčených organizací to řeší pouze 

zamčenými dveřmi místnosti, kde je 

umístěn datový rozvaděč a možná jsou 

zamčené dveře datového rozvaděče 

jednoduchým zámkem. V žádném pří-

padě nejsou chráněna místa, odkud se 

kdokoliv může do takové datové sítě 

připojit.

Pokud se takovému kybernetickému 

útoku chceme preventivně a spolehlivě 

bránit tak musíme začít, jak se lidově 

říká „od podlahy“. Je zapotřebí kom-

plexně zabezpečit fyzickou vrstvu tzv. 

horizontální a páteřní (vertikální) kabe-

láž. Je velmi důležité aplikovat zabez-

pečení na všechny prvky instalované 

kabeláže.

Lze postupovat dvojím způsobem:
a) implementovat zabezpečení přímo 

do datových zásuvek a rozvaděčů,

b) doplnit stávající kabeláž o jednotlivé 

bezpečnost prvky.

V případě, že uživatel je teprve na za-

čátku a chce přímo řešit zabezpečení 

má jednoduchou volbu přímé imple-

mentace. Společnost Commscope je  

v takovém případě velkým průkopní-

kem a nabízí komplexní řešení pro kon-

cového uživatele. Před několika lety 

přišla na trh se systémem Secure. Je 

určen pro metalické a optické kabelá-

že. Hlavním prvkem je konektor v da-

tové zásuvce a propojovacím panelu.

Metalická kabeláž je založena na ko-

nektoru RJ45 s mechanickou úpravou, 

kde lze použít jen speciální propojovací 

kabel. Pokud se některý uživatel pokusí 

připojit se standardním propojovacím 

kabelem připojení mu není umožněno 

– fyzický rozdíl. Konektory jsou dostup-

né od Cat 5 až po Cat6A, v nestíněném  

a stíněném provedení. Velkou výhodou 

je existence více hardwarových variant 

(hardwarových klíčů). Každá varianta je 

označena barevným kódováním (je na-

bízeno šest různých kombinací).  

Recenze NAS QNAP TS-653A/4G 
Společnost QNAP uvedla před nedáv-
nou dobou na trh řadu NAS serverů, 
ze kterých jsme měli možnost otesto-
vat model TS-653A/4G. Jde o velice 
příjemné a tiché zařízení, což bude 
vyhovovat především při nasazení  
v kancelářských prostorech.

Všechny NAS servery obsahují systém 

QTS 4.2, čtyřjádrový procesor Intel Ce-

leron N3150 (14 nm) a dle konfigurace 

4 GB nebo 8 GB RAM. Mimo klasických 

služeb pro práci se souborovým systé-

mem, tedy podpora sdílení pro Apple 

a Windows (Samba), Unixu (NFS) je tu 

podpora pro protokol iSCSI. Pomocí 

něho je možné nabízet diskový prostor 

QNAP ostatním serverům jako logický 

disk. Dále je tu podpora FTP a Web 

serveru, centrální synchronizace času 

(NTP), vzdáleného přístupu do sítě (VPN 

serveru) a spoustu dalších funkcionalit, 

včetně podpory SNMP.

Po stránce uživatelských služeb tu je 

k dispozici možnost překódování zázna-

mů a jejich přehrávání. Dalším bonusem 

je podpora hardwarového šifrování, kte-

ré zvyšuje míru zabezpečení a podporu 

virtualizace.

Hardwarové šifrování používá akce-

leraci na CPU (AES-NI), která dosahuje 

propustnosti 400 MB/s. V případě tran-

skodingu (převodu filmu z jednoho for-

mátu do druhého), přehrávání filmů či 

jiných, náročnějších činností, se výkon-

nost snižuje podle momentální zátěže.

První věc, která nás na testovaném 

šestišachtovém úložišti zaujala, bylo 

porovnání s výsledky testů provádě-

ných samotným výrobcem. Testy byly 

prováděny sériovým zápisem souborů, 

které se zvětšovaly vždy zdvojnáso-

bením velikosti a dle výsledku je mož-

né odhadnout i režii zařízení. Rozdíl 

proti výrobcem udávaným hodnotám 

byl minimální, výrobce udává hodno-

ty až 416 MB/s pro čtení a 383 MB/s  

pro zápis. Strop propustnosti jsme na-

lezli pro zápis při 398 MB/s, pro testy 

jsme použili výchozí konfiguraci QNAP 

(SMB). 

Jan Dušátko, redaktor Averia  
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 Nové a rychlejší HP LaserJety
Společnost HP Inc. představila nové 

dostupné modely černobílých tiskáren 

LaserJet Pro, určených pro použití v do-

mácích kancelářích a v malých podni-

cích. Tiskárny z aktualizované řady La-

serJet se řadí mezi nejvýkonnější ve své 

třídě a poskytují tisk o 15 až 20 procent 

rychlejší tisk, než nabízely předchozí 

modely. Zároveň byly navrženy tak, aby 

co nejlépe reflektovaly pracovní styl uži-

vatelů a umožňují jednoduchý tisk ze 

smartphonů, tabletů a notebooků přes 

Wi-Fi Direct bez nutnosti připojení k fi-

remní síti. Tiskárny také pomáhají sni-

žovat firemní náklady na energie, díky 

použití technologie HP Auto-On/Auto 

Off. V České republice jsou tyto tiskárny 

dostupné od konce října.

 Netgear uvádí nejrychlejší NAS
Společnost Netgear uvádí novou řadu 

datových úložišť ReadyNAS. Mode-

ly RN526X a RN626X jsou osazeny 

výkonným dvou či čtyřjádrovým pro-

cesorem, operačním systémem OS 6  

a dvěma 10Gb porty, které z těchto za-

řízení činí nejrychlejší stolní SMB NASy 

na trhu. Nejnovější modely datových 

úložišť ReadyNAS jsou navrženy pře-

devším pro potřeby malých a středních 

firem. Kombinace dvou či čtyřjádrové-

ho procesoru Intel a operačního sys-

tému OS 6 umožňuje firmám pracovat 

s uloženými daty až osmkrát rychleji, 

než bylo možné u předchozích modelů 

(včetně práce s rozsáhlými obrazovými 

soubory či video soubory ve formátu 

4K a 8K). Zařízení zároveň nabízejí až 

desetkrát rychlejší zálohování dat či 

možnost připojení až osmkrát většího 

počtu uživatelů. Novinky podporu-

jí také nejkomplexnější ochranu dat 

ve své produktové třídě. Jejím zákla-KO
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ČRA POŘÁDAJÍ SOUTĚŽ HACKATON  
Společnost České Radiokomunikace 

(ČRa) navazuje na technologickou sou-

těž Czech IoT Summer Jam 2016 a po-

řádá sérii hardwarově zaměřených akcí 

s názvem ČRa IoT Hackathon. Účastní-

kům tyto celodenní soutěže nabídnou 

další prostor pro přímé setkání s novými 

technologiemi, daty a prostředky týkající 

se internetu věcí, ke kterým by se jinak 

nedostali.

Úkolem je vytvoření co nejzajímavější-

ho funkčního prototypu zařízení komuni-

kujícího přes technologii LoRa. Hackatho-

ny jsou určené jednotlivcům nebo týmům 

vývojářů, kteří přímo na místě mohou 

sestrojit a aplikovat své nápady na využití 

internetu věcí (IoT) v síti LoRa. ČRa IoT 

Hackathon 2016 se uskuteční 4. listopa-

du 2016 v Ostravě, 11. listopadu 2016  

v Brně a 25. listopadu 2016 v Praze. Zde 

proběhne i vyhlášení vítězných projektů 

Czech IoT Summer Jam 2016. 

https://www.petalit.cz/

http://www.netguru.cz/novinky/3628-cra-poradaji-soutez-hackaton
http://ictsecurity.cz/novinky/5797-kyberneticka-bezpecnost-pasivni-vrstva-casto-podcenovana-soucast
http://www.netguru.cz/novinky/3625-recenze-nas-qnap-ts-653a-4g


Se zavedením modelu Škoda Kodiaq 
prezentuje Škoda Auto také novou 
nabídku v oblasti konektivity: Mobilní 
služby online Škoda Connect. Ty se 
dělí na Infotainment Online, pro zís-
kávání informací a navigaci, Care Co-
nnect pro asistenci a vzdálený přístup  
k vozu. 

Služby Infotainment Online jsou k dis-

pozici ve všech vozech Škoda Kodiaq, 

vybavených navigačním systémem 

Amundsen nebo Columbus. Jednou 

z nejužitečnějších služeb jsou doprav-

ní informace online: ty ukazují reál-

nou dopravní situaci na zvolené trase  

a v případě dopravní zácpy navrhne 

systém vhodnou alternativní trasu.

Řidič bude dostávat informace  

o cenách pohonných hmot, obsaze-

nosti parkovišť, zpravodajské novinky či 

předpověď počasí.

Vedle služeb Infotainment Online jsou  

k dispozici i služby Care Connect, které 

se dělí na proaktivní služby a vzdálený 

přístup k vozu. Tyto služby jsou k dispo-

zici pro každý vůz Škoda Kodiaq od vý-

bavové verze Ambition jako součást 

sériové výbavy – nezávisle na vybra-

ném systému infotainmentu. Data jsou 

přenášena prostřednictvím speciálně  

k tomuto účelu určené SIM karty, inte-

grované ve voze. 

Ačkoliv bateriím stále vévodí Li-iono-
vé, vědci průběžně hledají efektivněj-
ší alternativy. Nové prototypy vydrží 
například 7500 cyklů vybití a nabití, 
mají až osmkrát vyšší energetickou 
hustotu než Li-ionové baterie a doká-
žou nabít telefon za 60 sekund. Trpí 
však jinými nedostatky, které zne-
možňují masovou výrobu.

Vědci se shodli, že Li-ionové baterie 

dosahují svého vrcholu a nadále by 

neměly figurovat jako dominantní zdroj 

energie. Už od doby jejich vzniku pro-

to hledají výzkumníci alternativní zdroje 

energie, které by je nahradily. „Vymyslet 
a vytvořit alternativní zdroje energie je 
ta jednodušší část. Většina z nich však 
není vhodná pro masovou výrobu. Pro-
totypy totiž trpí nejrůznějšími nedostat-
ky, které zabraňují jejich masovému po-
užívání. Například se můžou při častém 
používání přehřívat a vybuchovat nebo 
vyžadují stálý přísun světelných paprs-
ků,“ vysvětluje Radim Tlapák z interne-

tového obchodu BatteryShop.cz, který 

nabízí široký sortiment kvalitních baterií 

do mobilních přístrojů.

K ideálu se blíží hliníkovo-grafitová 
baterie
Chytrý telefon nabitý za 60 sekund. 

Přesně to slibují vědci ze Stanfordské 

univerzity, pokud úspěšně dokon-

čí vývoj hliníkovo-grafitové baterie.  

Ta se podle prohlášení vývojářů nikdy 

nepřehřeje a nehrozí ani její samovolné 

vznícení.  

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  
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Telefon nabitý do minuty  
a baterie poháněná bakteriemi? 

dem je rozhraní ReadyNAS OS 6.2 se 

souborovým systémem BTRFS nové 

generace, které poskytují pět úrovní 

ochrany dat: zápis souborů na větší 

počet disků pro ochranu dat v případě 

selhání některého z nich, automatic-

kou ochranu dat proti společné medi-

ální degradaci či bitrotům, nepřetržitou 

ochranu dat díky snímkům systému 

(snapshotům) založeným na datových 

blocích, jež umožňují obnovit soubory 

– včetně již smazaných – k jakémukoli 

bodu v čase, ochranu dat proti virům 

a malwaru v reálném čase a možnost 

snadno replikovat soubory do cloudu 

nebo do druhého zařízení ReadyNAS.

 Virtualization Forum opět úspěšné
Konference Virtualization Forum si  

v minulých letech vydobyla neza-

stupitelné postavení v kalendáři 

nejvýznamnějších IT událostí roku 

v České republice. Její letošní, již 

dvanáctý, ročník navštívilo na 550  

zákazníků, resellerů a zájemců  

o virtualizační a cloudová řešení. Pro-

gram konference byl – jako každý rok –  

opět nabitý řadou odborných předná-

šek, novinek, demo ukázek a možností 

výměny zkušeností mezi IT specialisty. 

Účastníci si vyslechli celkem 26 před-

nášek zaměřených na témata jako 

cloudová řešení a aplikace, budování 

softwarově definovaných datových 

center, bezpečnost datových center 

a cloudu, zajištění stálé dostupnosti 

podnikových systémů, hyperkonver-

govaná infrastruktura nebo end user 

computing. Jak dopolední program 

ve dvou hlavních sálech, tak i odpole-

dní program v sálech společností G2 

server, Check Point, Veeam a VMware 

nabídnul účastníkům konference řadu 

zajímavých novinek a zážitků. KO
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Společnost Zyxel Communications 
uvedla na trh plně cloudové síťové 
řešení Nebula pro centralizovanou 
správu všech kabelových i bez-
drátových zařízení Nebula. Nebula 
organizacím maximálně usnadňuje 
provoz sítí a zásadně zvyšuje pro-
duktivitu práce i provozní flexibilitu 
díky možnostem nastavení, správy  
a oprav sítí na dálku.  

Kvůli nedostatku zkušeností nebo  

z důvodu komplikací velkých systémů 

se stává, že organizace s více poboč-

kami nebo lokalitami, jako jsou hotelo-

vé a obchodní řetězce, mají se správou 

sítí problémy. Pomalá technická pod-

pora, komplikovaná nastavení, vysoké 

personální náklady či skryté konzultač-

ní poplatky, to vše organizacím často 

brání v jejich růstu.

Společnost Zyxel tyto překážky od-

straňuje řešením Nebula, které zákaz-

níkům umožňuje celou síť v různých 

lokalitách monitorovat a řídit pomocí 

jedné bezpečné online platformy.

Správa bezdrátových i kabelových 
zařízení z jednoho místa
Na rozdíl od většiny dostupných clou-

dových síťových řešení, která se zamě-

řují pouze na bezdrátové sítě, Nebula 

prostřednictvím řídicího centra pokrý-

vá bezdrátové přístupové body (AP), 

switche i bezpečnostní brány. Pomocí 

intuitivního panelu v prohlížeči v reál-

ném čase poskytuje nezbytné metriky 

včetně informací o provozu, stavu zaří-

zení, lokalitách a využití sítě. Uživatelé 

budou vědět o všem, co se děje v je-

jich sítích po celém světě, a mohou tak 

vždy zajistit kontinuitu provozu.

Plně cloudové řešení
Plně cloudové řešení Nebula malým  

a středním organizacím umožňuje hro-

madně řídit více lokalit a replikovat je-

jich nastavení. Nastavení zařízení zajiš-

ťuje aplikace Nebula – po načtení QR 

kódu se zařízení sama registrují a spojí 

s cloudem. Připojená zařízení si stáh-

nou konfiguraci a automaticky detekují 

nejnovější firmware.    

Zyxel představuje  
cloudové síťové řešení Nebula 

Celý článek si přečtete zde  
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S Kodiaqem  
přicházejí novinky  
v oblasti konektivity 
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http://www.netguru.cz/novinky/3626-telefon-nabity-do-minuty-a-baterie-pohanena-bakteriemi


Necelé dva týdny před startem EET 
se objevují první stovky podnikatelů, 
kteří nejsou spokojení s vybraným 
EET řešením. Díky testovacímu pro-
vozu zjišťují, že zvolená kasa buď 
není pro jejich druh podnikání vhod-
ná anebo že se uvázali k nevýhod-
ným podmínkám.

Stále větší množství podniků záro-

veň hlásí, že jejich pokladna nezvládá 

přechod do dobrovolného EET módu  

a je tedy pravděpodobné, že bude mít 

problém i s ostrým startem. Paradox-

ně se to netýká pouze nejlevnějších  

řešení.

Podle odhadů pokladního systému 

Storyous by v následujících třech mě-

sících mohlo vyměnit svého dodava-

tele EET pokladny až 10 000 podniků 

– což je zhruba jedna šestina všech, 

kteří spadají do první vlny evidence. 

Dalších třetina tak učiní do 12 měsíců. 

Týkat by se to mělo především gastro-

nomického segmentu, kde ke změnám 

dodavatelů na poslední chvíli dochází 

již nyní. Nejvíce jich lze očekávat nejen 

v prosinci, ale také lednu a únoru.

Hlavním důvodem je především 

časový stres, v jakém provozovatelé 

uzavřeli nepříliš výhodné smlouvy, ne-

jasné podmínky, které ve výsledku zvo-

lené řešení prodraží nebo nezkušenost  

a neznalost konkurenčních řešení, se 

kterými se provozovatelé teprve nyní 

seznamují. Velký podíl na tom však 

mají i sami poskytovatelé EET služeb 

– na sociálních sítích konkrétních doda-

vatelů lze již nyní dohledat celou řadu 

stížností na nefunkční řešení. Rozvázat 

smlouvu však nemusí být jednoduché.

„Podnikatelé až  při testování EET po-
kladen v reálném provozu zjišťují závaž-
né nedostatky. Zejména v gastronomii, 
kdy je při obsluze hostů důležitý čas, si 
začínají uvědomovat limity neergono-
mického software nebo neznačkového 
hardware. Je velký rozdíl, zda hosta 
odbavíte na jedno anebo pět ťuknutí,“ 

říká Petr Filipec ze Storyous, který paří 

ke špičkám v gastrosegmentu.  

Společnost O2 si nechala zpracovat 
exkluzivní průzkum mezi podnikateli 
v segmentech gastronomie a uby-
tovací služby. Cílem průzkumu bylo 
zjistit, jak jsou připraveni na blížící 
se start EET. Z výsledků vyplývá, že 
většina podnikatelů nechává nákup 
na poslední chvíli. Další skoro čtvrtina  
z nich vážně zvažuje, že své podniká-
ní raději ukončí.

Z výsledků provedeného průzku-

mu vyplývá, že dva týdny před os-

trým stratem má EET pokladnu 

zakoupenou pouze 28 % podnika-

telů. Ostatní zařízení teprve vybírají  

(30 %), či ho již mají vybrané, ale ještě ne-

koupili (20 %), přičemž 22 % podnikatelů 

žádnou pokladnu kupovat nechce a zva- 

žuje, že své podnikání raději ukončí.

Největší obavy v souvislosti s Elektro-

nickou evidencí tržeb mají podnikatelé  

z nárůstu administrativy (56 %) a z vý-

padků internetového připojení nebo 

dokonce případných problémů se soft-

warem (47 %). Skoro třetina responden-

tů (28 %) se ještě také  obává nedosta-

tečného zabezpečení dat.

Většina podnikatelů preferuje EET 

řešení vyvinuté na míru jejich podnikání 

(28 %), dalších 27 % dává přednost ho-

tovému řešení spočívajícího v kompletu 

hardwaru společně se softwarem se zá-

rukou. Jako nevíce důležité při výběru 

EET řešení označují podnikatelé výši po-

řizovacích nákladů, měsíčního paušálu  

a možnost jednoduchého zálohování 

pro případ poruchy zařízení. 

Z průzkumu společnosti O2 dále 

vyplývá, že téměř třetina podnikatelů  

(32 %) stále ještě neví, jaké sankce jim 

vlastně hrozí v případě, že zákazníkovi 

nevydají účtenku.  
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Elektronická evidence tržeb je po-
jem, který pořádně rozhýbal diskuze 
lidí i politiků o tom, zda ano či ne. 
Nechme ale stranou komentáře pod-
nikatelů i vládních špiček a pojďme 
se podívat na realitu. Termín spuš-
tění první etapy se totiž neúprosně 
blíží. A zkušební etapa už dokonce 
začala. 

Elektronická evidence tržeb (EET) je 

rozdělena do čtyř etap.

 1. etapa startuje 1. prosince 2016  

a bude se týkat ubytovacích zařízení 

(hotely, penziony, kempy), stravova-

cích a pohostinských služeb. Typicky 

obsáhne ubytovací služby, stravová-

ní a pohostinství (hotely, kempy, pen- 

ziony, tábořiště, ubytovny, restaura-

ce, hospody, kavárny, kantýny).

 2. etapa naváže hned příští rok a její 

počátek je plánován na 1. března 

2017. Ta se bude se týkat obchodů 

s motorovými vozidly, motocykly, ná-

hradními díly a příslušenstvím, oprav 

a údržby motocyklů. Týká se velko-

obchodu a maloobchodu (včetně 

stánkového prodeje a prodeje na tr-

žištích).

 3. etapa odstartuje 1. března 2018  

a v ní EET bude řešit stravování  

a pohostinství (tržby za stravování, 

jež není stravovací službou – stán-

ky, bufety, rychlá občerstvení), rost-

linné a živočišné výroby, myslivosti 

a související činnosti (podnikatelé 

ve výrobě). Dále výroby potravinář-

ských výrobků (např. pekaři, cukrá-

ři, řezníci), právních a účetnických 

činnosti (právníci, účetní), veterinár-

ních činností, pozemní a potrubní 

dopravy (např. taxislužba, železniční 

osobní doprava meziměstská, silnič-

ní nákladní doprava), zdravotní péče 

(lékaři, dentisté) a dalších činnosti 

(např. lesnictví a těžba dřeva, rybo-

lov, těžba uhlí a rud).

 4. etapa začne 1. června 2018  

a bude se týkat zpracování dřeva, 

výroby dřevěných, korkových, prou-

těných a slaměných výrobků, výroby 

textilií, oděvů, usní, výroby mýdel  

a detergentů, čisticích a lešticích 

prostředků, parfémů a toaletních pří-

pravků. Dále to bude výroba papíru 

a výrobky z papíru, výroba kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků, 

kromě strojů a zařízení, výroba pry-

žových a plastových výrobků, výroba 

nábytku, výroba her a hraček, spor-

tovních potřeb, hudebních nástrojů 

a dále i specializovaných stavebních 

činnosti (např. elektrikáři, obkladači, 

malíři, pokrývači). Zahrne i opravy 

počítačů a výrobků pro osobní po-

třebu a převážně pro domácnost 

(např. „hodinový manžel“, opravář 

počítačů) a dotkne se i poskytování 

ostatních osobních služeb (např. ka-

deřnice, maséři, kartářky).

Není už pozdě?
To jsou holá fakta. Nechme zatím stra-

nou poslední dvě etapy startu EET  

a podívejme se na holá fakta: první fáze 

zavedení EET se týká 60 tisíc pokladnič-

ních míst. V koncem října – dle odhadů 

Ministerstva financí – bylo na zavedení 

téměř připraveno na 30 tisíc živnostní-

ků, kteří je čekají na nejnovější update 

programů, potřebných pro správné fun-

gování systému EET.

Do spuštění první vlny EET zbývá ani 

ne 20 dní a během této doby je třeba 

v nejhorším případě oživit na 30 tisíc 

pokladničních míst. K rozjezdu jedno-

ho středně velkého až velkého pohos-

tinství, tedy k nainstalování potřebné-

ho programového vybavení na novou 

techniku a zavedení potřebných úprav 

včetně odzkoušení funkčnosti, je třeba  

i celý jeden den…

Je to dost vysoké číslo na to, aby 

všichni ti, kterých se první etapa týká, 

stačili rozjet k 1. prosinci tohoto roku 

vše, co s EET souvisí.  

Elektronická evidence tržeb na vás nepočká! 

Celý článek si přečtete zde  
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Více jak 70 % podnikatelů nechává  
nákup EET pokladny na poslední chvíli 

Výměna nevhodné EET pokladny  
do tří měsíců čeká až 10 000 podniků 
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NetApp je poskytovatelem softwaru, 
systémů a služeb v oblasti storage 
systémů, správy dat a jejich ukládá-
ní. Nedávno představila své novinky 
v portfoliu služeb a softwaru. Novin-
ky společnost NetApp přináší do své 
řady All Flash FAS a na trh uvedla rov-
něž svůj nový operační systém Ontap 
9. Dokončila také akvizici společnosti 
SolidFire. Všechny tyto novinky pak 
prezentovala zákazníkům a partne-
rům během zákaznické konference 
NetApp Directions, která se konala 
26. října 2017 v Praze.

Konference NetApp Directions je pravi-

delná akce, která je určena nejen pro zá-

kazníky a partnery společnosti NetApp, 

ale i pro další ICT architekty a specia-

listy z předních společností v regionu. 

Prezentovány a diskutovány s odborní-

ky NetApp zde byly novinky, příležitosti  

a trendy v oblasti storage technologií.

Samozřejmě společnost prezentovala 

kromě vizí do budoucna i realitu, která 

spočívá v orientaci na SSD technologie 

ve storage systémech. Ve své řadě All 

Flash FAS (AFF) polí představil NetApp 

novinky, které zlevňují náklady na flash 

pro využití v běžných datacentrech  

a dramaticky snižují nároky na kapacitu 

a prostor v datovém centru.

Díky nové, ještě efektivnější tech-

nologii tak mají zákazníci společnosti 

NetApp možnost získat vyšší kapacitu  

a výkon v podobě flashových polí 

za cenu srovnatelnou s rotačními disky. 

Firma rovněž rozšířila do dalších 20 zemí  

v Asii a Evropě svou 3X Performance 

Guarantee, tedy záruku na ztrojnáso-

bení výkonu v případě přechodu z dis-

kových na NetApp all-flash systémy. 

Garanci rozšířila rovněž na některé All 

Flash FlexPod modely.

„Trh s flash technologiemi se rozvíjí 
nesmírně rychle,“ konstatuje Jan Jiskra, 

Country Manager pro ČR a Slovensko 

ve společnosti NetApp. „Výkon flash 
disků byl vždy dramaticky vyšší v po-
rovnání s rotačními, ale teprve pokročilý 
management a snížení ceny flash tech-
nologií jsou faktory, které přispívají k je-
jich masovému nasazení.“  

Pracovat v datovém centru může znít 
jako nuda, ale není tomu tak. Je to 
spíš nikdy nekončící tok změn. Co 
vlastně taková práce obnášela dřív  
a co obnáší dnes? Na to se podíváme 
do nejstaršího housingového centra 
v České republice, na Žižkovský vysí-
lač Českých Radiokomunikací.

Práce v datovém centru je vlastně ne-

ustálý kolotoč. Je to nikdy nekončící 

inovační cyklus, který je zvnějšku pohá-

něn rozvojem hardwaru, softwaru, pře-

nosových i bezpečnostních technologií 

a samozřejmě i měnící se poptávkou 

zákazníků. První fází celého cyklu je sa-

motné plánování datového centra. To je 

v běžných firmách obvykle jednorázová 

záležitost. Ne tak v Českých Radioko-

munikacích, které otevírají jedno dato-

vé centrum za druhým, a to i v rámci 

jediné lokality jako je Žižkovský vysílač. 

Ten aktuálně ukrývá v různých lokali-

tách svého rozměrného zázemí celkem 

pět datových center, včetně dvou sou-

kromých. S tím, jak potřeba housingu  

a cloudových služeb dospěla už  

i do oblasti malých a středních firem, se 

přitom právě činnost v této fázi životního 

cyklu dále zintenzivňuje. České Radio-

komunikace připravují otevření regio-

nálních datových center na vysílačích 

Barvičova (Brno) a Tlustá Hora (Zlín-

ský kraj). Dále plánují otevření dalších 

regionálních datových center pro malé  

a střední firmy na vysílačích Hošťálko-

vice (Ostrava), Hodešovice (Královéhra-

decký kraj), Pardubice, České Budějovi-

ce a Cukrák (Středočeský kraj).

Plánování datového centra je však 

poměrně náročná záležitost. Datové 

centrum dnes (i v minulosti) musí spl-

ňovat přísná kritéria pro provoz serverů 

a jejich chlazení. Oříškem pro zaměst-

nance, kteří se na plánování podílejí, 

je fakt, že u sdílených datových center 

není možné zajistit volbu tzv. studených 

a teplých uliček. Tomu je nutné přizpů-

sobit i konstrukci chlazení. Cokoliv, co 

se podcení při plánování a později i vý-

stavbě, se může jednou stát datovému 

centru osudným.  

E-maily miliard lidí na Gmailu se 
všemi přílohami. Fotografie z dovo-
lených, obědů nebo krátce jen život-
ních momentů miliard lidí na Face-
booku či Instagramu. Všechny videa 
na YouTube, které jste za svůj život 
viděli a zároveň všechny ty, které jste 
neviděli. Tato, a ještě mnohá další 
data jsou uložena v datových cent-
rech po celém světě.

Ať už jde o klasické webové stránky, so-

ciální sítě nebo různé cloudové služby, 

všechna data musí být někde fyzicky 

uložena. Tím místem rozhodně není 

nějaký virtuální obláček, jak by se lai-

kům mohlo při vyřčení výrazu ‚cloud‘ 

zdát, ale masivní počet pevných disků. 

Ty jsou umístěny v serverech, jež jsou 

ve většině relevantních případů součás-

tí datových center, zabírajících celou, 

speciálně navrženou budovu. Datová 

centra existují v různých velikostech 

a jsou určeny pro různé účely. Ovšem 

společným prvkem těch největších  

a nejvýznamnějších je to, že obsahují 

50 000 až 200 000 serverů a spotřebu-

jí obvykle 20 až 60 MW energie. I když 

jejich plocha dosahuje několika desítek 

až stovek tisíc metrů čtverečních, ob-

vykle je zvládne obsluhovat personál 

o počtu pár desítek lidí (v to počítaje  

i strážné).

Jestliže ještě v 80. a 90. letech tvořila 

datová centra často nesourodé a po-

měrně malé shluky různých systémů, 

v současnosti je v takových budovách 

obrovské množství skoro identických 

strojů. Fungují přitom velmi provázaně 

a jedna úloha nebo aplikace tak může 

využívat i tisíce strojů současně. Cena 

na vybudování největších datových 

center přesahuje miliardu dolarů. Už 

tento fakt má vliv na to, kde se datová 

centra vlastně stavějí. Ta největší jsou 

často v poměrně odlehlých oblastech, 

kde je obrovský pozemek možné koupit 

za relativně nízkou sumu. To však není 

vždy možné dosáhnout, protože dato-

vé centrum musí být jednak napojené 

na páteřní optickou síť a zároveň musí 

mít také přístup k obrovskému množ-

ství, pokud možno co nelacinější, elek-

trické energie. Jedno velké datové cen-

trum jí totiž spotřebuje tolik jako město 

se zhruba 100 000 obyvateli.

Davidové a Goliáši
Velikost datových center je možné po-

suzovat různé. Obvykle jde o komplex 

několika budov v jedné lokalitě, přičemž 

některé mohou být skutečně gigantic-

ké. Možná si řeknete, že největší datové 

centrum musí mít určitě Google nebo 

Facebook, ale není to pravda. Vše zá-

visí od toho, jak a kde daná společnost 

působí. Ano, Google a Facebook mají 

gigantická datová centra a Google je 

pravděpodobně firmou, která momen-

tálně drží největší množství digitálních 

dat na světě. To se týká, pravda, jen po-

hledu v rámci samotné entity, což zna-

mená, že uchovává víc dat než kterákoli 

jiná firma či instituce. 

František Urban  
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Největší datová centra světa dnes a zítra – 1. díl 
datacentra
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Jak se pracuje v datovém centru NetApp upevňuje pozici ve storage 

http://vseodatacentrech.cz/2016/11/14/nejvetsi-datova-centra-sveta-dnes-a-zitra/
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http://vseodatacentrech.cz/2016/11/16/netapp-nadale-upevnuje-svou-silnou-pozici-na-trhu-storage/


Práce v IT je dlouhodobě řazená 
mezi ty nejperspektivnější. Bývá dob-
ře ohodnocená a málokdo pochybuje 
o tom, že poptávka po IT odbornících 
bude nadále jen růst. Není ale možné 
umět všechno. Co momentálně frčí  
v IT vzdělávání? 

Pokud se týká programovacích jazyků, 

podle TIOBE indexu vede Java, s vel-

kým odstupem následovaná C a C++. 

Java oslavila už dvacet let existence  

a před lety byla posílána do silikonové-

ho zatracení. V současné době je vše 

jinak – Javu používá celosvětově na de-

vět milionů vývojářů a jede na sedmi mi-

liardách zařízení po celém světě. Java 

se například používá na vývoj nativních 

aplikací pro Android. Programovací 

jazyk C vznikl již počátkem 70. let mi-

nulého století v Bellových laboratořích 

pro potřeby operačního systému Unix; 

k jeho masivnímu rozšíření došlo až  

v polovině 80. let – poté, co byl standar-

dizován. Nejčastěji se využívá pro psaní 

systémového softwaru, ale velmi rozší-

řený i pro aplikace. Céčko je hodně 

zastoupené zejména proto, že na něm 

staví další jazyky.

IT je ale různorodý obor, pod pojem 

IT specialista zahrnujeme jak techniky, 

kteří vlastně ani nepotřebují vysoko-

školské vzdělání, tak softwarové ar-

chitekty, kteří kromě IT znalostí musejí 

zvládnout i složitý matematický aparát. 

Nicméně jedni i druzí patří již dlouho-

době mezi nejžádanější profese, které 

navíc nechybějí jen u nás, ale v téměř 

celé Evropě. Největší poptávka je po-

dle údajů pracovního portálu Profesia.

cz po programátorech, správcích infor-

mačních systémů a sítí, systémových 

administrátorech a servisních techni-

cích. V poslední době rezonuje také 

téma big data, takže firmy často hledají 

specialisty v oblasti Business inteligen-

ce a datové analytiky.

„Vzdělávání je v oblasti IT klíčem  
k úspěchu. Jako největší poskytovatel 
IT vzdělávání ve středoevropském re-
gionu silně vnímáme potřeby našich 
specialistů a připravujeme pro ně kurzy 
a další aktivity tak, abychom vyšli vstříc 
jejich potřebám,“ říká Jan Dvořák, ře-

ditel Počítačové školy Gopas. „Proto 
jsme se letos rozhodli obohatit nabídku 
našich akcí určených pro programáto-
ry. Kromě jarní konference TechEd-Dev-
Con jsme připravili pro Java komunitu 
novou konferenci JavaDays a doufáme, 
že si získá stejnou oblibu, jako naše 
další konference a odborné worksho-
py,“ dodává Dvořák.  

Celý článek si přečtete zde  

Co frčí v IT vzdělávání   
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TOP JOBS

Junior PHP Developer 
SII, s. r. o. Praha

E-mailing specialista
VIVmail.cz, s.r. o. Praha

Kreativní E-shop Manager  
se slovenštinou a němčinou!
CentralWork, s. r. o. Praha

Helpdesk Technik Specialista
Dunross, s. r. o. Praha

SAP Functional  
and/or Technical Consultants
Accenture Services, s. r. o. Praha

Programátor .NET
FlexiSystems, s. r. o. Praha

JavaScript programátor
ITjobs, s. r. o. Praha

Software QA – Tester
Javlin, a. s. Praha

Tester/ka řídicích systémů
Randstad, s. r. o. Praha

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

IT SALES REPRESENTATIVE S NJ
Advantage Consulting, s. r. o. Praha

Junior/Senior QA Specialist  
se znalostí SQL a AJ
Acantha, s. r. o. Praha

SW engineer C/C++
Hays Czech Republic, s. r. o. Praha

Hays Czech Republic, s.r.o.
ELIT CZ, spol. s r. o. Praha

A-class modeláři 
AUFEER DESIGN, s. r. o. Praha

Kdo se posunul kam
Zdeněk Kopta
General Manager 
XOPERO Česká Republika  
a Slovenská republika

Zdeněk Kopta 

má ve společnosti 

Xopero na starost 

obchodní strate-

gii pro Českou  

a Slovenskou re-

publiku. Vedle roz-

voje a podpory partnerské sítě, jakož-

to hlavního prodejního kanálu, je jeho 

cílem akcelerace vstupu společnosti 

na svěřené teritorium a přímé obchod-

ní aktivity u strategických zákazníků. 

Zdeněk Kopta přichází ze společnosti 

Comparex CZ, kde měl na starosti roz-

voj obchodu pro vybrané dodavatele 

působící v enterprise sféře (např. IBM, 

VMware, Symantec). Působí v oblasti IT 

již přes deset let a má velmi dobré zna-

losti spolupráce se všemi složkami cha-

nnel prodeje počínaje výrobcem, přes 

distribuci až po koncového zákazníka. 

Je absolventem Fakulty elektrotechnic-

ké Západočeské univerzity v Plzni.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

Miloš Mastník
Obchodní ředitel 
Česká Radiokomunikace 

Hlavním úkolem 

Miloše Mastníka 

je řízení obchod-

ních aktivit, včetně 

podpory prodeje 

a zákaznických 

řešení, ale i vedení 

marketingu a péče 

o zákazníky. Miloš Mastník přichází  

s dlouholetou zkušeností v oblasti tele-

komunikací, ve které pracuje už od roku 

2000. Při své práci by se měl zaměřit 

zejména na prodej služeb unikátní infra-

struktury ČRA, cloudu a nových produk-

tů v oblasti Internetu věcí, IoT.

Miloš Mastník působil v Českém Tele-

comu, řadu let pak zastával manažerské 

pozice ve firmách GTS a GTS Central 

Europe. Dva roky pak pracoval na pozi-

ci ředitele pro firemní marketing ve spo-

lečnosti T-Mobile Česká republika. Po-

slední dva roky zastával funkci ředitele 

pro obchod a marketing ve společnosti 

ČT-Telematika. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Jan Denemark
Account Executive 
KPC Group, zastoupení Gartner   

Jan Denemark 
rozšířil tým společ-

nosti KPC-Group 

– výhradní zastou-

pení Gartner pro 

Českou republiku, 

Slovenskou re-

publiku a Rumun-

sko. Na pozici Account Executive bude 

zodpovědný především za spolupráci 

se zákazníky v oblasti finančního sek-

toru na českém trhu. Do KPC-Group 

Jan přichází ze společnosti Arbes, kde 

působil na pozici generálního ředitele  

a byl zodpovědný za inovace a roz-

voj stávajících a nových produktů  

a služeb a vytvoření nabídky pro tuzem-

ský i zahraniční trh.

„Díky svým zkušenostem dokáže Hon-
za lépe porozumět požadavkům našich 
klientů a bude jim hodnotným partnerem 
při diskuzi nad jejich prioritami,“ komen-

tuje posilu ředitel zastoupení společnosti 

Gartner v Praze, Oldřich Příklenk.

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více článků z rubriky  
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Hlavní města zemí střední a východ-
ní Evropy jsou v posledních deseti-
letích perspektivním lákadlem pro 
zahraniční investice. Mezinárodní  
i lokální firmy nabízejí v metropolích 
šikovným lidem zpravidla vyšší platy, 
než je průměr v dané zemi. V zemích 
CEE jsou ale značné rozdíly v odmě-
ňování vrcholových manažerů.

Mezinárodní průzkum platů Paylab, kte-

rý v České republice zastupuje značka 

Platy.cz, v září 2016 analyzoval platy vr-

cholového managementu v devíti zemích 

regionu za posledních 12 měsíců. Zjistil, 

že nejvyšší cifry na výplatní pásce najdou 

manažeři v Praze a v Bratislavě. Naopak 

nejnižší výdělky mají lidé ve vedoucích 

pozicích v pobaltských zemích.

Mezi sledovanými zeměmi nejvíce vy-

dělávají šéfové v Praze, kde je průměrná 

hrubá výše jejich mzdy 3980 eur, což je 

skoro trojnásobek průměrného výdělku  

v Praze. 

V České republice jsou ze sledova-

ných států největší rozdíly mezi průměr-

nými platy v hlavním městě a výplatou top 

manažerů. V těsném závěsu je Bratislava 

s manažerským platem 3702 eur, což je 

2,6krát více než průměr ve městě. Třetí 

metropolí v pořadí je Záhřeb, s průměrem 

3131 eur, přičemž toto město skončilo  

v žebříčku nejvýše ze sledovaných balkán-

ských zemí. Čtvrtá příčka patří Budapešti 

se 3036 eury. Nejméně najdou na výplat-

ní pásce vedoucí pracovníci v litevském 

Vilniusu, kde je průměr jen 1567 eur.  

O něco lépe jsou na tom kolegové v lotyš-

ské Rize v průměru s 1610 eury. Z pobalt-

ských hlavních měst se nejvíce vydělává 

v estonském Tallinnu, kde top manažeři 

dostávají v průměru 2010 eur.

Do průzkumu platů společnosti Pay-

lab bylo zahrnutých devět hlavních měst,  

a to: Bělehrad (Srbsko), Bratislava (Slo-

vensko), Budapešť (Maďarsko), Praha 

(Česká republika), Riga (Lotyšsko), Sara-

jevo (Bosna a Hercegovina), Tallinn (Es-

tonsko), Vilnius (Litva) a Záhřeb (Chorvat-

sko). 

Odborníků v oblasti informačních 
technologií je dlouhodobě nedostatek 
a dá se předpokládat, že s rozvojem 
digitalizace a automatizace i nadále 
poroste. 

Jedná se o jeden z mála oborů, v nichž 

se téměř neprojevila ekonomická kri-

ze. Poptávka po nich byla vyrovnaná,  

v letech 2013 a 2014 začala mírně 

růst, v roce 2015 se zájem zvýšil téměř  

o čtvrtinu a letos dále roste. Například 

počet nabídek pro programátory, tes-

tery, systémové administrátory nebo 

správce sítí byl v letošním třetím čtvrtletí 

dvojnásobný oproti roku 2012. IT od-

borníci nejvíce chybějí ve státní správě, 

ale kvalifikované odborníky shánějí i ko-

merční firmy. Značně vzrostla poptávka 

v oboru bankovnictví.

„IT je poměrně specifický obor. Velké 
množství lidí zde funguje jako OSVČ, 
a pokud jsou v zaměstnaneckém po-
měru, firmy jim často nabízejí poměr-
ně nestandardní podmínky,“ uvádí 

Zuzana Lincová, ředitelka pracovního 

portálu Profesia.cz. „A není se co di-
vit, IT odborníci chybějí v celé Evropě. 
Vzrůstající tendenci očekávaných platů  
v IT zaznamenáváme už od roku 2011,  

v ostatních oborech se tento trend za-
čal projevovat až v průběhu roku 2014.“

Největší zájem je o programátory, 

správce informačních systémů a sítí, 

systémové administrátory a servisní 

techniky. V poslední době rezonuje 

také téma big data, takže firmy často 

hledají specialisty v oblasti Business 

inteligence a datové analytiky. Velká 

poptávka je i po SAP specialistech.

Co do počtu nabídek pro odborníky 

na IT jednoznačně vedou Praha a Brno, 

v roce 2015 bylo 26 % nabídek s mís-

tem práce v Praze a 20 % v Jihomorav-

ském kraji. Třetím je Moravskoslezský 

kraj s 12 %. Podle velikosti firem bylo 

nejvíce nabídek z firem se 20-49 za-

městnanci a s 10-19 zaměstnanci, ale 

meziročně rostly především velké kor-

porace s 1000+ zaměstnanci (nárůst  

o 84 %).

Platově je tento obor nadprůměr-

ný. Průměrný očekávaný plat v IT je  

o 7000 Kč vyšší než všeobecný průměr. 

Nástupní plat absolventů je u některých 

profesí až o 15 000 Kč vyšší než v ji-

ných oborech. Podle údajů na Platy.cz 

si oproti loňskému roku nejvíce polep-

šili databázoví analytici a webmasteři  

(o 7 %), v průměru o 6 % více oproti 

loňsku dostanou IT architekti. Ti mají  

z těchto pozic nejvyšší průměrnou 

mzdu, a to 63 569 Kč; databázoví ana-

lytici 35 520 Kč a webmasteři 24 699 Kč.  

Finanční ohodnocení je ale poměrně 

výrazně odlišné z pohledu regionů. IT 

architekt si v Praze vydělá v průměru 

83 148 Kč, v Libereckém kraji pouze  

47 958 Kč. 

Brexit bude mít podle analytiků do-
pad zejména na trhy v západní Evro-
pě. Výhledy na výdaje v IT pro region 
EMEA byly publikovány v rámci kon-
ference Gartner Symposium/ITxpo, 
která probíhá 6.–11. listopadu v Bar-
celoně. 

Společnost Gartner předpovídá, že vý-

daje na IT v Evropě, na středním výcho-

dě a v Africe (region EMEA) dosáhnou 

v roce 2017 úrovně 1,25 bilionu dolarů, 

což bude představovat nárůst o 1,9 % 

oproti roku 2016. V roce 2016 výdaje 

na IT ve většině částí EMEA prakticky 

neporostou – meziroční změna bude 

činit pouze 0,6 %.

Za zpomalením růstu výdajů na IT  

v letošním roce v regionu EMEA je pře-

devším pokles výdajů za zařízení napříč 

celým regionem. Návratu k růstu v příš-

tím roce pomohou zejména oblasti soft-

ware a IT služeb (viz tabulka).

„Výdaje na digitalizace v EMEA ros-
tou, budeme svědky modernizace já-
dra IT v řadě velkých organizací i růstu 

výdajů v oblasti digitální transformace, 
zejména za software a služby,“ říká 

viceprezident Gartneru pro výzkum  

John-David Lovelock.

Výdaje v oblasti systémů pro datová 

centra, zejména serverů by za normál-

ních okolností rostly společně s výdaji 

za software, nicméně rostoucí míra 

využívání SaaS (software jako služba)  

a dalších cloudových řešení způsobí, že 

výdaje v této oblasti porostou pomaleji, 

než je obvyklé.

Pozn.: *Konstantní měnový přepočet nebere v úvahu 

očekávané kurzové změny a lépe vyjadřuje vývoj trhu 

v lokálních měnách při přepočtu na měnu jednot-

nou. 

Více článků  z rubriky  
ANALÝZY  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/pruzkumy
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Gartner: Výdaje na IT v regionu 
EMEA porostou v roce 2017 o 1,9 % 

Odborníků na informační technologie  
je dlouhodobě nedostatek, poptávka ještě poroste 

V platech v CEE 
jsou velké rozdíly 

Předpověď výdajů na IT v regionu EMEA (miliony USD, konstantní měnový přepočet*)

Výdaje 2016 
[miliony USD]

Růst 2016 [%]
Výdaje 2017 
[miliony USD]

Růst 2017 [%]

Systémy datových center 58 163 1,6 58 953 1,4
Software 112 244 6 119 842 6,8
Zařízení 206 238 -3,7 204 660 -0,8
IT služby 327 676 3,8 341 133 4,1
Komunikační služby 526 782 -0,9 530 397 0,7
Celkové výdaje na IT 1 231 103 0,6 1 254 986 1,9

Zdroj: Gartner, listopad 2016
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Red Hat Fórum 2016  
v Praze 
Příznivci otevřeného softwaru  
a především pak technologií Red Hat 
se sešli začátkem listopadu v praž-
ském Clarionu, aby získali informace  
o nejnovějším vývoji a nejdůležitěj-
ších událostech v oblasti technologií 
pro cloud computing, vývojové a pro-
vozní platformy, virtualizaci, middle-
ware, ukládání dat a správy systémů. 
Na letošním Red Hat Fóru se v Praze 
sešlo na 400 účastníků.

Konferenci otevřela Iveta Babulenko-

vá, která vede obchodní tým Red Hat  

v České republice a na Slovensku, 

spolu s šéfem brněnského vývojového 

centra Red Hat, Radovanem Musilem. 

Jedná se o největší vývojové centrum 

společnosti Red Hat na světě. Iveta 

Babulenková pak konstatovala: „Před 
dvěma lety na Red Hat Fóru 2014 byla 
kapacitu sálu poloviční, dnes máme 
na čtyři stovky účastníků.“ A pokračo-

vala: „Jsme jedničkou ve vývojovém já-

dru a přispíváme k digitální transforma-
ci díky inovacím, což umožňuje vytvářet 
některé procesy mnohem efektivněji  
a je možné tak posouvat věci rychleji 
kupředu.“ Za to se jí plný sál odmě-

nil potleskem a všichni zúčastnění si 

na hlavy nasadili červené klobouky, 

symbol společnosti Red Hat.

Rozhovor s oběma protagonisty na-

jdete na webu – viz odkaz.   

Celý článek si přečtete zde  

Máte už ve firmě datově-analytickou 
platformu a svého CDO? 

Konference Gopas Java Days 2016 

Budoucnosti analytiky a vládců dat, 

tedy držitelů poměrně mladé funkce 

CDO (Chief Data Officer, neplést s Chief 

Digital Officer), bylo na letošním Gartner 

Symposiu v Barceloně věnováno hned 

několik přednášek.

„Realisticky – pokud chcete dosáh-
nout zlepšení –, měli byste se podívat 
na svůj analytický tým. Analytika je 
pojivem, které pomáhá dosáhnout cílů  
v rámci kultury a strategie dané organi-
zace.“ Megatrendy v analytice předsta-

vil na Symposiu ředitel výzkumu Gareth 

Herschel – a věnován jim je také článek 

ze série Smarter with Gartner (v angličti-

ně), z nějž dále citujeme.

O efektu „datové přitažlivosti“, kdy 

stále větší počet externích zdrojů dat 

umístěných v cloudu, včetně dat ote-

vřených, přitahuje tímto směrem i ana-

lytické nástroje, se hovoří již delší dobu. 

Stejně tak není novinkou posun od kla-

sických dohledových panelů a předna-

stavených metrik směrem k „chytrému 

zkoumání a vizualizaci dat“, často plně 

samoobslužnému. 

Podle Herschela se vše promítne 

do šesti oblastí: co v analytice děláme, 

jaká data k tomu používáme, jak využí-

váme samotnou analýzu, kdo je zákazní-

kem analytiky, jaké techniky používáme  

a kdo analýzu provádí. Celkem jde o de-

set megatrendů, které by měly usnadnit 

orientaci v současném vývoji analytiky.

Od dat k rozhodování – tento trend 

popisuje posun od zaměření na data  

k důrazu kladenému na změny a roz-

hodnutí, která je v rámci změn třeba 

udělat a podložit daty.

Od taktických po strategická roz-

hodnutí. Analytiku by v organizaci měli 

„konzumovat“ skutečně všichni a měla 

by umožnit víc než jen taktická rozhod-

nutí. Pro oblast strategického řízení 

na nejvyšší úrovni je třeba vzít v úvahu  

finanční cíle, realistické sebe-zhodno-

cení a objektivní revizi obchodních pří-

padů.  

Obrovský zájem programátorů a přízniv-

ců Javy byl k vidění na konferenci Java 

Days, kterou pořádala Počítačová škola 

Gopas v listopadu. Podle slov ředitele 

Jana Dvořáka bylo nutné po čtyřech 

stech přihlášených udělat tlustou čáru 

a ostatní zájemce odmítnout. Kapacita 

sálů Premiere Cinemas v Hostivaři totiž 

nestačila. 

Příští rok ale bude všechno jinak, or-

ganizátoři totiž ani nečekali tak obrovský 

zájem veřejnosti o tuto, letos premiérově 

pořádanou, akci. Ta začala představe-

ním všech přednášejících publiku v bez-

nadějně plném kinosále, kde diváci 

seděli i na schodech. Všech čtrnáct 

přednášejících krátce pozvalo diváky 

právě na tu svou přednášku a v krátkosti 

představili, o čem se bude hovořit. 

Po krátkém úvodu se všech 400 lidí 

rozprchlo do dvou přednáškových ki-

nosálů, mezi kterými pendlovali tak, 

aby stihli pojmout co nejvíce informací. 

Všech 18 přenášek ale uteklo jak voda, 

a ještě dlouho po skončení akce po-

stávaly hloučky „Javistů“ před kinosály 

ve foyeru multikina a rozebíraly přínos 

této konference a vyměňovaly si zkuše-

nosti mezi sebou. 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  
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Mladá a dynamická společnost La-
max připravila pro zájemce hudební 
reprosoustavu s názvem Street ST-1 
by Lamax Beat. 

Elegantně zpracovaný výrobek, který se 

hodí do kapsy i do batohu a který bude 

hrát všude tam, kde si budete přát. Bez-

drátová reprosoustava v sobě obsahuje 

dva reproduktory, hudební výkon je 10 W.  

O napájení se stará vestavěná baterie, 

která vydrží při provozu po dobu až 

osmi hodin. Pokud by se vyprázdnila, 

zastrčením USB kablíku můžete zařízení 

napájet z notebooku nebo z nabíječky.

Výhodou této reprosoustavy je, že je 

kompatibilní se zařízeními s Bluetooth 

od verze 2.1. tak ji snadno spárujete 

se staršími zařízeními, není tedy nutné 

mít nejnovější telefon s Bluetooth 4.0  

nebo 4.1.

Kablík pro napájení se zastrkuje 

do zadní stěny přístroje, kde jsou ještě 

3,5mm jack konektor pro připojení zdro-

je signálu kabelem třeba ze sluchátko-

vého výstupu, vypínač, USB zásuvku 

na flash paměť nebo jiné paměťové zaří-

zení, a slot na Micro SD kartu. Přehráva-

jí se soubory MP3, WAV, VMA.

Do reproduktorku výrobce vestavěl 

ještě i FM přijímač. Stiskem tlačítka 

hands-free v režimu rádio je možné 

vyhledat a do paměti zařízení uložit  

v místě příjmu dostupné stanice, kte-

rými postupně listujete pomocí tlačítek 

se šipkami. K tomu, aby rádio hrálo, ale 

musíte mít do zařízení připojen nabíje-

cí kablík, který v tomto případě slouží  

i jako anténa.

Je znát, že toto zařízení navrhli a se-

stavili fandové na audiotechniku, pro-

tože zvuk je nekompromisně dobrý. 

U rádia záleží na tom, jak silný signál 

stanic je v místě příjmu, ale při přehrá-

vání v ostatních režimech je poslech 

na velmi dobré úrovni – je plastický, 

má výšky i basy a v žádném případě 

nejde o „chroptící“ zařízení s příšerně 

umělohmotným zvukem, jako tomu 

bývá u podobných zařízení jiných  

výrobců.  

Pokud posloucháte doma rádi hud-
bu, určitě by se vám líbilo poslouchat 
ji při přecházení z jednoho pokoje 
do druhého. Ba co víc, můžete hrát 
stále stejnou skladbu, kterou jste si 
vybrali. Pokud si myslíte, že takový 
pocit můžete zažít jen s náročnou 
instalací, mýlíte se. Řešení nazývané 
Multiroom od společnosti Bose vás 
nenechá na holičkách.

Většina z nás je v situaci, kdy jsme 

zabydleni a stavební úpravy jsou pro 

nás nepříjemnou komplikací. Právě 

pro tuto příležitost vyvinula společnost 

Bose systém SoundTouch. Jedná se  

o nejjednodušší možné řešení rozvodu 

hudby s ovládáním pouhým dotykem 

– ať už samotného přístroje, nebo dis-

pleje smartphonu či tabletu. Všechny 

produkty SoundTouch dokážou pře-

hrávat muziku z populárních hudebních 

služeb, centrálního domácího úložiště 

nebo bezdrátově z telefonu či počítače.

Jediné, co potřebujete, je instalace 

aplikace SoundTouch Controller, která 

je k dispozici jak pro Android, tak pro 

iOS. Pokud používáte mobilní přístroje 

s operačním systémem Windows 10, 

pak si tuto aplikaci samozřejmě můžete 

spustit i ve webovém prohlížeči.

Podle vlastních nároků na kvalitu 

reprodukce si vyberete audiosystémy 

do jednotlivých místností. Dalším kro-

kem je instalace aplikace do chytrého 

telefonu či tabletu. Všechny přístroje se 

během pár minut spojí přes domácí Wi-

-Fi síť do jediného celku.

Kdokoli z rodiny může od té chvíle 

bezdrátově v celém bytě pustit hudbu 

uloženou ve svém telefonu, v počítači 

připojeném na stejnou Wi-Fi síť, z in-

ternetu, nebo z kabelem připojeného 

MP3 přehrávače. V aplikaci si zvolíte, 

ve kterých místnostech má hudba hrát 

a zda chcete slyšet v celém prostoru 

stejný hudební podkres, či pustit v lož-

nici zcela jinou. Jako centrální ovladač, 

kterým ovládáte hlasitost a volbu hudby 

v jednotlivých zařízeních, lze použít buď 

dálkový ovladač, nebo jakýkoli z právě 

dostupných chytrých telefonů, případně 

můžete upravit hlasitost nebo zvolit je-

den z oblíbených zdrojů zvuku stiskem 

tlačítka na přístroji.

Aplikace SoundTouch dokáže najed-

nou obsloužit až šest nezávislých kaná-

lů – na což už jsou zase připraveny pří-

stroje od Bose, kde si v dané místnosti 

vyberete jeden ze šesti druhů signálu. 

A tak v jednom kanálu může znít hud-

ba ze Spotify, ve druhém hudba z flash 

paměti, ve třetím Rádio Beat, ve čtvrtém 

můžete jako zdroj signálu vybrat tře-

ba Google Music, v pátém pak hudbu  

z úložiště NAS a šestý kanál bude pře-

hrávat hudbu z tabletu, kde ji máte ulo-

ženou na Micro SD kartě. 

Celý článek si přečtete zde  
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Společnost Bang & Olufsen se in-
spirovala dříve velmi oblíbenými 
doplňky domácností, vyrobenými  
z mosazi. Mosazný tón jejich nových 
výrobků nyní přináší teplý a organic-
ký rozměr do vašeho domova.

Díky tomu je možné aplikovat trochu 

živosti a barvy do každodenního ži-

vota. Přidáním mosazného tepla do 

jinak chladného hliníku umožní, jak u 

reproduktorových systémů BeoSound  

a u televizorů BeoVision, získat vytouže-

ní dekorační předměty jako projev vaší 

osobnosti.

Bang & Olufsen oblékla do skoro už 

zapomenutého, ale vysoce efektního 

mosazného tónu v podstatě svou ce-

lou produktovou linii, aby oživila novým 

designem statický styl vzezření špičko-

vé domácí techniky, které je tvůrcem  

a výrobcem. A tak v novém mosazné-

mu tónu přicházejí na trh: televizory 

Beovision Avant a Beovision 14 spolu 

se soundbarem Beosound 35, a neza-

pomenutelné reproduktorové soustavy 

Beosound 1, Beosound 2, Beolab 5, 

Beolab 17, Beolab 18, Beolab 19 a Beo-

lab 90. Do mosazi se oblékl i dálkový 

ovladač Beoremote One.

Společnost tak pokračuje ve vlast-

ní filosofii, že její předměty mohou být 

uměleckým dílem a dotvářet atmosféru 

bydlení, a přitom nabízet špičkový ob-

raz i zvuk.  
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Rozehrajte hudbu v celém domě 
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QNAP TVS-x82 Turbo vNAS

Stupňované úložiště pro optimální účinnost ukládání
Technologie Qtier od QNAP dává řadě TVS-x82 schopnost automatického stupňování, která pomáhá průběžně optimalizovat 
efektivitu ukládání dat na disky PCIe NVMe SSD, M.2 SSD, SSD a SATA.

Rozdělení disků na základě aplikací pro optimalizovanou propustnost
Řada TVS-x82 plně podporuje tři různé typy úložných médií: M.2, SSD a SATA pevné disky, které lze nakon�gurovat 
jako nezávislé diskové oddíly pro různé aplikace, čímž lze zajistit dostatečnou úroveň datové propustnosti pro všechny 
aplikace.

Distribuce síťového provozu pro zlepšení síťových zdrojů

TVS-682 TVS-882 TVS-1282

Se čtyřmi porty sítě Gigabit Ethernet a dvěmi porty sítě 10 Gigabit Ethernet umožňuje řada TVS-x82 aplikacím využívat 
vyhrazená rozhraní k naplnění požadavků na distribuci síťového provozu.

Stupňované úložiště  |  Dělení oddílů na základě aplikací  |  Distribuce síťového provozu

TVS-882-i5-16G-450W
TVS-1282-i5-16G-450W
TVS-1282-i7-32G-450W

450W

450W modely s  podporou GPU řady 
AMD Radeon™ R9        Technologie GPU 
propustnosti  pro gra�cké výpočty 
na virtuálních počítačích

+

DDR4 2133
Max 64GB RAM UltraHD Ready

40GbE

Quad
GbE Ports

x 4
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