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Abstrakt 

Toto diplomová práce se zaměřuje na zmapování současného stavu SaaS (Software as a Service) a 

jeho dopadu na firemní ICT jako celek. Cílem je vysvětlit koncepty a dopady moderních forem 

poskytování služeb, popsat a zhodnotit jejich benefity a rizika a odhadnout budoucí směr vývoje v této 

oblasti. Zaměříme se také na konkrétní využití získaných poznatků v prostředí české firmy. 

První část práce mapuje aktuální řešení SaaS a související technologie. Důraz je kladen na seznámení 

čtenáře s aktuálně dostupnými (či představenými do poloviny roku 2011) technologiemi a jejich 

vzájemnými souvislostmi. Tato část také shrnuje současné poznatky z oboru a na jejich základě 

stanovuje definice jednotlivých oblastí a technologií.  

V další části práce se zaměřujeme na konkrétní SaaS a cloud řešení dostupná na současném trhu, z této 

části pak vychází konkrétní případová studie z prostředí malé společnosti, která zvažuje přechod na 

SaaS řešení. V této části se zaměřujeme na praktické uplatnění předchozích závěrů. 

Další část se zaměřuje na predikci vývoje firemního ICT v následujících letech, s důrazem na SaaS a 

příbuzné technologie. Cílem druhé části je nalézt odpovědi na otázky „Zda“, „Kdy“ a „Jakým 

způsobem“ ovlivní trh s informačními technologiemi, jejich nasazování a obchodní modely budoucí 

předpokládané rozšíření modelu Software as a Service. Diskutován je také maturity model SaaS a 

specifika českého trhu. 

Klíčová slova: SaaS, Software as a Service, Cloud, ICT, budoucnost SaaS, budoucnost Cloud, XaaS, 

ASP, on-premise, on-demand, outsourcing, TCO 
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Abstract 

This thesis is focused on analyzing the current state of SaaS (Software as a Service) and impact of 

SaaS on corporate’s ICT as a whole. The aim is to explain the concepts and implications of modern 

forms of providing services, to describe and to evaluate their benefits and risks and to assess future 

developments in this area. The attention will be paid on specifics of the environment of Czech 

companies. 

The first part of this work deals with the current SaaS solutions and related technologies. Emphasis is 

placed on acquainting the reader with currently available (or introduced by mid-2011) technologies 

and their mutual relationships. This section also summarizes the current level of knowledge of the 

field and on this basis provides definitions of areas and technologies. 

The next part of the thesis focuses on a particular cloud and SaaS solutions available on nowadays 

market. The next part of this section is based on a specific case study of a small company, which 

considers the move to SaaS solutions. This section is focused on the practical application of the 

preceding conclusions. 

Last section aims at the prediction of development of ICT business in the upcoming years, with an 

emphasis on SaaS and related technologies. The second part is trying to find answers to the questions 

"Whether," "When" and "How" will SaaS affect the market of information technologies, their 

deployment and business models of future anticipated expansion model of Software as a Service. SaaS 

maturity model is also discussed as well as specificity of the Czech market. 

Keywords: SaaS, Software as a Service, Cloud, ICT, future of SaaS, future of Cloud, XaaS, ASP, on-

premise, on-demand, outsourcing, TCO 
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1 Úvod 

1.1 Cíle a struktura práce 

Práce si klade za cíl zmapovat současnou situaci na trhu SaaS služeb a aplikací, zhodnotit dostupné 

technologie a jejich přínosy a na tomto základě dále navrhnout možné budoucí scénáře rozvoje 

firemního ICT s ohledem na SaaS (s přesahem k PaaS a IaaS). Teoretická část práce je převážně 

popisná a mapující, jejím cílem je seznámit čtenáře s aktuálně dostupnými (či představenými do 

poloviny roku 2011) technologiemi a jejich možnostmi.  

Druhá, praktická, část se zaměřuje na predikci vývoje firemního ICT v následujících letech, s důrazem 

na SaaS a příbuzné technologie. Cílem druhé části je nalézt odpovědi na otázky „Zda“, „Kdy“ a 

„Jakým způsobem“ ovlivní trh s informačními technologiemi, jejich nasazování a obchodní modely 

budoucí předpokládané rozšíření modelu Software as a Service. Důraz je kladen na, v současnosti 

velmi rozšířený, outsourcing ICT a jeho změny vlivem SaaS a PaaS (přechod od poskytování 

kompletního SW a HW zajištění k modelu služeb či platformy pro služby). Zmíněny jsou také 

praktické dopady přechodu z desktopových/serverových řešení na cloud služby z pohledu 

managementu i uživatelů (tato část vychází z připravovaného reálného nasazení Office365 ve 

společnosti střední velikosti).  

Hlavní cíle práce: 

 Analýza a zmapování aktuálního trhu SaaS, analýza současného modelu firemního ICT 

 Predikce vývoje v následujících letech a dopady na firemní ICT 

 Obchodní modely éry SaaS a jejich specifika 

 Seznámení čtenáře s možnostmi technologie a pravděpodobným vývojem – s důrazem na 

využitelnost při plánování střednědobé strategie pro ICT 

1.2 Přínosy a určení práce  

Diplomová práce je zaměřena na střední a vyšší management českých firem s tím, že jejím cílem je 

seznámení manažerů se současným stavem trhu a nastíněním pravděpodobného vývoje v outsourcingu 

a poskytování ICT služeb v následujících letech. Cílem práce je odpovědět na následující otázky: 

 Jaký je současný stav cloud řešení a služeb, přehled hlavních trendů a dodavatelů 

 Vývoj segmentace trhu – přechod od řešení na míru k standardizovaným řešením 

 Konkurenční výhody v zajištění (outsourcovaného) ICT dnes a v budoucnu  

 Změna modelu distribuce SW – prodej licencí versus předplatné služeb 

 Jak a kdy ovlivní SaaS ICT českých firem 
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2 Vymezení pojmů 

Cílem této kapitoly je seznámení čtenáře s dále používanými pojmy, technologiemi a definicemi. Je 

zde diskutován vztah mezi SaaS (Software as a Service), ASP (Application Service Provider), cloud 

infrastrukturou a v neposlední řadě definován outsourcing ICT a jeho základní předpoklady. 

Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny v hlubších souvislostech tak, jak s nimi dále pracuje text této práce, 

proto je tato kapitola vhodná i pro odbornou veřejnost, aby bylo možné v dalším textu vycházet ze 

shodných předpokladů a definic. Protože právě základní definice se u různých zdrojů významně 

odlišují. 

2.1 Cloud Computing 

 Obecná definice 2.1.1

Definic pojmu „cloud“ existuje tolik, jako je jejich autorů – obecná standardní definice se totiž hledá 

těžko. Jednotlivé popisy a přístupy k pojmu cloud se často výrazně liší, žádnou z nich ale nelze označit 

za chybnou – každá z nich popisuje pojem tak, jak je chápán v konkrétním kontextu; od základního 

cloud storage až po komplexní architekturu. I pro potřeby této práce vznikla další definice, ale ještě 

před tím si pro názornost představme některé z hlavních, dnes používaných, definic:  

Dle Gartner Group je cloud [1]: „Styl poskytování IT jako služby, využívající dynamicky škálovatelné 

prostředky a dodávaný přes internet více odběratelům současně (multi-tenant).“ 

Obdobně podle International Data Corporation (IDC) ( [2], str. 64): „Aktuálně se rozvíjející model 

nasazení, vývoje a dodávání ICT, umožňující v reálném čase poskytovat produkty, služby a komplexní 

řešení pomocí internetu.“ 

Oproti tomu NIST (National Institute of Standards and Technology) staví v prvé řadě na způsobu 

zpoplatnění ( [2], str. 64): „Model pay-per-use (placení dle využití) umožňující on-demand (na 

vyžádání) přístup ke sdílenému fondu přizpůsobitelných a spolehlivých počítačových prostředků (např. 

sítě, storage, servery, aplikace, služby), které umožňují rychlé, automatické přizpůsobení aktuálním 

potřebám zákazníka (provisioning), bez dalších zásahů ze strany poskytovatele nebo zákazníka.“ 

Univerzita v Berkeley definuje technologii cloud následovně ( [2], str. 65): „Cloud computing 

označuje současně jak aplikace poskytované ve formě služby přes internet, tak i hardware a systémový 

software v data centrech, který tyto služby poskytuje. Zmíněné služby samy o sobě jsou dnes 

označované termínem SaaS, tudíž software a hardware v datových centrech budeme označovat jako 

„Cloud“.“ 
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Je vidět, že stručnost definice je v tomto případě na úkor její srozumitelnosti (krom poslední definice 

univerzity Berkeley, ke které se ještě vrátíme), podívejme se proto na upřesnění dle Gartner tak, jak 

bylo vydáno v roce 2009 touto analytickou společností. 

Upřesnění dle Gartner Group 

Ve zprávě Gartner z 23.06. 2009 [3] bylo (mimo jiné na základě výzkumu [4]) definováno pět 

klíčových atributů, určujících cloud computing jako celek. Cloud computing je: 

1) Service-Based – založený na službách 

2) Scalable and Elastic – škálovatelný a elastický 

3) Shared – sdílený 

4) Metered by Use – měřitelný dle využití 

5) Uses Internet Technologies – používající internetové technologie 

Service-based znamená, že z pohledu zákazníka jsou zcela skryty veškeré podrobnosti implementace 

– zákazník odebírá službu, bez toho, aby se jakkoliv zajímal o využívaný software a hardware. 

Zákazník přistupuje ke službě přes unifikované rozhraní a toto rozhraní pro něj zajišťuje veškerou 

funkcionalitu. Poskytovateli naopak umožňuje automaticky reagovat na požadavky zákazníka 

(přidělením výkonu, kapacity atp.). Služba je v tomto případě připravena k užívání „out-of-the-box
1
“, 

protože je nastavena pro specifické potřeby určité skupiny zákazníků. U cloud služeb je využit opačný 

postup než u klasické implementace IS – použité technologie jsou přizpůsobeny potřebám služby, 

nikoliv naopak. Pro službu je mnohem důležitější její funkcionalita (funkce, dostupnost, odezva, cena 

atd.) než technologie, pomocí kterých je funkcionality dosaženo. Služba v případě cloud computingu 

je logickým pokračováním pravidel SOA (Service Oriented Architecture). 

Požadavek na škálovatelnost a elasticitu (Scalable and Elastic) je druhým rozlišovacím znakem, který 

odlišuje cloud od standardních datacenter či hostingových služeb. (Zároveň lehce komplikuje 

rozdělení cloud computingu, jak uvidíme v podkapitole 2.1.2.). Cloud služby se vyznačují plně 

automatickým přizpůsobováním (v řadu sekund až minut
2
) požadavkům zákazníka co se výkonu i 

kapacity týče. Škálovatelnost se týká hardware a použitého software, elasticitou označujeme 

přidělování sdílených prostředků na úrovni služby. Vzhledem k automatickému přizpůsobení 

aktuálním požadavkům využívá zákazník vždy jen takový objem prostředků, který skutečně 

potřebuje
3
. 

                                                   
1
 Tento výraz v kontextu cloud služeb není zcela přesný, mělo by být spíše „ready-to-use“ nebo „po registraci“, 

ale jde o zavedený výraz, proto jej můžeme použít. Jinými slovy – cloud služba funguje pro zákazníka ihned, bez 

nutnosti instalace, konfigurace či dalších úprav. 
2 Maximálně však hodin. 
3 Variantou může být i škálování dle cenových plánů či explicitních požadavků zákazníka, bude diskutováno 

dále. 



4 

 

Hlavní rozdíl cloud služeb a potažmo i SaaS ve vztahu k ASP (Aplication Service Provider, viz 2.2) 

tkví ve sdílené formě poskytování (Shared). Cloud služby společně sdílejí prostředky (výpočetní 

výkon, infrastrukturu, podpůrný software, hardwarovou základnu), což umožňuje maximální efektivitu 

jejich využití. Díky zmíněné elasticitě využívají sdílený fond prostředků všichni zákazníci dané 

služby, to umožňuje poskytovateli realizovat značné úspory z rozsahu a zejména maximálně využít 

stávajících kapacit. Zatímco standardní datová centra, kde platí jeden (virtuální) stroj = jeden 

zákazník, je potřeba rozšiřovat i v případě, že výpočetní výkon serverů není ani zdaleka využit, cloud 

architektura umožňuje sdílet nevyužité prostředky bez ohledu na jednotlivé (virtuální) stroje apod. 

Dalo by se říci, že cloud se při vnějším pohledu jeví jako „jeden virtuální stroj“, na kterém běží služba 

obsluhující všechny zákazníky současně. Toto vyjádření sice není zcela přesné, ale pro představu se 

jeví jako ideální. 

Měřitelnost dle využití (Metered by Use) – už z principu obchodního modelu služeb založených na 

cloud computingu (podrobně rozebírá kapitola 3.4) je nezbytné, aby měl poskytovatel možnost 

sledovat (v reálném čase) využívání prostředků služby jednotlivými zákazníky.  

A konečně využití internetových technologií. Tento bod je samo vysvětlující – cloud computing je 

služba, poskytovaná přes internet, tudíž využívá internetové protokoly… Web-oriented architektura 

nicméně není určujícím, ale jen jedním z požadovaných parametrů. 

Shrnuto do dvou vět: Cloud computing je spojení architektury, hardware a software, umožňující 

dodávat přes internet specifickou službu vícero zákazníkům současně. Výpočetní prostředky jsou 

sdíleny všemi zákazníky a dynamicky přidělovány dle jejich aktuálních potřeb a požadavků. 

Závěrečné shrnutí 

Oklikou se tak vracíme zpět k původní definici univerzity Berkeley: 

„Cloud computing označuje současně jak aplikace poskytované ve formě služby přes internet, tak i 

hardware a systémový software v data centrech, který tyto služby poskytuje. Zmíněné služby samy o 

sobě jsou dnes označované termínem SaaS, tudíž software a hardware v datových centrech budeme 

označovat jako „Cloud“.“ 

kterou doplníme o poznatky ze studie Gartner Group [3] a upravíme pro potřeby této práce: 

„Termín „Cloud computing“ označuje současně jak aplikace poskytované ve 

formě služby přes síť, tak i hardware a systémový software, který tyto služby 

poskytuje. Takto poskytované služby sdílejí dostupné systémové prostředky a 

poskytují je dynamicky, on-demand, uživatelům služby. Základním znakem je 

před uživateli skrytá infrastruktura, která je škálovatelná, pružná a sdílená a 

plně automatizovaná.“ 
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Jak jste si jistě všimli, zmizelo z původní definice spojení „v datových centrech“ a výraz „internet“ 

nahradilo slovo „síť“ – současné cloud technologie nejsou vázány pouze na datová centra
4
 a internet

5
, 

hlavním důvodem je použitelnost této definice pro všechny podtypy cloud computingu, na které se 

podíváme v následující kapitole. 

 Cloud – typy 2.1.2

S rozvojem cloud computingu vyvstala řada otázek ohledně bezpečnosti dat, uložených „někde 

v cloudu“. Mnoho zákazníků také nesouhlasilo s kompletně sdíleným fondem prostředků a mnohé 

společnosti si ani nepotřebovaly pronajímat další výpočetní výkon, protože disponují vlastními 

datovými centry. V odpověď na tyto požadavky došlo ke vzniku specifických nasazení (či typů) cloud 

computingu – cloud je zde využit jako referenční „architektura“, přizpůsobená přáním klienta. 

Vznikají tak podtypy, které se příliš neliší co do funkcionality, ale odlišuje je způsob implementace: 

 „standardní“ Cloud – tak, jak byl popsán v předchozí kapitole. Sdílené prostředky, poskytující 

službu vícero zákazníkům. 

 Virtuální cloud – virtualizovaná instance cloudu v rámci cloudu. De facto je celý cloud 

poskytován jako služba cloudem poskytovatele. Zákazník získává cloud (či běhové prostředí), 

který je zcela oddělen od ostatních zákazníků a nedochází k žádné datové interakci s vnějším 

prostředím virtuálního cloudu (myšleno s daty ostatních zákazníků). Virtuální cloud se chová 

jako služba nadřazeného cloudu, to znamená, že využívá sdílené prostředky poskytovatele. 

Tyto prostředky jsou ale přidělovány službám ve virtuálním cloudu zprostředkovaně – 

z vnějšího pohledu nelze služby uvnitř virtuálního cloudu rozlišit. Toto nasazení zvyšuje 

bezpečnost dat uživatele
6
, izoluje jej od ostatních uživatelů, ale přitom umožňuje využívat 

kapacit poskytovatele stejně, jako běžný cloud. 

 Privátní cloud – pokud je cloud architektura nasazena pouze v rámci jedné společnosti a 

služby jsou poskytovány pouze interním subjektům, pak hovoříme o privátním cloudu. 

Společnost vlastními prostředky nasadí a provozuje cloud jako architekturu nad vlastním 

hardware
7
 s cílem co nejefektivněji využít dostupných prostředků. Hodí se pro společnosti, 

které již disponují vlastním datovým centrem (či jej mohou pro potřeby cloudu vytvořit) a 

které nechtějí svěřit svá data komerčnímu provozovateli cloudu. Významně se zvyšuje 

bezpečnost (při správné implementaci a správě) a možnost sdílení prostředků a loadbalancingu 

značně snižuje finanční náročnost (vertikální vs. horizontální škálovatelnost). Pro vytvoření 

privátních cloud řešení již dnes existují i opensource nástroje – například OpenStack
8
 – což 

znamená další úspory. Na druhou stranu samotná společnost nedokáže realizovat takové 

                                                   
4 Datovým centrem rozumíme „serverovou farmu“ jednoho konkrétního poskytovatele. 
5 In-house cloud služby s omezením na intranet také existují 
6 Převážně „psychicky“, jak je ukázáno dále. 
7 Případně pronajatým apod. 
8 http://www.openstack.org/  

http://www.openstack.org/
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úspory z rozsahu, jako globální poskytovatelé cloud služeb a také investice do interního ICT 

se nesnižují. Privátní cloud je tak bezpečnější a zároveň dražší alternativa k veřejným cloud 

službám. 

 Virtuální privátní cloud – platí stejné předpoklady co u privátního cloudu, jen jde o virtuální 

cloud provozovaný v rámci virtualizace uvnitř privátního cloudu nebo virtuálního prostředí. 

 Hybridní cloud – relativně nový směr vývoje, který má akcelerovat rozšíření cloud služeb 

odstraněním (zejména psychologických) bariér. Rok 2011-2012 má být dle předpovědí 

Gartner a IDC ( [5])  obdobím nástupu hybridní cloud architektury, která by měla být ideální 

cestou i pro společnosti velikosti enterprise. Zatím byla představena jen nemnohá řešení pro 

hybridní cloud, mezi hlavní propagátory patří společnost VMWare, přední dodavatel 

virtualizačních nástrojů, a dodavatelé jako je IBM. Princip spočívá v propojení privátního 

cloudu s klasickým cloudem – kritická data jsou uložena a spravována v rámci privátního 

cloudu, nekritická data a aplikace (SaaS) ukládá a dodává poskytovatel standardního cloudu. 

Pro náročné výpočty a práci s daty tak mohou být využity kapacity komerčního poskytovatele, 

zatímco strategická data obsluhuje privátní cloud, který nemusí být příliš výkonný – slouží 

primárně jako storage, backup a běhové prostředí pro firemní custom aplikace. Trendu 

hybridní cloud architektury je věnována samostatná kapitola 7.3 ve druhé části této práce 

(strana 89) 

 Personal cloud – termín, který se začal objevovat v roce 2011, zejména díky Apple 

(icloud.com) a zařazeny pod něj jsou i služby firem typu Google, Amazon a dalších. Nejedná 

se o jiný typ architektury, jde jen o „buzzword
9
“ označující využití cloud technologie pro 

osobní potřebu jednotlivců. Má však velký potenciál přiblížit cloud technologie zákazníkům a 

následně tak akcelerovat přijetí cloud technologií ve firemní sféře. 

Vztah mezi jednotlivými typy názorně ilustruje následující grafika: 

 

Obrázek 1 - Vztah mezi typy cloud architektury 

V dalším textu se hovoří převážně o standardním modelu cloud computingu, proto termín „cloud“ 

budeme vztahovat pouze k této formě. V ostatních případech bude zmíněná varianta explicitně 

označena.   

                                                   
9 Módní slovo, marketingové označení 



7 

 

2.2 ASP 

Model ASP – Application Service Provider (případně Providing) vznikl v devadesátých letech 

minulého století (zdroj [6]) jako reakce na neustále rostoucí nároky
10

 na správu firemního ICT – 

výborně ilustruje známý článek N. Carra – IT doesn’t matter [7]. Model ASP vycházel z myšlenky 

klient-server, kdy je funkcionalita dodávána na koncové stanice prostřednictvím tenkého klienta a 

odpadají tak nároky na správu jednotlivých stanic. ASP je logickým rozšířením tohoto modelu o 

myšlenku outsourcingu (viz. 2.6), kdy nejen správa aplikace a hardware, ale i vlastnictví je 

outsourcováno na externí subjekt – poskytovatele – ASP. Základním znakem ASP modelu je vzdálený 

provoz a poskytování funkcionality konkrétní aplikace jednomu zákazníku – pro každého dalšího 

zákazníka vzniká samostatná instance.  

V modelu ASP je poskytovatel vlastníkem licence aplikace, kterou chce konkrétní zákazník 

využívat, a zajišťuje pro ni běhové prostředí (hw, sw). Provozovány jsou tak aplikace, které byly 

navrženy pro fungování v modelu klient-server či aplikace, které je možné prostředky poskytovatele 

na klient-server model uzpůsobit. Funkcionalita aplikace je dodávána jako služba zákazníkovi, 

nejčastěji pomocí VPN či privátního spojení. Možné je také dodávání přes internet, ale právě zde 

narazil model ASP na technologická omezení – dalo by se říci, že myšlenka předběhla dobu a 

vzhledem k úrovni internetové infrastruktury a tehdejším cenám připojení se stal model ASP 

nedostupný pro velkou část potenciálních zákazníků.  

Druhou, a smrtící, ranou pro ASP bylo načasování přesně do období „internetové bubliny“ – dot com 

bubble
11

 – která otřásla důvěrou zákazníků i investorů v internetové technologie. ASP model ve své 

původní podobě tak kolem roku 2004 přestává být prakticky realizován. 

ASP bývá označován za předchůdce SaaS (což je správné označení), ale mnohé zdroje mylně označují 

SaaS jako „ASP pod jiným názvem“, viz například definice společnosti Havit, která dodává hostovaný 

IS Goran: 

Application Service Providing (Poskytování aplikačních služeb) je forma outsourcingu informačních 

technologií, kdy více uživatelů využívá prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku 

aplikaci provozovanou Application Service Providerem, a po dobu jejího používání mu v pravidelných 

časových intervalech platí smluvní poplatky zpravidla určené dle míry svého užívání aplikace. 

                                                   
10 Finanční, personální, znalostní etc. 
11 Také „internetová horečka“, označení pro období 1996-2001, kdy slovo „internet“ stačilo k rozpoutání 

obrovského zájmu. Vznikaly tisíce internetových firem, které dokázaly velice rychle získat kapitál od nadšených 

investorů. Kvůli absenci reálného podnikatelského plánu a vzhledem k přecenění vlastních možností ale tyto dot-

com firmy brzy krachují (kulminace v roce 2000), což, krom extrémních finančních ztrát investorů, ochromuje 

důvěru v internetové podnikání. Tato důvěra nebyla dosud zcela obnovena, což je jedna z hlavních překážek 

rychlejšímu nástupu SaaS. Poznámka na okraj – dnešním trendem na burzách jsou sociální sítě a start-upy Web 

2.0, jejichž akcie jsou přeceněny o několik řádů (Facebook, LinkedIn, Twitter…), je tedy více než 

pravděpodobné, že v horizontu 2-3 let se bude situace z roku 2000 opakovat. 
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Application Service Provider plně odpovídá za správné fungování aplikace, za její údržbu a za další 

rozvoj. [8] 

Tato definice splývá se SaaS (viz další kapitola), což je častým důvodem nepochopení nového modelu. 

Rozdílům se podrobně věnuje kapitola 2.5.   

Základní vlastnosti ASP jsou dle [6] následující: 

 Aplikace je dodávána jako služba přes síť – aplikace modelu klient-server je provozována 

externím dodavatelem jako služba pro zákazníka 

 Dodavatel poskytuje aplikace mnoha zákazníkům s různými požadavky 

 Dodávka aplikace je hrazena formou předplatného nebo pronájmu 

 Poskytovatel zaručuje určitou úroveň služby 

Upřesnění definice pak zahrnuje: 

 Aplikace modelu klient-server je provozována externím dodavatelem jako služba pro 

zákazníka 

 Dodavatel je vlastníkem aplikace a provozuje ji v rámci svého datového centra
12

 

 Služba je dodávána modelem one-to-one – jedna instance aplikace je určena pro jednoho 

zákazníka (v převážné většině případů) 

 Poskytovatel (ASP) je vlastníkem, nikoli autorem dodávané aplikace 

Shrňme poznatky do stručné definice pro další použití: 

ASP – Application Service Provider – je model poskytování aplikací jako 

služby, vycházející z modelu klient-server. ASP provozuje pro konkrétního 

zákazníka konkrétní aplikaci třetí strany, pro kterou poskytuje vlastní 

infrastrukturu a ručí za její dostupnost. Pro každého zákazníka provozuje 

poskytovatel samostatnou instanci aplikace, jejíž funkcionalita je zákazníkovi 

poskytována přes tenkého klienta prostřednictvím sítě, zákazník není 

vlastníkem využívané aplikace.
13

 

  

                                                   
12 Či obecněji – na vlastních technologických prostředcích 
13 Vlastní definice na základě předchozích citací a údajů 
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2.3 SaaS 

Stejně tak, jako byl model ASP založen na myšlence klient-server a přechozím pronájmu strojového 

času (service bureau, 60-80. léta 20. století), tak i SaaS (Software as a Service) je pokračovatelem 

ASP.  

O myšlence SaaS se začalo mluvit okolo roku 1999, tehdy ještě pod označení „Service based 

software“ – o zpopularizování tohoto přístupu se zasloužila studie „Service-Based Software: The 

Future for Flexible Software“ [9], ve které je popsán model SBS a jeho výhody pro budoucí použití. 

Definice se mírně liší od tehdy známého ASP. Zavedení pojmu SaaS se datuje o dva roky později – 

v únoru 2001 vychází report „Software As A Service: Strategic Backgrounder“ [10]. Toto byly zatím 

spíše teoretické popisy
14

, skutečné popularizace a reálného nasazení se SaaS, v podobě, jak jej známe 

dnes, dočkává až kolem let 2004-5. Všeobecně se uvádí, že pojem (označení, nikoliv technologie) 

SaaS byl poprvé představen a definován na konferenci SD Forum
15

, která se konala 22. března 2005. 

Pozornosti se konferenci dostalo také díky účasti zakladatele Salesforce.com. Ostatně do této 

konference Marc Benioff
16

 svůj obchodní model nazýval „software on-demand“, teprve v polovině 

2005 se vžilo označení SaaS. 

Pro nás je ale daleko důležitější význam modelu SaaS, než historie vzniku tohoto označení. Vraťme se 

proto k technické stránce SaaS. 

Myšlenka Software as a Service vychází z podobných základů jako původní ASP, nicméně tento 

model rozšiřuje a přizpůsobuje moderním technologiím (jak bylo uvedeno v 2.2 – ASP předběhl 

technologické možnosti své doby). Opět existují desítky definic, jako u většiny nových technologií, 

které si mnohdy protiřečí. Například: 

SaaS (Software jako služba - Software as a Service) je model nasazení softwaru, kdy dochází k 

hostingu aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes internet. 

Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení se SaaS v poslední době stává 

oblíbeným způsobem provozu aplikace. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování nákladů na 

software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také redukovat přímé 

náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není potřeba 

například licence na servery. (zdroj: [11]) 

Z představení CAS PIA (český CRM systém na bázi SaaS) lze vybrat následující definici: 

SaaS je forma poskytování aplikací, kdy zákazník na rozdíl od tradičního modelu nekupuje hardware a 

software – aplikaci si pronajímá. S využíváním aplikace tak nejsou spojeny žádné investiční náklady, 

                                                   
14 Ač nejúspěšnější SaaS projekt – Salesforce.com – byl založen v roce 1999 
15 Viz http://www.sdforum.org/index.cfm?fuseaction=Calendar.eventDetail&eventID=11235  
16 Zakladatel Salesforce.com 

http://www.sdforum.org/index.cfm?fuseaction=Calendar.eventDetail&eventID=11235
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zákazník platí průběžně na měsíční bázi, a to vždy podle aktuálního počtu uživatelů. To zákazníkům 

umožňuje minimalizovat investiční riziko, dle aktuální situace pružně navyšovat nebo naopak snižovat 

počet zaregistrovaných uživatelů a lépe tak řídit provozní náklady. Využívání služby lze kdykoliv 

ukončit. (zdroj: [12]) 

A konečně nejstručnější použitelnou definici nabízí TechTarget ve svém technologickém glosáři 

(zdroj: [13]): 

Software as a Service (SaaS) je distribuční model software, ve kterém jsou aplikace hostovány 

poskytovatelem služby a zákazníkům jsou dostupné přes síťovou konektivitu, nejčastěji přes internet. 

Každá z uvedených definic pokrývá část problematiky SaaS, ale žádná ji neprezentuje komplexně. 

Jistě existuje komplexní definice, která slučuje všechny aspekty SaaS a naopak neobsahuje chybné 

reference na ASP či cloud. Nicméně, pro potřeby této práce sestavíme definici, vycházející 

z nejnovějších poznatků tak, aby ji bylo možné dále použít v obecné rovině.  V této definici budeme 

vycházet z následujících obecných předpokladů – pro Software as a Service platí: 

 Jde o model poskytování software jako služby přes internet 

 Poskytovatel je (ve většině případů) zároveň dodavatelem (autorem) poskytované aplikace 

 Aplikace v modelu SaaS jsou realizovány na cloud architektuře (viz 2.1) tudíž pro ně platí: 

o Jsou škálovatelné a elastické – sdílejí prostředky poskytovatele 

o Automatizované, pracují s dostupnými prostředky automaticky a efektivně 

o Jsou sdílené, je uplatněn model one-to-many 

o Měřitelné dle využití 

 Před zákazníkem je veškerá infrastruktura skryta, je mu poskytována funkcionalita dané 

aplikace (dle objednávky či předplatného) pomocí tenkého klienta, nejčastěji ve formě 

internetového prohlížeče 

 Je uplatněn model platby za službu, zákazník není vlastníkem software a/nebo infrastruktury 

 Jdou úzce provázány s daty – dle některých zdrojů je jedním ze základních znaků SaaS jejich 

provázanost s daty, jinými slovy – nelze oddělit aplikační logiku od dat, respektive data jsou 

uložena v proprietárním formátu aplikace a různé SaaS aplikace spolu sdílejí data jen obtížně. 

Tato definice vychází ze staršího paradigmatu a dnes již přestává platit
17

. 

  

                                                   
17 Uvedeno zejména pro pozdější rozporování v části 4 této práce. 
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Z výše uvedených tvrzení můžeme sestavit aktuální definici termínu SaaS, tudíž: 

SaaS (Software as a Service) je model poskytování software pomocí 

komunikačních technologií (internet), kde dodavatel zajišťuje provoz i vývoj 

aplikace a zákazník odebírá její funkcionalitu jako službu. Veškerá 

infrastruktura „za“ aplikací je plně v režii poskytovatele, před zákazníkem je 

skryta. Služby poskytované v modelu SaaS jsou založeny na cloud architektuře, 

což znamená virtualizaci, sdílení prostředků a dynamickou škálovatelnost. 
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2.4 XaaS 

Pojem XaaS rozšiřuje SaaS o další úroveň a je logickým pokračováním tohoto modelu. XaaS znamená 

poskytování dalších technologií jako služby - „X“ v názvu je zástupný znak pro následující (dle 

TechTarget [14]): 

 P – PaaS – Platform as a Service, platforma jako služba 

 I – IaaS – Infrastructure as a Service, infrastruktura jako služba 

 N – NaaS – Network as a Service, síť jako služba 

 C – CaaS – Comunication as a Service, komunikace jako služba 

 M – MaaS – Monitoring as a Service, dohled jako služba 

 A řada dalších pojmů, která se neustále rozrůstá
18

 

Vztah mezi jednotlivými „X“ ilustruje následující grafika: 

 

Obrázek 2 - Vztah mezi XaaS 

Problematika „XaaS“ je natolik rozsáhlá, že se jí dále budeme věnovat jen okrajově, pro účely 

následujícího textu tudíž postačuje základní rozdělení uvedené výše a obecná definice pro XaaS
19

: 

Termín XaaS znamená „cokoliv“ jako služba – formou služby, tedy dostupné 

on-demand přes síť (nejčastěji internet) mohou být poskytovány hardwarové i 

softwarové prostředky, stejně tak jejich personální zajištění. U všech XaaS jsou 

základním znakem – poskytování jako služby, úspory z rozsahu na straně 

poskytovatele, sdílení prostředků mezi uživateli, dynamická škálovatelnost a 

další atributy zmíněné u SaaS a Cloud computingu.   

                                                   
18 XaaS zkratku nemá velmi rozšířená služba „storage as a service“ (úložiště jako služba), bývá označována jako 

cloud storage nebo, chybně, pouze jako cloud. 
19 Aplikovatelná na libovolnou „X“ službu 

SaaS 

PaaS 

•Datacentra 

•Cloud computing 

•Virtuální DC 

•MaaS, NaaS 

•Cloud Storage 

IaaS 
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2.5 Vztah SaaS k ostatním technologiím 

 SaaS a ASP 2.5.1

Jak už bylo zmíněno v předchozím textu – u mnohých autorů definice a obsah SaaS a ASP splývají. 

Rozšířené je také tvrzení, že „SaaS je jen nový marketingový název pro ASP, protože ASP bylo 

znehodnoceno v důsledku dot-com bubliny na přelomu tisíciletí“. Všechny tyto názory jsou sice 

logicky zdůvodněné, ale vycházejí z nesprávných předpokladů, často spíše z nedostatečného 

nastudování problematiky (v případě novinářů či autorů z příbuzných oborů) či obavy z konkurence 

(případ dodavatelů standardního software – příklad naleznete v příloze 3.5.1 u Lawson Software). 

SaaS i ASP vycházejí ze stejných potřeb a předpokladů, ale dělí je několik let technologického vývoje, 

proto jsou přístupy ke klíčovým otázkám rozdílné. Obecně se dá říci, že SaaS vychází z konceptů ASP 

a rozvíjí je s ohledem na moderní technologie. Pro přehlednost uvádíme společné a rozdílné znaky ve 

formě tabulky: 

 ASP SaaS 

Účel  Poskytování software jako služby 

zákazníkům 

Poskytování software jako služby 

zákazníkům 

HW, SW infrastruktura  Vlastněna a provozována 

poskytovatelem, před zákazníkem 

skryta 

Vlastněna a provozována 

poskytovatelem, před zákazníkem 

skryta 

Způsob přístupu Custom rozhraní, tenký klient, 

webový prohlížeč 

Primárně webový prohlížeč, 

případně jiný tenký klient. Nově 

umožněno pracovat offline 

přenesením části aplikační logiky 

na klienta 

Garance služby (SLA) Základní požadavek zákazníka, 

propracované podmínky SLA 

Základní požadavek zákazníka, 

propracované podmínky SLA 

Vývoj software Třetí strana, poskytovatel je 

vlastníkem licence, nikoliv 

autorem aplikace 

Poskytovatel SaaS, ve většině 

případů je poskytovatel i autorem 

software 

Software poskytován Nejčastěji přes privátní linku či 

WAN, nově internet 

Typicky přes internet 

Model poskytování 

software 

Single-tenant – pro každého 

zákazníka je udržována separátní 

instance aplikace  

Multi-tenant – jediná instance je 

využívána velkým počtem 

zákazníků, typicky jedna společná 

databáze a i další vrstvy aplikace 

jsou sdílené 

Škálovatelnost a elasticita Pro každého zákazníka pouze 

v rámci jeho instance 

Maximální možná, veškeré 

prostředky jsou dynamicky 

alokovány dle aktuálních potřeb 

zákazníka 
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Implementace, nasazení Pro každého zákazníka probíhá 

kompletní implementace na straně 

poskytovatele 

Prakticky okamžité, pouhé přidání 

dalšího uživatele do již 

implementované aplikace 

Správa, aktualizace Individuální pro každého 

zákazníka 

Současně pro všechny zákazníky 

Customizace Jako u standardní aplikace, dle 

požadavků zákazníka 

Velmi omezená, nejčastěji jen na 

úrovni přidávání existujících 

modulů. Částečná možnost úpravy 

prezentační vrstvy - branding 

Integrace se stávajícím IS Ne vždy jednoduchá, záleží na 

poskytované aplikaci a jejím 

rozhraní, které implementoval 

výrobce sw 

Původně obtížná, v současnosti je 

trendem zavádění komunikačních 

rozhraní – API, XML výměna dat. 

SaaS rozšiřuje poskytovatel = 

možné otevření platformy 

Funkcionalita Typicky identická se standardním 

software – součástí dodávky jsou 

veškeré, i nevyužívané, funkce 

Specifická, často výrazně 

zjednodušená a jednoúčelová, jen 

objednané funkce – platba dle 

využití 

Platební modely Nejčastěji pevný paušál Široké spektrum od freemium, 

přes paušál po modely pay-as-

you-go a dynamické zpoplatnění 

dle využívané kapacity
20

 

Určeno pro (zákazník) Střední a zejména enterprise 

společnosti, cenově nedostupné 

pro SOHO a většinu středních 

firem 

Libovolný subjekt od SOHO po 

enterprise, pružná cenová politika 

Škálování výkonu  Standardní upgrade HW/SW, 

v řádech dnů až týdnů  

Automatický balancing, v řádu 

sekund až minut (výjimečně 

hodin) 

Použitá architektura Standardní klient-server, 

provozováno na standardním nebo 

virtuálním serveru 

Cloud 

 

Jak vidíme, pouze základní předpoklady a principy fungování jsou pro ASP a SaaS společné, celkově 

ale nalezneme daleko více rozdílů mezi oběma přístupy. Z větší části je to dáno technologickým 

pokrokem, který umožnil daleko lépe využívat dostupných prostředků. Za zdůraznění stojí rozdíl ve 

vývoji aplikace, její schopnosti a zejména pak práce s dostupnými prostředky – efektivita multi-tenant 

modelu SaaS je zde jednoznačnou výhodou. Ostatně právě díky zjednodušení aplikací a efektivnímu 

sdílení prostředků se SaaS, na rozdíl od ASP, stala dostupnou i pro jednotlivce
21

 a malé organizace. 

Model ASP budeme tedy nadále považovat za předchůdce SaaS, nikoliv za identickou architekturu.  

                                                   
20 Platební modely podrobně rozebírá kapitola 3.4 
21 Již zmíněný „Personal Cloud“ má být dle analýzy Forrester Research jedním ze tří nejrychleji rostoucích trhů 

následujících let a pro 2016 se z něj odhadují příjmy ve výši 12 miliard USD. (zdroj: [59]) 
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 SaaS a Cloud 2.5.2

Zaměňování termínů Cloud (computing, platform etc.) a Software as a Service je jednou z hlavních 

příčin zmatení a různorodých přístupů a pohledů na problematiku. Jak jsme viděli v předchozích 

kapitolách, existuje mnoho definic obou pojmů, mnohé jsou zaměnitelné, někdy i protikladné, a 

přitom bychom měli místo neustálé snahy o lepší definici začít z opačného konce – nehledáme, co 

mají pojmy společného, je třeba začít základní definicí rozdílu. A na té teprve stavět dále. Nejlepší 

definice je stručná a jasná, tudíž:  

Cloud je souhrnné označení pro infrastrukturu, způsob nasazení software, 

hardwarovou platformu a tak dále. Oproti tomu SaaS je v prvé řadě obchodní 

model poskytování software. 

Přijmeme-li toto rozdělení, můžeme mnohem snáze s oběma termíny pracovat a pochopit jejich vztah. 

Software v modelu SaaS je nejčastěji používán ve spojení s cloud infrastrukturou, nicméně to, že je 

nějaký software provozovaný v rámci cloudu ještě neznamená, že jde o SaaS. 

Výstižně popsal vztah mezi cloud computingem a SaaS Karel Fišnar v rozhovoru pro Corporate ICT 

(zdroj: [15]): 

Cloud zákazníkům poskytuje výpočetní výkon jako službu, zatímco SaaS jim jako službu poskytuje 

konkrétní aplikaci (např. mail, CRM a další). 

 SaaS a SOA 2.5.3

SOA, neboli Service Oriented Architecture, je v souvislosti se SaaS také často zmiňována. 

Architektura orientovaná na služby je způsob návrhu aplikací a vývojové paradigma, které směřuje 

k vytváření aplikací složených z jednotlivých, nezávislých modulů (služeb!), které jsou navíc 

znovupoužitelné (mohou být použity bez ohledu na konkrétní aplikaci) a komunikují spolu přes 

standardizované komunikační rozhraní (API). V éře systémové integrace je SOA nejlepší ze známých 

architektur, neb usnadňuje integraci odstraněním potřeby specializovaného middleware pro každou 

konkrétní aplikaci a strukturu.  

Definice SOA dle CBDiforum ( [16]): 

SOA lze chápat jako politiky, praktiky a rámce, které umožňují, aby funkcionalita aplikací byla 

poskytována a spotřebována jako množina služeb, a to v takové úrovni granularity, kterou potřebuje 

příjemce služby. Ten je oddělen od její implementace a používá pouze jednoduché na standardech 

založené rozhraní. 
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A dle Martina Hapla
22

 ( [16]): 

SOA je architektonický přístup, založený na konceptu poskytování obchodní funkcionality jako 

znovupoužitelné služby, často skrze mechanismus IT služeb. Teoreticky mohou být tyto služby 

jednoduše kombinovány tak, aby poskytly novou funkcionalitu umožňující rychle reagovat na 

požadavky obchodu při zajištění provozní konzistence a kvality služby. 

A jaký je vztah SaaS a SOA? Moderní SaaS aplikace směřují ke stále větší modularitě, cílem 

poskytovatelů je možnost dodávat celé spektrum různě vybavených (funkčních) služeb (aplikací) – to 

vede k modulární architektuře SaaS aplikací a s příchodem platforem (PaaS) je tento trend ještě 

zřetelnější. Tudíž – SOA je architektonický přístup, který se uplatňuje při tvorbě SaaS aplikací. 

Někteří autoři také upozorňují, že cloud architektura (na které jsou postaveny SaaS aplikace) není nic 

jiného, než konkrétní implementace SOA.  

K této problematice můžeme citovat například Jerryho Cuomoa z IBM
23

 (zdroj: [17]): 

SOA je architektonický koncept pro budování volně propojených aplikací, které je možné skládat. 

Můžeme postavit datové centrum na principech SOA? Ano, můžeme, a říká se mu cloud – je to vlastně 

architektura orientovaná na služby. Je to v podstatě aplikace architektonického principu SOA v oblasti 

infrastruktury. 

 SaaS a OSS 2.5.4

Dalším z nastupujících trendů v oblasti ICT je rostoucí obliba a, to zejména, použitelnost takzvaného 

OSS – open source software. Komunitou vytvářené a volně šířené aplikace již v některých případech 

překonávají komerční software, ač před několika lety ani zdaleka nedosahovaly jeho kvalit. Příkladem 

může být dominance webserveru Apache či některých dalších web-related technologií. Ani pronikání 

Linuxu na desktopy dnes nevypadá tak pošetile jako na přelomu tisíciletí (byť dominanci komerčních 

OS nemá šanci ohrozit ani v následujícím desetiletí
24

). S nástupem SaaS se pro OSS otevírají nové 

příležitosti a je velmi pravděpodobné, že bude docházet k pronikání OSS na tyto nové trhy. 

OSS se s ohledem na SaaS dá rozdělit na dvě větve, které jsou obě velice perspektivní: 

 OSS jako SaaS – se vznikem PaaS, tvorbou API současných SaaS aplikací a otevřením 

stávajících SaaS ekosystémů velkých společností (například SAP ByDesign, viz 5.6.2) pro 

vývojáře třetích stran (de facto uvolnění SDK
25

 pro vývoj v daném systému, výrobce otevírá 

své řešení jako PaaS) jistě vznikne mnoho zajímavých OSS aplikací. A také vzniknou nová 

bezpečnostní rizika… 

                                                   
22 EMEA Practice Lead, SOA, HP Software 
23 CTO IBM WebSphere 
24 Názor a predikce autora 
25 Software Development Kit – balíček pro tvorbu aplikací na konkrétní platformě 



17 

 

 OSS jako platforma pro SaaS – ještě zajímavější varianta, kdy je jako otevřený software 

vyvíjena kompletní platforma pro běh SaaS. Již dnes existují otevřené softwarové balíky, které 

umožňují vytvořit vlastní cloud a na něm vyvíjet a provozovat SaaS aplikace – jmenujme 

například Servoy
26

 nebo pod GPL licencí šířený projekt OpenStack
27

, původně zaměřený na 

sdílení výpočetní kapacity pro náročné univerzitní projekty. 

  

                                                   
26 www.servoy.com 
27 www.openstack.org 
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 Souhrnné srovnání 2.5.5

Na závěr této podkapitoly srovnejme popsané technologie a SaaS v zjednodušeném grafickém modelu. 

Rozdíly použité architektury jsou zřejmé na první pohled: 

 

Obrázek 3 - Srovnání on-premise, ASP a SaaS 
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2.6 Outsourcing 

Jak je známo z historie vývoje firemního ICT – popsáno detailně například v [18] a [19] – po období 

nekoncepčních investic do nákladných IS a chyb v systémové integraci v devadesátých letech 

minulého století hledaly firmy prostředky, kterak minimalizovat své výdaje na ICT, případně alespoň 

omezit ztráty z minulých chyb. Na přelomu tisíciletí (datace se různí, uváděn je interval 1998-2002, 

literatura [19] se kloní spíše k 1998) se tak dočkal značného zájmu outsourcing (česky nejlépe 

„vytěsnění“), který sliboval značné redukce výdajů na ICT.   

Základní myšlenou outsourcingu je přenesení (vytěsnění) určitých funkcí, procesů či zdrojů 

(materiálních i personálních) vně podniku. Tyto funkce a procesy bude nadále zajišťovat externí 

firma
28

 a dodávat je „na klíč“
29

. Důvody takového uspořádání jsou zjevné: 

 Snaha o snížení nákladů – jak personálních, tak i investičních 

 Efektivní využití interních zdrojů (přesun části ICT zodpovědnosti na externí subjekt) 

 Získání kvalitnějších služeb, než by byl podnik schopen realizovat vlastními prostředky 

(inhouse) 

 Zaměření podniku na samotný cíl jeho podnikání (pokud nesouvisí s IT, je budování 

rozsáhlého IT oddělení nadbytečné
30

) 

 Přesunutí nákladů na ICT z roviny mzdové a investiční do „platby za služby“ = provozní 

náklady 

 Převedení zodpovědnosti za chod IT na externí subjekt (možnost smluvních kompenzací 

v případě nefunkčnosti, u interního IT oddělení nemožné) 

Jak je vidět, outsourcing má podobné důvody jako SaaS – také se jedná o převedení investičních a 

mzdových nákladů na „platbu za služby“, stejně tak se zde objevuje princip převodu odpovědnosti a 

provozu na externí subjekt i získání přístupu ke kvalitnějším technologiím. Než ale zaměníme SaaS za 

„outsourcing informačních systémů“, uvědomme si, že při outsourcingu je vztah mezi zákazníkem a 

outsourcingovou společností realizován ve stylu „one-to-one“ – můžeme tedy hovořit spíše o ASP, ale 

i to s rezervou – u outsourcingu nejde primárně o software, předmětem outsourcingu je (v klasickém 

případě) komplexní ICT – včetně správy HW zdrojů zákazníka atd. 

  

                                                   
28 U velkých firem byl častý model dceřiné společnosti, která vznikla vyčleněním IT oddělení  
29 Aby nedošlo k zmatení pojmů, uvádíme „na klíč“, nikoliv „jako službu“ – tento výraz ponechme pro SaaS a 

příbuznou problematiku 
30 Alespoň z pohledu top managementu společnosti 
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Dle [18] můžeme outsourcing rozdělit ještě podrobněji na jednotlivé formy, dle rozsahu vytěsněných 

činností. Hovoříme tak o: 

 Outsourcingu komplexního IS/ICT
31

 – outsourcují se veškeré technické prostředky, které 

podporují firemní procesy, samotné procesy ale zůstávají v podniku (jinými slovy – software a 

hardware je spravován externí společností, využíván je ale zaměstnanci podniku).  

 Částečný outsourcing IS/ICT – vytěsnění jen některé části IS/ICT – ať už technické 

prostředky (servery) nebo procesy (správa sítě). Tato varianta umožňuje nejpřesnější 

optimalizaci nákladů na ICT, současně ale vyžaduje nejpreciznější plánování a nastavení. 

 Outsourcing konkrétního podnikového procesu – znamená převedení veškerých činností a 

prostředků konkrétního procesu na externí subjekt. Externalizuje se nejen veškerá agenda, ale 

i lidské zdroje atd. Podnik pak čerpá od outsourcingové společnosti výstupy tohoto procesu 

jako službu – například outsourcing tiskového oddělení apod. 

 Další typy outsourcingu můžeme definovat podle mnoha rozdělení – například outsourcing 

vývoje, kde IS vyvíjí zakázkově externí subjekt, ale správa a provoz zůstává na vlastníkovi 

(společnosti).  

Existují i další dělení outsourcingu, další formy a přístupy k němu, ale to již není pro tuto práci 

relevantní, na závěr ještě uvedeme komplexní definici outsourcingu tak, jak ji nalezneme v [18] a ze 

které budeme nadále vycházet: 

Podnik využívá ke své činnosti zdroje, které na základě své potřeby a legislativy obhospodařuje tak, 

aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě i kvantitě, jaká je požadována pro plnění cílů podniku. 

Outsourcing je pak takový stav (nebo činnost k němu vedoucí), kdy vstup, který by firma jinak získala z 

takového zdroje, koupí od jiného (podnikatelského) subjektu jako službu (nebo zboží). Tím odstraní 

interní činnosti související s obhospodařováním zdroje. Podnik takto tedy od sebe zdroj odsune (out). 

Vloží mezi sebe a zdroj další subjekt. Outsourcingem je označován (výše uvedený) stav, činnost k 

tomuto stavu vedoucí (dále outsourcing jako proces) a také permanentní činnost, která tento stav 

udržuje. Opačný stav, kdy podnik zdroj obhospodařuje interně, bývá nazýván „insourcing“. Pojem 

insourcing může být někdy zúžen na situaci, kdy podnik obhospodařuje zdroj interně a služby tohoto 

zdroje jsou vstupem nejen do jeho hlavní činnosti, ale také je poskytuje podnikům jiným. 

Jak je vidět z definice, klasický outsourcing můžeme nazvat mezistupněm mezi interním IT a SaaS (či 

XaaS), je proto zajímavou otázkou „Jak se bude přístup k outsourcingu měnit s nástupem SaaS jako 

plnohodnotné součásti firemního ICT?“. A právě této problematice se dále věnuje kapitola 7.7. 

  

                                                   
31 Tato forma nás bude ve vztahu k SaaS zajímat nejvíce. 



21 

 

3 SaaS – podrobnější rozbor 

Tato kapitola se věnuje podrobnějšímu popisu a rozboru souvislostí SaaS (případně XaaS) modelu. 

Cílem kapitoly je přiblížit a diskutovat nikoli základní koncepty, ty již byly uvedeny v kapitole 2 

(zejména podkapitoly 2.3 a 2.5 jsou pro další text klíčové), jako spíše celý kontext a souvislosti SaaS. 

Zaměříme se na benefity SaaS z pohledu poskytovatele i zákazníka
32

, seznámíme se platebními 

modely éry SaaS a porovnáme přístupy standardního SW se Software as a Service. Z této kapitoly 

následně vychází další části této práce.  

3.1 Srovnání se standardním modelem distribuce sw 

Standardním modelem distribuce software máme na mysli nejrozšířenější formu prodeje – prodej 

licencí, také nazývanou jako prodej krabicového software
33

.  

Základní rozdíl obou přístupů ilustruje  zjednodušené schéma uvedené v kapitole 2.5.5 na straně 18 

(Obrázek 3). Je vidět, že hlavní rozdíly při nasazení spočívají ve vlastnictví a správě aplikací a 

infrastruktury, stejně důležité jsou ale rozdíly v platebních modelech, životním cyklu aplikace a 

v neposlední řadě v zcela odlišném technologickém přístupu (realizaci). Pro stručnost tyto výrazné 

rozdíly uvádíme v souhrnné tabulce: 

 Krabicový software SaaS 

Vlastnictví Zákazník je vlastníkem daného 

počtu licencí, licence je 

poskytována buď na každou 

instalaci, nebo na uživatele 

(klient-server aplikace) 

Zákazník si funkce objednává 

jako službu, software nevlastní 

Ukončení používání Na rozhodnutí zákazníka, po 

ukončení zákazníkovi licence 

zůstává 

Vypršením předplatného, 

ukončením odběru služby. 

Zákazníkovi zůstávají data, 

nikoliv ale software 

Exit strategie
34

 Není příliš důležitá při pořízení, 

migrace na jiný produkt je ve 

většině případů technicky 

realizovatelná 

Zcela nezbytná – nutno 

zpracovat ještě před zahájením 

využívání služby 

Infrastruktura a běhové 

prostředí 

Zajištěno a udržováno 

zákazníkem, případně 

specializovanou externí firmou. 

Před zákazníkem skryta, 

udržována a vlastněna 

poskytovatelem 

Aktualizace Časově náročnější, přinášející 

další náklady, méně častě 

Součást služby, bez nutnosti 

zásahu ze strany zákazníka, 

pravidelné a časté 

                                                   
32 Rizika a negativa jsou diskutována v samostatné kapitole 4 (strana 46) 
33 Což ale v době narůstajícího podílu elektronické distribuce již není přesné označení. 
34 Koncepce přechodu na jiný SW nebo změnu poskytovatele, odpovídá na otázku: „Existuje alternativa? A jak 

na ni s co nejmenšími náklady přejít. Ideálně bez ztráty dat. 
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Výkon  Omezen infrastrukturou 

zákazníka, navýšení představuje 

investiční náklady do 

infrastruktury 

V reálném provozu prakticky 

bez omezení, navýšení může 

být zpoplatněno 

Přístup Dle typu – buď pouze v místě 

instalace (desktopový software) 

či tam, kde je nainstalován 

klient (u klient-server)  

Z libovolného kompatibilního 

koncového zařízení, přes 

internet 

Účetní forma nákladů Investiční Provozní 

Univerzálnost aplikace Velká Specializovaná, jednodušší 

Možnosti customizace Většinou značné Velmi omezené 

Možnosti konfigurace Dle typu, značné Dle služby 

Počáteční náklady Infrastruktura – HW, SW, 

školení, instalace a konfigurace 

Školení, vstupní poplatek
35

  

TCO Vysoké Řádově nižší 

Rychlost implementace V řádech dnů až měsíců, dle 

typu 

V řádech minut až dnů, dle typu 

Možnosti integrace Dle typu, většinou široké Dle typu, většinou značně 

omezené 

Propojení standardní sw a 

SaaS 

Nebývá nabízeno Většinou v omezené podobě 

k dispozici 

Import dat Ano, mnoho možností Ano, základní možnosti 

Export dat Dle typu, většinou je nějaká 

forma exportu k dispozici 

Dříve velmi omezen, dnes se 

rozšiřuje (nutná podmínka pro 

plánování exit strategie!) 

Interoperabilita Nějaká forma výměny dat je 

k dispozici prakticky vždy 

Mnoho SaaS je uzavřených, bez 

propojení s okolím. Toto 

částečně řeší nástup PaaS. 

 

  

                                                   
35 Většinou nebývá účtován, v minulosti šlo o jednorázový poplatek na úhradu vytvoření uživatelského účtu, 

nastavení a další úkony 
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3.2 Benefity SaaS 

Jaké jsou hlavní výhody modelu SaaS? V této otázce se literatura různí, záleží na preferencích autora a 

jeho přístupu k SaaS. Na základních čtyřech benefitech, jak je uvádí [20], se ale shodnou všechny 

prameny – hlavní přínosy SaaS jsou následující: 

 Potenciální úspora finančních prostředků a změna struktury výdajů (kapitola 3.2.1) 

 Potenciální úspora času (kapitola 3.2.2) 

 Možnost investovat do business procesů místo do infrastruktury, soustředit se na hlavní obor 

činnosti (kapitola 3.2.3) 

 Přístup k nejnovějším technologiím bez extrémních nákladů (kapitola 3.2.4) 

Toto jsou hlavní obecné výhody, které SaaS nabízí. Mohli bychom pokračovat výčtem dalších desítek 

minoritních kladů, ale pro základní rozdělení postačuje tento stručný výčet. Pod každou kategorii 

navíc spadá mnoho různých položek a na nejvýznamnější se nyní podíváme v následujících 

podkapitolách. 

 Finanční benefity 3.2.1

Finanční výhodnost modelu SaaS je vždy prezentována na prvním místě, ač ne vždy dojde naplnění. 

To ale závisí jen a pouze na formě implementace, samotný model SaaS je ze své podstaty finančně 

velmi výhodný pro zákazníky i poskytovatele. 

Z pohledu zákazníka jsou nejvýraznější tyto benefity a úspory: 

 Minimalizace počátečních nákladů – v případě pořízení software jako služby dochází 

k výrazné redukci nákladů na jeho zavedení. Odpadají zcela náklady na nákup licencí, stejně 

tak investice do hardware (servery, storage atd.) jsou řádově nižší, než v případě klasického 

software – pro provoz většiny SaaS aplikací postačuje koncová stanice vybavená moderním 

internetovým prohlížečem (tuto podmínku dnes splňují všechna PC, většina tabletů a netbooků 

a také stále více mobilních zařízení). Další významnou položkou ušetřenou položkou jsou 

náklady na implementaci/instalaci, které u SaaS také odpadají. 

 Přesun investičních položek na provozní – z účetního hlediska přináší SaaS zásadní rozdíl 

v účtování nákladů. U klasického software jsou náklady s ním spojené (hardware, licence
36

) 

z hlediska účetnictví investiční (majetkovou) položkou a jako takové se odepisují dle platných 

zákonů v řádech let. U SaaS jsou ale veškeré platby účtovány jako provozní náklady – platba 

za služby a proto se v nákladech objeví ve stejném roce, jako byla realizována. Z účetního 

hlediska jde o zajímavější a také přehlednější variantu. Více k tématu například zdroj [21]. 

                                                   
36 U licencí je situace komplikovanější, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., která upravuje zákon č. 563/1991 Sb., je 

software (licence) účtován jako provozní náklad do určeného finančního limitu (dle oboru činnosti a velikosti 

účtující společnosti). Teprve nad tento limit se software účtuje (a odepisuje) jako dlouhodobý nehmotný majetek. 

V ostatních případech spadá pod položku nákladů (drobný nehmotný majetek). (viz. [21]) 
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 Velice nízké nároky na vlastní infrastrukturu a ICT jako celek – jak už bylo zmíněno, pro 

provoz SaaS aplikací postačuje prakticky libovolný terminál či koncové zařízení vybavené 

internetovým prohlížečem, tím pádem odpadají investice do častého upgrade a požadavky na 

servis jsou také redukovány. V extrémním případě bychom dokonce mohli uvažovat o 

jednoúčelovém koncovém zařízení pro práci se službou a dalším požadavkem by byla jen 

dostatečně dimenzovaná internetová konektivita
37

. 

 Přesná predikce nákladů – respektive řádově přesnější. Díky přenesení veškeré správy, 

provozu a údržby software i infrastruktury s ním spojené na poskytovatele neřeší zákazník 

nepředvídatelné události ani havárie. Zároveň je platba za služby stanovena dle pevně daných 

ceníků a může proto být v business analýzách zohledněna velice přesně i při výhledu na 

dlouhé období (což u tradičního software není možné). 

 V konečném důsledku nižší cena než při vlastním zajištění a provozu  

 Žádné skryté náklady a vícenáklady – v případě SaaS hradí zákazník jen předem 

dohodnutou cenu za službu. 

 Optimalizace TCO
38

 - Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou jednou z nejdůležitějších 

položek při rozhodování o SaaS, proto se jim věnuje samostatná kapitola 3.3. TCO je typ 

finanční analýzy, která de facto zahrnuje veškeré zde zmíněné finanční benefity. 

 Omezení (či dokonce eliminace) nákladů na vlastní IT oddělení – jelikož se redukuje 

nutnost správy in-house software a infrastruktury, lze obdobnou měrou redukovat (nejen) 

personální náklady na vlastní IT oddělení či outsourcingovou společnost, která dohled nad 

ICT vykonává. Ačkoliv SaaS svádí k radikálnímu omezení či dokonce zrušení IT oddělení, při 

současném stavu technologií to je krok velice riskantní a nedoporučovaný – bude ostatně 

diskutováno dále. 

 Přenesení hmotné odpovědnosti za škodu na externí subjekt – v tomto bodě se nejedná jen 

o odpovědnost za hardware apod., ale i o odpovědnost za vzniklou škodu například při 

výpadku IS. V případě realizování IS in-house sice za případnou nedostupnost systému 

zodpovídají zaměstnanci, ale: 1) zaměstnavatel jen těžko získá plné odškodnění za vzniklou 

škodu, kterou výpadek způsobil, 2) odstranění závady bude ve většině případů trvat déle, než 

u SaaS aplikace, jejích poskytovatel má k dispozici řádově vyspělejší technické prostředky. 

V případě SaaS poskytovatele je jednak použita zcela jiná architektura (cloud), která riziko 

výpadku minimalizuje, ale zejména existují tzv. dohody o úrovni služeb (SLA - service level 

                                                   
37 Zatím takové nasazení není reálné, ale v budoucnosti se může ukázat jako jedna z perspektivních cest. 
38 Total cost of ownership – celkové náklady na vlastnictví – tento bod je dle některých autorů sporný. Nikoliv 

proto, že by SaaS nesnižoval TCO, ale protože, z čistě ekonomického hlediska, je v tomto případě pojem TCO 

používán nesprávně. Dle definice bychom neměli hovořit o „redukci TCO“, ale o „eliminaci TCO“ -  podrobněji 

rozebereme v podkapitole 3.3 
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agreement) mezi poskytovatelem a zákazníkem, které mohou obsahovat i příslušné smluvní 

pokuty při nedostupnosti služby
39

. 

Na straně poskytovatele jsou motivující zejména následující faktory: 

 Značné úspory z rozsahu (economies of scale) – vzhledem k tomu, že SaaS je založen na 

modelu multi-tenant, tedy obsluze více zákazníků z jedné instance aplikace, provozované na 

jedné infrastruktuře a využívající společné zdroje, je možné dosáhnout vysokých úspor 

z rozsahu – náklady poskytovatele se rozdělí mezí všechny zákazníky. Poskytovatel tak může 

nejen dimenzovat svou infrastrukturu tak, jak by při vztahu 1:1 (single-tenant) nebylo 

z ekonomického hlediska možné, ale také podřídit vývoj tomuto modelu a investovat 

prostředky do jedné vývojové linie pro konkrétní infrastrukturu. Další úspory z rozsahu 

realizuje poskytovatel při zakládání i rozšiřování své infrastruktury (datového centra), které, 

na rozdíl od ASP, dimenzuje pro stovky až tisíce zákazníků – tato počáteční investice je sice 

v absolutních číslech nesrovnatelně vyšší, než jsou náklady ASP nebo dodavatelů klasického 

software, ale právě díky rozsahu těchto investic může poskytovatel snadněji dosáhnout na 

významné objemové slevy dodavatelů hardware apod
40

.  

 Zjednodušení servisu a podpory – Další z výhod multi-tenant modelu. Při běžné distribuci 

software je nutno brát v potaz rozdílné technické prostředky zákazníků, řešit implementační 

scénáře, (zpětnou) kompatibilitu atd. To znamená řadu odborníků na jednotlivé problematiky, 

řešení potíží přímo u zákazníka a mnoho dalších problémů
41

. V případě SaaS si ale platformu, 

konkrétním hardware i software, zkrátka si celou infrastrukturu volí a spravuje poskytovatel. 

Získá tak kompletní kontrolu nad svým produktem a podpůrnou architekturou, která je navíc 

z pohledu zákazníka skryta – veškeré úpravy, aktualizace, údržbu a tak dále tak provádí pouze 

jednou, na své instanci aplikace (případně N krát, při více instancích). Také technická podpora 

musí být obeznámena jen s jedním (aktuálním) rozhraním, chováním, ovládáním aplikace – 

neexistuje „podpora starších verzí“, rozdíly „dle operačního systému“ nebo „specifické 

případy“, to vše znamená markantní úsporu nejen v personální oblasti.  

 Sdílení zdrojů a prostředků – tato základní vlastnost cloud technologií přináší další úspory 

z rozsahu. Jak bylo zmíněno u modelu ASP, který využívá vztahu 1:1, u SaaS je zátěž 

systémových prostředků rozložena dle potřeby a času napříč celým datacentrem – to umožňuje 

poskytnout stejný výkon jako v případě dedikovaných instancí více zákazníkům při využití 

menší souhrnné kapacity. Zátěž se rozloží v čase a díky dynamickému horizontálnímu 

                                                   
39 Píšeme „mohou“, protože součástí mnoha SLA smluv dnes sankce nejsou, maximálně se hovoří o vrácení 

poplatků. Ale v budoucnu lze takový vývoj SLA předpokládat, jakmile budou chtít poskytovatelé zajišťovat i 

mission-critical aplikace. 
40 Ostatně například největšími odběrateli pevných disků WD jsou v současnosti datová centra Google a 

Amazon. 
41 Ano, servis a helpdesk je u krabicového software ve velké části zpoplatněn, nicméně vzhledem k současné 

konkurenci je nutné poskytovat alespoň základní podporu a předimplementační analýzu „zdarma“. 
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škálování není nutné při N uživatelích zajistit technologii s výkonem
42

 N * M (kde M je 

maximální využitelné zatížení) – postačuje souhrnný výkon (max souběžně připojených) * M. 

 Přesnější predikce příjmů – pro příjmovou stránku platí to samé, co u nákladů na straně 

zákazníka – díky pevně definovaným ceníkům je možné předpovědět budoucí příjmy mnohem 

přesněji, než u klasického software. Počet zákazníků a míra využívání služby ve většině 

případů sleduje předvídatelný trend (do doby naplnění trhu). A i analýzy založené na 

příjmech/nákladech na jednoho zákazníka jsou díky platebnímu modelu SaaS přesnější. 

Dodavatel tak může plánovat provoz a vývoj služby na základě konkrétních dat, nikoliv 

předpokladů – jako je tomu u krabicového software. 

  

                                                   
42 Zjednodušeno, reálné výpočty využívají pravděpodobnostního rozdělení, tolerančních limitů atd. 
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 Časové benefity 3.2.2

Časová úspora se opět týká obou stran – zákazníka i poskytovatele. Díky centralizaci se pro 

poskytovatele zjednodušuje správa software a díky abstrahování od infrastruktury z pohledu zákazníka 

se na minimum zkracuje doba implementace a náročnost obsluhy (a tím i doba nutná pro školení). 

Stejně tak přináší časové úspory flexibilita cloud služeb založených na sdílení prostředků a 

poskytujících automatické škálování. 

Další časové úspory realizuje zákazník díky okamžité dostupnosti svých dat kdekoliv – což umožňuje 

pracovat off-site
43

 a tedy produktivněji. Stejně tak poskytovatel se ve většině případů obejde bez 

fyzické přítomnosti u zákazníka – veškerá správa aplikace je z jeho pohledu in-house, jediným 

důvodem výjezdu je školení uživatelů. 

Z pohledu zákazníka se tedy jedná zejména o: 

 Minimální doba implementace – na rozdíl od klasického software, kde se doba nasazení 

počítá na dny až týdny, protože zahrnuje instalaci, konfiguraci a další související činnosti, lze 

časový rámec nasazení SaaS definovat v jednotkách minut až hodin. Jediné implementační 

úkony se omezují na vytvoření uživatelského účtu a přihlášení k němu. Je pochopitelně nutné 

počítat s jistou dobou na školení a seznámení se systémem, ale i tyto činnosti jsou řádově 

kratší kvůli zjednodušené funkcionalitě SaaS aplikací a diferenciaci funkcí dle úrovní 

uživatelského účtu – jiné rozhraní a funkce bude mít k dispozici správce systému a jiné, 

jednodušší, běžný uživatel. 

 Bez dalších úprav vlastního ICT – v případě nasazení IS typu CRM je ve většině případů 

nutné upravit firemní infrastrukturu tak, aby splňovala požadavky daného software – ať už jde 

o konfiguraci serverů nebo o integraci. V případě SaaS tyto kroky odpadají – veškeré 

technické zázemí aplikace je na poskytovateli a zákazník si pouze upravuje jednotlivé 

uživatelské účty. Uživatelé přistupují k systému přes internet, tudíž není potřeba provádět 

žádné další úpravy firemní ICT infrastruktury (krom dostatečného nadimenzování 

konektivity). 

 Intuitivní ovládání, strmá učící křivka – kvůli své filozofii – jen opravdu potřebné funkce 

pro co nejširší cílovou skupinu – je SaaS obecně jednodušší, než komplexní krabicový 

software. Proto, a také díky zjednodušení pro použití přes webový prohlížeč, je jeho 

uživatelské rozhraní navrženo s ohledem na intuitivnost
44

. Tyto faktory vedou k rychlejšímu 

osvojení aplikace a tím i k časové úspoře při školení. 

                                                   
43 Mimo firmu, na cestách či v domácí kanceláři 
44 Byť za cenu omezení funkcionality. 
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 Dostupnost dat „kdykoliv a kdekoliv“ přes internet – tento bod není potřeba příliš 

rozebírat, uživatelé získají přístup k firemním datům odkudkoliv, prostřednictvím internetu, 

což může zvýšit produktivitu a usnadnit práci zaměstnancům.  

 Rychlá odezva díky škálování v reálném
45

 čase – praktická „nevyčerpatelnost“ systémových 

prostředků, dosažená jejich sdílením, se projevuje rychlostí aplikace, která je limitována 

prakticky jen rychlostí internetové konektivity. V kombinaci s moderními technologiemi, jako 

je AJAX nebo částečný offline režim moderních SaaS aplikací, pak uživatel ani nepostřehne 

prodlevu odezvy způsobenou latencí připojení. Celkově se dá říci, že u moderních SaaS 

aplikací je rychlost reakce mnohdy vyšší, než u standardních client-server aplikací.  

Poskytovatel získává: 

 Zjednodušení správy aplikace – výhoda plynoucí z multi-tenant architektury, již byla 

zmíněna v předešlé kapitole. Krom úspor nákladů na správu a údržbu přináší centralizace – 

provozování aplikace fyzicky jen na infrastruktuře poskytovatele – značné časové úspory. 

Eliminuje se nutnost řešit údržbu off-site (mimo firmu), stejně tak jakékoliv změny v aplikaci, 

ať už update (aktualizace) nebo hotfixy (opravy) se omezují na „inhouse“ operace. Stejně tak 

servis a havárie aplikace se řeší v datových centrech poskytovatele. 

 Minimální nutnost návštěv u zákazníka – viz předchozí bod. Převážná většina úprav 

aplikace je řešena inhouse, jediný důvod výjezdu k zákazníkovi je prvotní školení a nastavení 

přístupů k aplikaci. 

 Multi-tenant architektura – krom výhod, zmíněných výše, je hlavním přínosem multi-tenant 

architektury nutnost udržování jen jediné instance aplikace (oproti ASP, kde platí 1:1 – jeden 

zákazník, jedna instance). Časová náročnost na dalšího zákazníka/uživatele díky tomu neroste 

lineárně, jako v případě ASP či outsourcingu. 

 

  

                                                   
45 Či spíše „téměř reálném“ 
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 Specializace společností 3.2.3

Třetí významný benefit je vlastně rozšířením výhod, které poskytuje podniku outsourcing 

informačních technologií. Obdobně i v případě SaaS dochází k vytěsnění správy využívaného software 

mimo organizaci, navíc je ale také vytěsněna infrastruktura (serverové technologie) a samotné 

vlastnictví software. V důsledku jde o extrémní formu outsourcingu, kdy zákaznické společnosti 

zůstávají jen otázky financování služby, a vše ostatní se přesouvá na poskytovatele
46

. 

Obdobné benefity získá i poskytovatel – primárně se koncentruje na vývoj a podporu své aplikace, bez 

nutnosti disponovat specialisty na integraci napříč desítkami platforem a hardwarových řešení – pro 

zákazníky poskytuje primárně tenkého klienta skrze webový prohlížeč, veškeré další vstupy/výstupy 

aplikace řeší API (je-li k dispozici). 

Stručně shrneme základní výhody pro zákazníka: 

 Snížení vytížení, či plné zrušení
47

, interního IT oddělení – nahrazení komplexních ERP 

aplikací jejich SaaS variantou může být pro mnoho společností, jejichž interní IT oddělení na 

přelomu tisíciletí díky živelnému zavádění těchto IS a boomem v oblasti SI (systémová 

integrace) značně narostlo, vítaným řešením. V souladu se závěry Nicholas G. Carra – úvaha 

„Does IT matter“ (zdroj: [7]) – lze takto optimalizovat IT oddělení
48

 v netechnicky 

zaměřených společnostech a vrátit mu jeho původní podpůrnou úlohu (místo stávajícího 

„podniku uvnitř podniku“). 

 Možnost zaměřit se jen na předmět podnikání, ICT spravuje poskytovatel – bez rozdílu 

zaměření společnosti (technické i netechnické, výrobní, služby…) představuje interní zajištění 

ICT nutnou podmínku provozu, ale primárně „nepřispívá
49

“ k business cílům podniku. 

Například: zajistit správu a provoz účetního systému ve společnosti vyvíjející software pro 

CAD je nutné podmínka fungování podniku, ale zdroje (personální i ostatní) by bylo možné 

využít účelněji, pokud by se účastnily samotného vývoje oné CAD aplikace.  

 Uvolnění lidských zdrojů – platí totéž, jako v předchozím případě, převedením ICT procesů 

na dodavatele uvolní zákazníkovi nejen interní IT zaměstnance, ale i další lidské zdroje, 

původně se podílející na vytěsněných procesech. 

  

                                                   
46 Toto je pochopitelně popis ideálního případu, kdy veškerý software zákazníka je provozován jako SaaS. 

V reálném nasazení je zatím taková situace utopická – stále je nutná správa základního software (operační 

systém apod.) a hardware. Tuto situaci se snaží změnit společnost Google, jejíž notebooky s Chrome OS již dnes 

překračují rámec SaaS a snaží se o zavedení modelu „Hardware as a Service“ – obchodní model spočívá 

v pronájmu hardware i software, přičemž při havárii je notebook bezplatně vyměněn za nový, data a software 

zůstává v cloudu. 
47 Tento bod je opět na značnou diskuzi, v realitě se žádná společnost bez nějaké formy interní či outsourcované 

IT podpory neobejde. Ani v případě 100% přechodu na SaaS. 
48 Což je také jeden z hlavních důvodů „opatrnosti“ mnohých IT oddělení v otázce nasazení SaaS… 
49 Podporuje je, ale netvoří je. 



30 

 

A pro poskytovatele: 

 Možnost investovat většinu kapacit do vlastního vývoje – jak už bylo několikrát zmíněno, 

vzdálená dodávka služby, kdy samotná aplikace je spravována a provozována centrálně přímo 

u poskytovatele, přináší řadu výhod. Protože odpadá nutnost instalace, customizace, integrace 

atd. u zákazníka, je možné takto uvolněné personální i ostatní zdroje investovat do hlavního 

předmětu podnikání – do vývoje samotné aplikace.  

 Zjednodušení struktury společnosti, reorientace na poskytování služby – oproti vývoji a 

distribuci krabicového SW odpadají u modelu SaaS některé business procesy, nejviditelnějším 

příkladem je praktická eliminace procesů spojených s distribucí a naopak významné rozšíření 

obchodních procesů. 
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 Nejnovější technologie 3.2.4

Někdy opomíjený, alespoň z pohledu top-managemetu, benefit, který se může stát výraznou 

konkurenční výhodou. Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu poskytovaných služeb – nejen mezi 

různými poskytovateli SaaS, ale zejména mezi poskytovateli SaaS a tradičními dodavateli – musejí 

poskytovatelé využívat nejnovějších dostupných technologií, aby si udrželi svou pozici na trhu. Díky 

aplikaci úspor z rozsahu si mohou takové technologie „dovolit“ snadněji, než klasičtí dodavatelé a 

mnohonásobně snadněji než koncový zákazník. U tradičního krabicového software navíc využívání 

nejmodernějších technologií brání samotný koncept této formy distribuce – dodavatel musí zachovávat 

zpětnou kompatibilitu, musí brát ohled na aktuálně používaný HW a SW na straně zákazníka atd
50

. 

Nezanedbatelnou výhodou je také okamžitá aktualizace využívané aplikace na nejnovější verzi – bez 

zásahu zákazníka a bez dalších nákladů. S moderními technologiemi se pojí i vysoká míra 

zabezpečení, což je jeden z nejdiskutovanějších aspektů SaaS - budeme se mu podrobně věnovat 

v kapitole 4.1). 

Z uvedeného vyplývají hlavní výhody pro zákazníka: 

 Vždy aktuální verze software – díky umístění aplikace u poskytovatele pracuje zákazník 

vždy s aktuální verzi software, ihned po vydání, bez dalších nákladů. Veškeré aktualizace, 

opravy či nové verze nasazuje poskytovatel, bez zásahu zákazníka. Zákazník tak vždy využívá 

nejnovější verzi a funkce. Přidávání nových funkcí navíc obvykle dodržuje kratší cyklus, než 

u standardního software. V případě SaaS se nová funkcionalita objevuje průběžně, tak, jak je 

vyvíjena a implementována – odpadá tak čekání na nové verze, které u klasického software 

přicházejí v cyklech v řádech měsíců až let
51

. 

 Provoz na moderní a výkonné infrastruktuře – konkurenční prostředí nutí poskytovatele 

k získání každé dostupné výhody a tou je i moderní hardwarové a softwarové zázemí. Díky 

úsporám z rozsahu mohou pak disponovat technologiemi, které by pro jednotlivce či firmu 

byly ekonomicky nerentabilní. Zákazníci tak mohou využívat o několik řádů výkonnější a 

modernější infrastrukturu, než při nasazení klasického software. Další výhodou je využití 

moderních technologií použitých přímo v software, poskytovaném formou služby – jak už 

bylo řečeno, poskytovatel může využívat libovolné technologie bez ohledu na zpětnou 

kompatibilitu, na rozdíl od krabicového software, který se na trhu vyskytuje současně ve více 

verzích. 

                                                   
50 Zjednodušeně řečeno – SaaS aplikace provozuje poskytovatel na jedné zcela konkrétní platformě (či 

virtuálním cloud řešení, nejčastěji), tím odpadá jakákoliv starost o HW kompatibilitu. Oproti tomu, pokud by 

krabicový software od nové verze přestal, dejme tomu, podporovat jednojádrové procesory, pak značná část 

zákazníků kvůli tomu nebude okamžitě provádět hromadné upgrade svých serverů, naopak zůstane u starší verze 

či přejde ke konkurenci. 
51 Zajímavý je v tomto případě vztah k nepsanému pravidlu: „podnikové nasazení nové verze Windows je 

vhodné až po prvním ServicePacku“ – u SaaS takové obecné doporučení chybí, zatím nevíme, jak odhadnout 

zralost (maturity level) služby. 
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 Přístup k jinak vysoce nákladným technologiím – bylo zmíněno v předchozím bodě, 

k zákazníkům se díky úsporám z rozsahu na straně poskytovatele dostávají technologie, 

jejichž pořízení by bylo v případě jednotlivce či firmy nerentabilní. 

 Prakticky neomezený výkon - výhoda plynoucí ze sdílení prostředků, při dostatečném 

dimenzování na straně poskytovatele by zákazník neměl teoreticky nikdy narazit na 

nedostatečný výkon aplikace (pochopitelně za předpokladu, že si takový objem služby 

objednal). S využitím moderních technologií – například in-memory computing (je součástí 

například SAP HANA
52

 technologie) – již dnes prakticky neexistují reálně využitelné limity, 

které by byly nedosažitelné.  

 Vazba na internet, dostupnost kdekoliv a možnost využívat nejnovější koncová zařízení
53

 

- dostupnost služby přes internet a minimální požadavky, které klade na koncová zařízení 

(internetový prohlížeč a konektivita) umožňují pracovat s firemními daty kdykoliv a kdekoliv 

(nutno přihlédnout k otázce bezpečnosti, bude diskutováno dále). Právě univerzálnost tenkého 

klienta se stává dnes velkou výhodou SaaS aplikací, které se díky tomu „svezou“ na vlně 

zájmu o přenosná zařízení, zejména pak tablety a high-end komunikátory.  

A benefity poskytovatele: 

 Plná kontrola nad používanou technologií – při vývoji standardní aplikace je třeba brát 

ohled na všechny rozšířené (výrazněji rozšířené) technologie – od operačních systémů přes 

hardwarové platformy až po periferie – což sice přináší aplikacím univerzálnost, ale vždy 

znamená kompromisy. Ať už co se funkcionality nebo výkonu týče. Oproti tomu SaaS 

aplikace nepotřebuje být univerzální – aplikační logika, databázová vrstva a integrační vrstva 

jsou provozovány na prostředcích poskytovatele, pouze část prezentační vrstvy zajišťuje tenký 

klient na straně zákazníka. A tenkým klientem je některý z mála hlavních internetových 

prohlížečů. Proto může poskytovatel navrhnout a realizovat převážnou část své aplikace zcela 

na míru své infrastruktuře, hardware a software. Případné spojení s okolím (integrace, 

interoperabilita) se realizuje přes vlastní API, opět s maximální volností při jeho návrhu.   

 Snadnější přístup k moderním technologiím – díky realizaci úspor z rozsahu platí pro 

investiční rozhodování poskytovatele jiná pravidla, než u vývojářů standardních aplikací. U 

SaaS je infrastruktura nutná pro běh aplikace součástí poskytované služby, jedná se tak o 

jednu z priorit poskytovatele. Na jedné straně to sice znamená násobně vyšší náklady při 

                                                   
52 SAP® High-Performance Analytic Appliance - Technologie in-memory computing se zaměřuje na 

optimalizaci transakcí, zejména na práci s daty přímo v operační paměti. SAP HANA pak přidává podporu pro 

tzv. mixed-workload, umožňující transakčním a analytickým systémům pracovat v jednotném prostředí. Vytváří 

z paměti heterogenní prostředí, ve kterém je současně umístěna aplikační logika i zpracovávaná data. (zdroj: 

autor, TZ SAP) 
53 Je zajímavé, jak velký úspěch pro SaaS aplikace (například SAP Business ByDesign) znamenal tablet Apple 

iPad a nativní aplikace, uvedená v lednu 2011 
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spuštění služby a tedy i riziko v případě neúspěchu, ale na druhé straně i přístup k moderním 

technologiím a možnost tyto náklady rozpustit v ceně služby (pokud uspěje).   

 Maximalizace využitelných zdrojů díky elasticitě a škálovatelnosti – vzhledem k tomu, že 

SaaS aplikace využívají jako platformu cloud computing (založený na sdílení prostředků), je 

možné účelně a úplně využít dostupné zdroje, na rozdíl od ASP, kdy jedna instance aplikace 

slouží jednomu zákazníku a jí přidělené prostředky zůstávají většinu času nevyužity. SaaS 

přináší zcela odlišný přístup k návrhu i tvorbě aplikací, které mohou pracovat s prakticky 

neomezenými zdroji napříč celým datovým centrem
54

. 

  

                                                   
54 Specifikům vývoje cloud, respektive SaaS, aplikací se věnuje řada dokumentů a knih, doporučit lze například 

knihu Cloud Computing and Software Services: Theory and Techniques [30], která se zaměřuje na příklady 

z praxe, bezpečnost a samotné běhové prostředí aplikací a obecnější knihu Jothy Rosenberga - The Cloud at 

Your Service [37] 
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3.3 TCO 

Ukazatel TCO – celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership) a s ním spojený index ROI 

– návratnost investic (Return On Investment) hrají důležitou roli při rozhodování a realizaci firemních 

strategií. Také u SaaS se tyto ukazatele uplatňují a právě minimalizace TCO je jedním z hlavních 

marketingových lákadel SaaS. Ač není zcela přesné hovořit o TCO u SaaS, protože v tomto případě 

jde o provozní náklady, nikoliv o investiční (=vlastnictví), je srovnání nákladů s TCO krabicového 

software základem při hodnocení benefitů a negativ SaaS.  

Zdroj [22] shrnuje TCO v případě ICT touto definicí: 

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) zahrnují veškeré náklady kladené na provozovatele systému. 

Důležité je uvědomit si, že zde nejsou zahrnuty jen pořizovací náklady, ale také náklady na 

administraci, údržbu a opravy, školení, inovace apod. Celkové náklady na vlastnictví tedy zahrnují 

všechny náklady vyžádané v průběhu celé životnosti provozovaného systému. 

Pro zjednodušený výpočet pak můžeme použít tuto standardizovanou tabulku
55

: 

 Pořizovací náklady 1. rok  2. rok  3. rok  Suma 

Hardware         

Software         

Lidské zdroje         

Servis         

Podpora         

TCO         

 

Je třeba si ale uvědomit, že žádné z aktuálně dostupných řešení SaaS nemůže nikdy zcela eliminovat 

TCO na firemní ICT – stále je nutné vlastnit a provozovat koncová zařízení (stanice či terminály) a 

zůstává také potřeba alespoň základní síťové infrastruktury a internetové konektivity
56

. Musíme 

porovnávat pouze TCO konkrétního software, který chceme realizovat formou SaaS, a i v tomto 

případě musíme počítat s navýšením „ceny“ SaaS o část TCO na ostatní ICT.  

Nicméně – i při letmém pohledu na standardizovanou tabulku TCO je vidět, že u SaaS odpadá většina 

položek spojených se standardním software – de facto zbývá pouze část nákladů na koncové stanice a 

vnitřní infrastrukturu (síť a konektivita). Nejvýraznější úsporou je ale rozhodně přenesení nákladů na 

údržbu, správu a aktualizaci software – zkráceně skryté provozní náklady – tato položka tvoří 60-90% 

TCO u provozu krabicového software ve střednědobém časovém horizontu
57

. Procentuální vyjádření 

                                                   
55 Je použita v také kapitole 6 pro predikci nákladů. 
56 Nehledě na nutnost zálohování a další přidružené náklady. 
57 Toto omezení je velice důležité – v dlouhodobém horizontu už je úspora ze SaaS předmětem ostré diskuze, 

bude rozebráno dále. 
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se různí dle zdroje – například Microsoft uvádí až 90% (zdroj: [23]), odhady společnosti Gartner jsou 

o něco opatrnější – hovoří o 65% (zdroj: [1]). 

V obou případech jde ale o velice významnou část nákladů na vlastnictví, které při nasazení SaaS 

odpadají. Celková úspora investičních nákladů, zahrneme-li také úspory na infrastruktuře, serverech a 

dalších položkách, které SaaS přesunuje na poskytovatele, se tak může pohybovat nad úrovní 90-95% 

- což jsou velice zajímavá čísla.  

Tento argument je proto často využíván jako podpora tvrzení, že SaaS je ideální vždy a všude – 

z čehož ale právě plyne rozčarování zákazníků v případech, kdy je chyba v nasazení SaaS – ne 

všechny aplikace a procesy je vhodné řešit formou SaaS a ne každá SaaS aplikace či cloud služba je 

vhodná pro každého zákazníka. Je třeba si totiž uvědomit, že náklady na pořízení a provoz jsou 

opravdu o více než 90% nižší, než v případě krabicového software, a výsledné TCO může být i blízké 

nule, ale nesmíme vlivem těchto čísel zapomenout na výši provozních nákladů (= poplatků), 

účtovaných poskytovatelem SaaS. A zohlednit tyto poplatky v dlouhodobém časovém horizontu
58

. 

Závěr této podkapitoly je tak následující: 

 SaaS významným způsobem snižuje TCO 

 Současně ale úspora TCO nesmí být jediným rozhodovacím kritériem při volbě SaaS 

  

                                                   
58 Například dále popisované řešení Amazon Web Services je velice efektivní pro globální enterprise společnost, 

ale naprosto nevhodné pro střední, lokální, firmu. Výborně to ilustruje článek Michala Illicha - Cloud je někdy 

také předražená hračka, který vyšel v červnu 2011 – zdroj: [62]  
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3.4 Obchodní modely SaaS 

S nástupem ASP, cloud computingu a SaaS se vytvořila příležitost pro nové obchodní modely, které 

byly dosud u krabicového software nerealizovatelné. Tradiční model distribuce software je založen na 

jednorázové platbě za licenci a další příjmy od stávajících zákazníků generuje až upgrade na novou 

verzi, případně placená technická podpora. Výrobci software proto stále hledali více či méně úspěšné 

cesty, jak své příjmy zvýšit. Nejčastější je takzvané „umělé morální zastarávání“, kdy v pravidelných 

cyklech vychází nová verze software, která nabízí z převážné části jen minoritní změny, ale 

působením reklamy na zákazníka je u něj dosaženo přesvědčení, že „je nutné upgradovat, protože 

předchozí verze je již zastaralá“. Spolu s oblíbenou částečnou zpětnou nekompatibilitou, 

bezpečnostními riziky a zrušením podpory starších verzí je zákazník prakticky nucen následovat 

životní cyklus software. 

Ač předchozí odstavec vyzněl kriticky, jde o klasický model distribuce krabicového software – 

myšleno široce rozšířený software (jako kancelářské balíky, OS, uživatelské aplikace…). Rozšíření 

funkcionality, nové postupy, vylepšení rozhraní a další změny v nových verzích jsou sice pro uživatele 

přínosné, ale z praktického hlediska je „životnost“ jednou zakoupeného SW pro zákazníka mnohem 

delší, než je inovační (a „platební“) cyklus výrobců software. Od druhé poloviny první dekády 21. 

století je pro výrobce stále složitější obhájit nutnost upgrade – z jednoduchého důvodu: moderní 

software je již tak sofistikovaný a poskytuje tak ohromné množství funkcí, že běžný uživatel nevyužije 

ani 10% jeho potenciálu
59

. Možná se zdá být toto tvrzení odvážné, ale podívejme se například na 

kancelářský balík Microsoft Office – běžnému použití (kancelářská práce, tabulky, prezentace, ale i 

pre-print v médiích či ekonomické analýzy (ANOVA, trendy)) bez nejmenších potíží postačuje verze 

XP, uvedená v březnu 2001
60

.  

Výhodnější pozici mají výrobci specializovaných aplikací, podnikových IS a produktů, u kterých je 

pravidelná aktualizace klíčová pro správnou funkčnost (například ekonomický software, podnikatelské 

databáze apod.). U podnikových systémů (např. ERP) je ale režie dodavatele řádově vyšší, než už 

předchozí kategorie krabicového software. Velcí dodavatelé se proto snaží zákazníka „pojistit“ – 

ztížením přechodu ke konkurenci (zmiňuje: [24]) či snížením pořizovací ceny (která je u těchto 

systémů značná) a získáním dalších financí ze souvisejících služeb. Například Vladimír Králíček, 

generální ředitel J.K.R.
61

, uvádí (zdroj: [25]), že prodejní cena jejich ERP tvoří (spolu s customizací) 

cca 1/3 tržeb za tento software. Další třetina připadá na servis, podporu, konzultace a analýzu a 

poslední část tvoří údržba a roční poplatky (placený update apod.).  

                                                   
59 Známý model 90 – 10, který tvrdí, že 90% uživatelů vystačí s 10% funkcionality software. 
60 Není výjimkou najít ve firmách ve značném počtu i opravdu zastaralou verzi 97 z listopadu 1996. Jediným 

vážným problémem je v tomto případě nekompatibilita s novým souborovým formátem z verze 2007 a novějších 

– tyto formáty lze otevírat jen od verze 2000 výše. 
61 Dodavatel systému Byznys ERP, jeden z TOP5 českých dodavatelů ERP 
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Oproti tomu SaaS je poskytován jako služba a jako služba také zpoplatněn. Přináší poskytovatelům 

daleko větší volnost ve tvorbě platebních plánů, větší kontrolu nad svým software, centralizuje správu 

a umožňuje dosáhnout vyšších zisků – a přitom je z pohledu zákazníka výhodnější
62

. Z hlediska 

poskytovatelů je tak model SaaS z finančního hlediska zajímavý z několika důvodů: 

 Přináší pravidelnou platbu za software 

 Umožňuje plnou kontrolu nad vlastním SW a tím de facto znemožňuje softwarové pirátství 

(zákazník má přístup pouze k funkcionalitě, samotná aplikace je pro něj nedostupná, viz 2.3) 

 Možnost široké nabídky platebních modelů a výše tarifů – znamená značně širší cílovou 

skupinu zákazníků 

 Není nutné vydávat nové verze dle „životního cyklu aplikace daného managementem“ – lze 

kontinuálně vylepšovat a upravovat (= konkurenční výhoda) 

 Zjednodušení podpory zákazníků, není potřeba zajišťovat servis u každé instance SW, jako je 

tomu u krabicového software a zejména – všichni zákazníci využívají identickou verzi sw 

Není proto divu, že model SaaS je poskytovateli oblíben a na straně druhé je rizikem pro výrobce 

krabicového software. Podívejme se nyní stručně na možné obchodní modely pro SaaS. 

 Free 3.4.1

Model využívání SaaS (respektive XaaS – jedná se především o storage, platform a další) aplikací 

zcela zdarma se týká převážně služeb zaměřených na jednotlivé uživatele, nikoliv určených pro 

korporátní sféru – to znamená převážně osobní jednouživatelské aplikace, které svůj provoz financují 

jinými způsoby – ať už pomocí reklamy (je rentabilní jen při dostatečně velké uživatelské základně), 

dobrovolnými příspěvky či jde o projekty, které podporují jiné aplikace téhož poskytovatele. Právě 

zvýšení povědomí o poskytovateli a kladné ohlasy na free služby jsou hlavním přínosem tohoto 

modelu. Některé zdroje (např. [26]) zařazují mezi nejčastější podoby XaaS s free modelem služby pro 

e-mail, jako je Google či Seznam – zde se opět dostáváme k prolínání čistě webových služeb, web 2.0 

a XaaS. 

Nicméně platí – podnikové SaaS aplikace ve většině případů nejsou provozovány v čistém free 

modelu, nejvýše jako freemium (viz další podkapitola). Čistě free model je použitelný spíše u služeb, 

které jsou určeny jednotlivým uživatelům a nejsou jedinou službou poskytovatele. 

 Freemium 3.4.2

Freemium je modelem, který se stal jedním ze specifických znaků SaaS aplikací
63

. Freemium znamená 

rozdělení na free a premium – základ zdarma a prémiové služby placené. Ač by se mohlo zdát, že 

poskytování služby zdarma (byť v omezené podobě) je pro provozovatele nevýhodné, v éře webových 

                                                   
62 Nejde o paradox, viz předchozí kapitola 
63 A Web 2.0 služeb, to už se ale dostáváme do oblasti, kde je další dělení a rozlišení velice nejednoznačné 



38 

 

aplikací a SaaS tomu tak není – pokud je model správně nastaven. Jak jsme si ukázali, SaaS těží 

z maximálně efektivního využívání dostupných zdrojů – jejich sdílením a dynamickou alokací. Právě 

díky této vlastnosti je možné aktuálně nevyužité zdroje přidělit „zdarma“, jelikož na ně nejsou potřeba 

žádné další náklady. S dostatečně početnou základnou platících zákazníků je možné službu poskytnout 

i zdánlivě neperspektivním zájemcům – výhoda je zřejmá: po seznámení s aplikací je jistá 

pravděpodobnost, že dosud „dotovaný“ uživatel přejde na placenou variantu
64

 a druhou 

nezanedbatelnou výhodou je kladná publicita („word-of-mouth“ zejména). Je zajímavé, že freemium 

model lze uplatnit i u komplexních podnikových systémů nabízených jako SaaS – v tomto případě 

bývá „free“ varianta nabízena spíše na zkoušku, ale pro malé firmy jde o zajímavou variantu, jak 

získat přístup k pokročilým enterprise aplikacím
65

.  

Freemium model tedy znamená: Aplikace je dostupná v omezené podobě zdarma (free), pro seriózní 

využití a pokročilé funkce je nutno přejít na placenou (premium) variantu. Ve své podstatě je model 

freemium spojujícím článkem mezi modelem free a některou z placených variant. 

Jak ale vyvážit a správně omezit zdarma dostupnou variantu tak, aby motivovala k přechodu na 

některý z placených tarifů a přitom zachovat přitažlivost služby pro co největší cílovou skupinu? 

Možné varianty a jejich využití popsal v knize Free: The Future of a Radical Price (2009) Chris 

Anderson [27]. Dle Andersona mohou být freemium služby omezeny zejména následovně: 

 Feature limited – základní a nejčastější verze freemium modelu, omezení funkcionality. 

Základní služby jsou zdarma pro všechny, za pokročilejší funkce je nutno platit – doplňkové 

služby mohou být účtovány libovolným způsobem – od platby za použití přes předplatné až po 

jednorázový poplatek za odemčení. Mezi prémiové služby často patří – pravidelné zálohování, 

lepší zabezpečení dat, exportní a importní filtry, podpora integrace se stávajícími systémy atd.  

 Time Limited – neboli „Trial verze“, zkušební verze. Model, který je omezen časem, po který 

lze využívat funkce aplikace, většinou je omezení nastaveno na 30 dní a po té je nutné přejít 

na placenou variantu. Obdoba shareware či trial modelu u klasického software. U SaaS je tato 

varianta komplikovanější při výběru funkcí zahrnutých do zkušební lhůty – existuje většinou 

více předplatitelských plánů a je otázka, který z nich poskytnout „na zkoušku“. Ideální (z 

pohledu zákazníka) varianta je umožnit time limited provoz u všech nabízených plánů – 

zákazník si vybere variantu, kterou s největší pravděpodobností bude provozovat, rozhodne-li 

se využívat službu i po skončení testovacího období (tuto taktiku zvolil například Microsoft u 

Office365). Další možností je zahrnutí funkcí z nejčastěji využívané varianty do trial verze, 

tato cesta je co do realizace patrně nejjednodušší, ale hrozí, že zákazník, vyžadující 

nadstandardní funkce, nebude se službou spokojen. A konečně poslední varianta – 

                                                   
64 Pokud mu zdarma dostupné funkce nestačí či pokud se rozhodne aplikaci využívat více, než předtím zamýšlel. 

Proto je nutné dbát na „vyváženou omezenost“ zdarma dostupných funkcí (jak uvidíme v kapitole 5). 
65 Abstrahujme od faktu, že pro malé společnosti taková aplikace není určena a ani není vhodná 
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zpřístupnění maxima funkcí (a tím i nejvyššího tarifu) v rámci zkušební verze. Tato cesta se 

ale nedoporučuje z prostého důvodu – přejde-li zákazník na jiný plán po vypršení zkušební 

doby, přijde o část funkcí a logicky bude nespokojen. 

 Capacity limited – zejména u služeb pro zálohování či jinou práci s velkými objemy dat jde o 

nejrozšířenější variantu. V základní, zdarma dostupné verzi, získá zákazník veškeré funkce 

služby, ale současně omezený prostor pro data (který často rychle zaplní). Vhodným 

odstupňováním placených tarifů s rozdílnou „dodatečnou“ kapacitou lze získat širokou 

základnu platících zákazníků. Tento model je využíván zejména u cloud storage a backup
66

 

služeb (jako například Dropbox nebo uváděný iCloud od Apple), u čistých SaaS služeb je 

spíše výjimečný.  

 Seat limited – omezení počtu uživatelů v rámci jedné instance aplikace. V tomto případě 

získá zákazník opět kompletní funkcionalitu, ale jen pro několik uživatelů (typicky 1-5). 

Taková varianta pro vyzkoušení postačuje, stejně tak i pro využití v SOHO. Pokud ale 

zákazník aplikaci chce používat pro více uživatelů, je již nutné přejít na placenou variantu. 

Tento model používal kdysi projekt BaseCamp (projektový management) a, i když je seat 

limited model stále rozšířen, postupně se dnes od něj upouští. Hlavní problémy jsou 

v zamezení sdílení jednoho uživatelského účtu více uživateli a nesnadnost nastavení vhodného 

(a přitom dostatečně nízkého) počtu uživatelů – současné SaaS aplikace jsou značně zaměřeny 

na sdílení mezi uživateli a „sociální aspekt“, což při nízkém počtu uživatelů ztrácí smysl.  

 Customer Class Limited – specifická varianta, která je vhodná jen pro některé formy SaaS. 

Omezení je zde vázáno na nějakou vlastnost zákazníka, který při splnění kritérií získává 

službu zdarma po celou dobu, kdy splňuje dané podmínky. Příkladem může být zaměření na 

start-up společnosti – nově založená společnost z určitého odvětví získá službu zdarma po 

první dva roky své činnosti. Jiným příkladem je podpora studentů případně neziskových 

organizací. Výhoda tohoto freemium modelu spočívá zejména v kladné publicitě a při 

správném nastavení i ve vysokém procentu konverzí z „free“ na „premium“ uživatele. 

 Pay-as-you-go 3.4.3

Jde o distribuční model, který nejvíce těží z architektury XaaS, potažmo cloud computingu (viz 

definice na straně 9). Je také současně nejvýhodnější pro poskytovatele a nejméně srozumitelný (byť 

často výhodný) pro zákazníka. Model pay-as-you-go, neboli úhrada přesně za odebrané služby (dle 

potřeby, zájmu a aktuálního stavu) umožňuje doslova „naúčtovat každý přenesený bit, každý využitý 

cyklus procesoru a každý kilobajt uložených dat“. S tímto platebním modelem získává zákazník 

absolutní volnost ve využívání služby a zároveň maximálně zužitkuje výhody cloud-based modelu – 

získá zkrátka maximálně flexibilní službu s naprostou customizací (v rámci jejích parametrů). 

                                                   
66 Zálohování v rámci cloudu, de facto jde o storage řešení, ale s rozdílným poměrem upload:download než 

v případě storage 
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Příkladem takto podrobně nastavitelné a účtované služby je například cloud Amazonu – AWS. Na 

druhou stranu se účtování stává velmi nepřehledné, což popírá jednu z hlavních (zákaznických) výhod 

SaaS – předvídatelnost nákladů a jednoduchost účtování. 

Pro větší transparentnost a predikovatelnost proto poskytovatelé nabízejí účtování po „balíčcích“ – ty 

jsou tvořeny určitým objemem čerpané služby, nikoliv výčtem jednotlivých zdrojů. Takováto strategie 

je pro zákazníky srozumitelnější a, díky pevnému objemu služby na balíček, i výhodnější pro 

poskytovatele
67

. 

 Předplatné 3.4.4

Nejčastější model (nejen) u podnikových SaaS aplikací – model předplatného není potřeba dlouze 

představovat. Spočívá v pravidelných platbách (měsíčně, kvartálně, ročně etc.) za vybraný rozsah 

služeb. Ve většině případů jsou k dispozici různé úrovně předplatného, dle rozsahu dostupných funkcí 

a využívaných služeb.  

Model předplatného je výhodný (je-li optimálně nastaven) pro poskytovatele i zákazníka. Zákazník 

získá jasnou představu o celkových nákladech na službu, přičemž predikce nákladů je jedním 

z hlavních argumentů pro SaaS, a ze svého pohledu může službu využívat „neomezeně“ – odpadají 

psychologické bariéry, které nutí uživatele omezovat své využívání služby v případě platebního 

modelu „pay-as-you-go“. Současně poskytovatel získá možnost přesné predikce tržeb a navíc dojde 

k rozložení zátěže služby (či jejích zdrojů) na delší časové období. To umožňuje lépe optimalizovat a 

dimenzovat vlastní infrastrukturu a snižuje náklady na vytváření rezervních, mimo špičku 

nevyužitých, zdrojů
68

.  

 Paušál – balíčky 3.4.5

Již zmíněný model slučující formu předplatného a pay-as-you-go. Umožňuje účtovat po libovolných 

jednotkách sloučených do předplacených balíčků. De facto se jedná o formu předplatného, uvádíme 

ale samostatně, protože pojem „předplatné“ má výrazné konotace na časové období. V případě 

paušálních balíčků je ale čas faktorem, který nerozhoduje
69

 o výsledné ceně, zákazník dokupuje další 

jednotky tak, jak potřebuje. Model přináší zákazníkovi přehlednější cenovou politiku, než je tomu 

v případě pay-as-you-go (viz. 3.4.3) a u některých služeb může být pro něj i výhodnější než klasické 

předplatné. Z pohledu poskytovatele se zhoršuje predikovatelnost příjmů, ale na druhou stranu je 

                                                   
67 Jinými slovy – v 95% případů zákazník zaplatí více, než skutečně využije. 
68 Předpokládáme, že v případě modelu plateb za využité zdroje se budou racionálně ekonomicky uvažující 

uživatelé snažit optimalizovat svou „spotřebu“ a usilovat o co největší efektivitu při využívání aplikace (volně 

dle Keynese). V praxi to bude znamenat výrazné výkyvy ve využívání systémových prostředků aplikace – 

například zadávání dat do účetní aplikace bude kulminovat několik dní před účetní uzávěrkou a po zbytek času 

budou systémové zdroje nevyužité. V případě předplatného nebudou uživatelé „hlídat čas“ a budou s aplikací 

pracovat rovnoměrněji.  
69 Abstrahujeme od časové platnosti balíčků, kterou uplatňují někteří poskytovatelé – znamená zavedení doby 

platnosti, po jejímž uplynutí zbývající část tarifu propadá. 
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model pro zákazníky atraktivnější, což v konečném součtu znamená vyšší zisk. Navíc, jak už bylo 

uvedeno, lze počítat s nevyužitím celého balíčku (jak při jeho časovém omezení, tak i vlivem 

nastavení jiných limitů) -  reálná platba za jednotku služby se tak zvyšuje. 
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3.5 Argumentace proti SaaS – rozbor Lawson Software 

Tradiční výrobci software jsou dnes rozděleni na dva tábory s opačnými názory. Jedna část se začíná 

přiklánět k myšlence SaaS, zatímco druhá ji odmítá jako další dot com bublinu, která brzy praskne. 

S postupujícím časem se ale druhý tábor začíná zmenšovat a i velcí hráči alespoň zkušebně pracují 

s myšlenkou software jako služby. Příkladem takových firem, které, ač dle historických zkušeností 

nepatří mezi early addopters, již používají SaaS model, jsou například Microsoft nebo SAP. V jejich 

portfoliu nyní nalézáme SaaS aplikace, které sice zatím nedominují, ale rozhodně jde o více, než 

„zkušební balonek“. Projektu Microsoft Ofiice365 je věnována samostatná podkapitola 5.2 a 

případová studie v kapitole 6, stejně tak SAP ByDesign zmiňuje podkapitola 5.6.2 této práce. 

 Příběh Lawson  3.5.1

Jako jeden z nejcitovanějších názorů proti SaaS je uváděn rozhovor s Harry Debesem [24], CEO 

společnosti Lawson
70

, který vyšel v magazínu ZDNet v srpnu 2008. Harry Debes v interview doslova 

uvádí, že „trh se SaaS se do dvou let zhroutí“, stejně jako tomu bylo v minulosti s ASP a s předchozím 

modelem service bureau
71

. Z dnešního pohledu jde o radikální myšlenku, ale ve své době byla 

postavena na racionálním (ač možná kontroverzním) zdůvodnění a dokazuje, že si mnoho předních 

odborníků následující růst důležitosti modelu SaaS nedokázalo představit. Debes v rozhovoru 

argumentuje mimo jiné následujícími zkušenostmi a předpoklady [24]: 

1. SaaS je postaveno na stejném předpokladu prodeje on demand, jako v minulosti neúspěšné 

modely. 

2. Model SaaS nemá dodavatelům SW co nabídnout, nebuduje prakticky „věrnost“ zákazníků a 

dává jim možnost snadno změnit poskytovatele služby/software – oproti standardnímu ASW 

nestaví před uživatele překážky v podobě vysokých nákladů na změnu software. Tento názor 

výstižně shrnuje Debesova věta: „Myslíte si, že by tolik společností stále používalo aplikace 

SAP, kdyby nebylo tak těžké odejít?“. 

3. Hype
72

 kolem SaaS je založen na „…skromném úspěchu jediné společnosti. Salesforce.com je 

dnes průměrně či lehce podprůměrně zisková.“ 

4. SAP neuspěl se svým Business ByDesign – má dnes méně než 100 zákazníků, i přes současné 

nadšení pro SaaS a masivní marketingovou kampaň. 

5. Společnost Lawson v roce 2005 zjistila, že převod jejích aplikací na software jako službu by 

byl ziskový po sedmi až deseti letech provozu, což je zcela nerentabilní. 

6. Úspěch Salesforce.com spočívá v kvalitě jejich produktu, nikoliv v tom, že jde o SaaS.  

                                                   
70

 Lawson (www.lawson.com) patří k významným dodavatelům ERP software, dle Gartner je zařazen do 

skupiny druhé řady (Tier 2) významných poskytovatelů.  
71 Dnes již okrajově zmiňovaný termín, v ICT oblasti byl používán jako popis obchodního modelu, kdy 

poskytovatel služby pronajímal svým zákazníkům výpočetní výkon i příslušný software na základě hodinové 

sazby. Sám poskytovatel nebyl výrobcem HW ani vývojářem pronajímaného SW.  
72 Přehnaná očekávání 
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Toto jsou hlavní argumenty, které v přelomovém rozhovoru zazněly. Podívejme se na ně nyní 

podrobněji – z dnešního pohledu je možné rozporovat prakticky všechny, ale daleko zajímavější je 

jejich srovnání s informacemi, které byly dostupné již tehdy
73

.  

add 1. V roce 2008 se stále ještě hledal význam SaaS a přesná definice, často se hovořilo o 

Yettim, o kterém všichni mluví, a nikdo ho neviděl. I dnes je SaaS často označován za 

marketingový výraz pro ASP, což vede k nepochopení základních vlastností a principů SaaS 

(podrobněji viz. 2.5.1). Jaké byly příčiny neúspěchu ASP, rozebírá podrobně samostatný oddíl 

2.2, stručně řečeno: koncept ASP jednak předběhl dobu (technologie tehdy nebyla na 

dostatečné úrovni, aby umožnila ASP uspět) a také ASP bylo spíše pokusem o evoluci ASW, 

nikoliv novou cestou, jako je tomu u SaaS. Nicméně tento argument je ze všech vybraných 

nejlépe obhajitelný. 

add 2. Nutnost „pojistit“ si zákazníka tím, že mu co nejvíce znesnadníme přechod ke 

konkurenci, je výborným příkladem ocenění kvalit vlastního produktu. S touto filozofií 

pracovaly (nejen) softwarové společnosti v minulém století a jak je vidět, přetrvává dodnes. Je 

jasné, že uzavřené systémy, proprietární formáty či specializovaný hardware výrazně ztíží 

uživateli změnu produktu, z pohledu spotřebitele je ale dnes preferována otevřenost a 

budování loajality kvalitou produktu (podpory, inovací atd..). Ostatně i velké vývojářské 

společnosti, jako například Microsoft, ustupují tlaku uživatelů a zavádějí otevřené formáty 

apod.  Trendem je princip „customer-driven company“, který popularizoval v roce 1991 

Richard C. Whiteley v knize „The customer-driven company: moving from talk to action“. 

Tento argument tak spíše nahrává SaaS na úkor klasického ASW. 

add 3. Skromný úspěch Salesforce.com byl již v roce 2008 více než skromný, tento argument 

vyznívá spíše jako strach z úspěšné konkurence, než jako logický argument. Podíváme-li se na 

finanční ukazatele Lawson a Salesforce (plus Oracle pro porovnání) za fiskální rok 2007
74

, 

pak dle veřejně dostupných dat z [28]: 

fis. 2007 Lawson Salesforce.com Oracle 

Celkový příjem 852 mil USD 749 mil USD 22400 mil USD 

Hrubý zisk 470 mil USD 644 mil USD 17700 mil USD 

Čistý zisk 13,7 mil USD 18,4 mil USD 5520 mil USD 

Jak je patrné z finančních ukazatelů, klasický model distribuce software má řádově vyšší 

náklady na dosažení 1 USD příjmu (cost of revenue, rozdíl mezi celkovým příjmem (výnosy) 

a hrubým ziskem), než je tomu u SaaS. Krom celkového příjmu za fis 2007 (což není 

                                                   
73 Podklady pro komentáře jsou čerpány z velké části zdrojů použitých pro tuto práci, u konkrétních citací je 

odkazováno. Využíváme data dostupná v době vzniku rozhovoru, z dnešního pohledu je situace zcela jiná 

(dominance Salesforce je nepřehlédnutelná), ale zde nám jde o srovnání názorů z roku 2008 
74 Pro Salesforce.com končil fiskální rok k 31.1. 2008, Lawson a Oracle 31.5. 2008, data jsou určena jen pro 

ilustraci. Kompletní data viz přílohy 11.1, 11.2 a 11.3. 
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rozhodující parametr) je tedy finančně úspěšnější Salesforce, nikoliv Lawson software, jak by 

se mohlo z citovaného rozhovoru zdát. U srovnání fiskálních výsledků za 2006 je situace ještě 

výraznější – Lawson ztráta 20 mil USD, Salesforce zisk 0,7 mil USD
75

.  

add 4. Ač byla taková předpověď v roce 2008 prakticky věštěním z křišťálové koule, splnila 

se do písmene. Při uvedení SAP Business ByDesign předpovídala společnost SAP cca 10000 

zákazníků v horizontu několika let. Dnes, v květnu 2011, provozuje aplikace na platformě 

Business ByDesign 500 zákazníků [29], převážně z řad středních a malých firem (není 

výjimkou 10-20 uživatelů u jednoho zákazníka). Do konce roku 2011 se odhaduje růst na cca 

1000 zákazníků. Řešení Business ByDesign se podrobněji věnuje podkapitola 5.6.2. 

add 5. Tomuto problém převodu stávajícího ASW na SaaS model se věnuje například [30] 

nebo [20] - zjednodušený závěr je, že přepsání stávajícího specializovaného SW je vždy 

nákladnější, než vytvoření SaaS aplikace od začátku – opět je dobrým příkladem 

Salesforce.com, která se jakožto SaaS start-up propadla do červených čísel pouze v prvním 

roce své existence (viz. údaje z databáze [28] a zejména [31]). 

add 6. Salesforce.com CRM je rozhodně výborný produkt a jeho úspěch stojí na jeho 

kvalitách, nicméně – jako standardní krabicový SW by patrně vůbec nevznikl a rozhodně by 

nepřišel se stávající cenovou politikou, která jej dělá tolik oblíbeným. Jak vysvětluje 

zakladatel Salesforce.com Marc Benioff, právě díky možnostem této formy poskytování 

software začal pracovat na tomto prvním novodobém SaaS CRM systému (strana 37 - [31]). 

Je jasné, že se znalostmi roku 2011 můžeme snadno rozporovat tvrzení z 2008, účelem této ukázky 

bylo něco jiného – častou příčinou averze vůči SaaS bylo a je nepochopení principů, lpění na 

zaběhlých standardech a metodách a, evidentně, obava z konkurence. Na druhou stranu se kritika 

ukázala i oprávněná, jak dokazuje současná situace na trhu SaaS a průzkumy spokojenosti uživatelů 

(např. [32], [1]) 

Harry Debes si za tímto názorem stál i v roce 2009, kdy poskytl další rozhovor magazínu ZDNet – 

stále tvrdil, že SaaS jako obchodní model je brzy odsouzen k neúspěchu [33], nicméně uvedl, že 

model cloud architektury pod pojem SaaS nezahrnuje a vidí v něm budoucnost (což ostatně v roce 

2009 není překvapením). V letech 2008/2009 také Lawson zahajuje novou fázi ve vývoji svého SW a 

nové verze přizpůsobuje tak, aby je bylo možné provozovat v cloudu. Nejde nicméně cestou „SaaS 

firem“ a i nadále chce nabízet své produkty jako klasický krabicový software s tím, že třetí strana 

může tento software instalovat v rámci cloudu – můžeme se jen dohadovat, zda byl myšlen model 

                                                   
75 Další data najdete v příloze, poslední fiskální rok 2010 již hovoří v prospěch Salesforce zcela jednoznačně. 
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ASP, který je z dnešního pohledu zastaralý, ale nebo úprava software tak, aby byl schopen pracovat 

v multi-tenant režimu a plně využívat výhod cloudu = být nabízen jako SaaS
76

.  

26. dubna 2011 byla dle [34] společnost Lawson zakoupena GGC Software 

Holdings, Inc., v době psaní této práce nebylo o dalším vývoji rozhodnuto. 

  

                                                   
76 Tento model byl ve stádiu úvah, patrně by se jednalo spíše o instalaci v rámci privátního cloudu pro využití 

v jedné organizaci. Tuto možnost zmiňoval Harry Debes v citovaném rozhovoru [33]. Tato myšlenka je 

logickým pokračováním současného modelu firemního outsourcingu ICT. 
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4 Negativa a rizika SaaS 

Stejně obsáhlá diskuze, jako v případě benefitů a pozitiv SaaS (viz kapitola 3.2), se věnuje negativům 

a rizikům SaaS. Literatura (např. [35], [36] [37] či [10]) zmiňuje mnoho pohledů a z toho plynoucích 

hrozeb, nejzásadnější a nejčastěji diskutované jsou zejména tato rizika: 

 Bezpečnost 

 Ztráta kontroly 

 Problémy integrace 

 Správa uživatelů 

 Redundance a synchronizace dat 

 Rizika spojená s konektivitou 

 Závislost na dodavateli 

 Spolehlivost 

 Právní otázky 

Podívejme se na tato hlavní rizika podrobněji
77

 i s návrhy, jak se jim vyhnout či jejich dopad alespoň 

minimalizovat jejich dopad.  

4.1 Bezpečnost 

Nejzákladnější předpoklad nasazení libovolného systému v podnikové sféře – zabezpečení a 

bezpečnost informací a dat. U SaaS je toto hlavní argument proti nasazení a obava o bezpečnost, i 

když je z části přehnaná, představuje největší překážku rozšíření SaaS.  

Otázku bezpečnosti a zabezpečení můžeme rozdělit (částečně dle [20], [38] a [39]) do následujících 

základních bloků: 

 Větší riziko kompromitace dat vzhledem k dostupnosti přes internet – u interních IS 

můžeme snadno omezit přístup k datům, minimalizovat propojení s vnějším prostředím „za 

firewallem“ a určit konkrétní zařízení, která budou mít k datům přístup. U SaaS se výhoda 

dostupnosti „odkudkoliv“ stává bezpečnostním rizikem, se kterým je nutno počítat. Nejde ani 

tak o možnost prolomení zabezpečení hrubou silou, spíše o hrozbu kompromitace 

přihlašovacích údajů – ať už přihlášením z nezabezpečeného zařízení, vlivem malware či 

sociálním inženýrstvím. Jako řešení se nabízí restrikce dle IP adres, striktní využití VPN 

případně nutnost dalšího tokenu pro autentizaci a podobně. Všechny tyto metody zvyšují 

zabezpečení a současně ale snižují benefity a uživatelský komfort. Bezpečnostní strategii je 

proto třeba věnovat důkladnou pozornost.  

 Nevyřešená integrace se stávajícími zabezpečovacími mechanismy – zejména spolupráce s 

vnitropodnikovými systémy pro autentizaci uživatelů (Active Directory, LDAP atd.). Tento 

                                                   
77 Tato část částečně vychází z předchozí práce autora - Zavádění cloud-based aplikací a SaaS v podnikové sféře, 

říjen 2010, VŠE Praha  
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problém je postupně řešen, objevují se služby umožňující zabezpečený SSO (single-sign-on – 

jednotné přihlášení). 

 Napadení při přenosu dat – odposlech IP komunikace. Tento argument je spíše 

psychologickým problémem, protože používání šifrované komunikace a dalších 

bezpečnostních mechanismů je dnes u SaaS standard. 

 Únik dat na straně poskytovatele – další často zmiňované riziko, byť opět spíše 

psychologické. Důvěryhodnost je pro poskytovatele SaaS základním předpokladem 

úspěšnosti. I tak je ale na místě opatrnost při výběru dodavatele kritických řešení. 

Je vidět, že hlavní bezpečnostní rizika jsou shodná s těmi, které se týkají interních IS – na prvním 

místě vlastní zaměstnanci, na druhém neinformovanost. Zabezpečení na straně poskytovatele může být 

u současných SaaS na tak vysoké úrovni, jaké vlastními prostředky zákazník prakticky nemůže 

docílit
78

. Toto se ale týká jen některých poskytovatelů, zejména nadnárodních korporací (a tedy 

dodavatelů, o kterých uvažujeme u podnikových aplikací). 

Doporučení: Maximalizovat bezpečnost na straně zákazníka je možné důsledným využíváním všech 

bezpečnostních prvků, které nabízí konkrétní aplikace. Samozřejmostí je existence bezpečnostní 

strategie a její uplatňování – což se netýká jen SaaS, ale všech technických prostředků
79

. Základem 

bezpečnosti je informovanost a znalost rizik u zaměstnanců. Pochopitelně je na místě volba 

důvěryhodného poskytovatele, nejlépe se splněnou bezpečnostní certifikací úrovně auditu SAS 70 a 

náročnější ISO 27001. 

4.2 Ztráta kontroly 

Obava o ztrátu kontroly nad aplikací a firemními daty je velmi často uváděným důvodem „proč 

nepřecházet na SaaS“, bývá ale mylně interpretována jako bezpečnostní riziko kompromitace dat. 

Ano, svěřit, často strategická, firemní data poskytovateli vyžaduje větší důvěru, než jejich uložení na 

vlastních serverech. Musíme si ale uvědomit, že pro poskytovatele SaaS je nezpochybnitelná 

důvěryhodnost hlavní prioritou a základem, na kterém je založena jeho úspěšnost. Jak bylo zmíněno u 

předchozího bodu – jediný incident stačí ke ztrátě zákazníků, proto je toto riziko u zavedených 

poskytovatelů prakticky zanedbatelné.  

Co je tedy hlavním problémem spojeným se ztrátou kontroly? V případě dat omezení přístupu ke 

kompletní kopii dat (např. pro případy custom integrace – kapitola 4.3) a hlavní problém – ztráta 

kontroly nad aplikací. Nejde jen o minimální možnosti customizace aplikace, ale zejména nemožnosti 

ovlivnit změny v aplikaci samotné – update a nové verze. To, že u SaaS veškerý servis a inovace 

aplikace zajišťuje poskytovatel, je na jedné straně výhoda, která šetří čas a zdroje, ale na straně druhé 

                                                   
78 Opět díky úsporám z rozsahu poskytovatele a tím dostupnosti výkonných technologií. Hovoříme zde o 

nadnárodních poskytovatelích typu Google, Microsoft nebo Amazon. 
79 A bývá v podnicích značně podceňováno… 
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vnáší prvek nejistoty. Standardní aplikaci bylo možno nainstalovat, zaškolit uživatele, a pokud nebylo 

třeba, pak nepřecházet na nové verze. U SaaS tato možnost neexistuje – investicím do školení 

zaměstnanců a adaptaci změn se nelze vyhnout. 

Doporučení: Sledovat vývoj a změny v aplikaci a na pravidelné bázi zajistit alespoň základní školení 

zaměstnanců.  

4.3 Problémy integrace 

Problémy spojené s integrací
80

 se stávajícími podnikovými aplikacemi a procesy jsme již zmiňovali 

v předchozích kapitolách. První generace SaaS aplikací byly výrazně omezeny - „jediným způsobem 

interakce s aplikací bylo uživatelské webové rozhraní“ (dle [36]).   

Problematika integrace je a ještě dlouhou dobu bude jedním z hlavních úskalí SaaS – v současnosti 

snad žádná společnost nepřejde na čistě SaaS řešení, aby se současně vzdala svého IS, spíše používá 

nové služby jako doplněk ke stávajícím a plánuje postupný přechod na SaaS řešení. Ostatně některé 

služby dosud nemají v SaaS alternativu a u některých je využití on-demand principu nevýhodné
81

.  

Možnosti integrace v SaaS se zvolna rozšiřují se zaváděním technologií PaaS (například SaaSGrid) a 

novými řešeními, nicméně – stále zůstává nutnost minimálně datové integrace mezi stávajícím IS (a 

dalším software) a novými službami SaaS. S rostoucím portfoliem SaaS služeb se v poslední době do 

popředí zájmu dostává integrace „SaaS to SaaS“, tedy propojení dvou odlišných SaaS služeb, 

provozovaných na různých platformách (PaaS či individuální platforma poskytovatele). Objevují se 

také „IaaS“ služby
82

 – Integrace jako služba – nabízející integraci SaaS a standardních aplikací, stejně 

tak i propojení SaaS mezi sebou na bázi služby – stejný princip jako u ostatních XaaS. Nicméně i 

„IaaS“ je pouze forma integrace, neřeší (a ani nemůže řešit) základní předpoklad integrace – podporu 

komunikačního rozhraní vhodného pro integraci ze strany poskytovatele SaaS aplikace.  

U SaaS je navíc situace ohledně integrace obtížnější než v případě klasického on-premise software. 

Jelikož zákazník nemá k dispozici aplikaci a ani její data, není možné vytvářet vlastní middleware či 

datové pumpy na základě analýzy dat či hledat cesty, kterak data v podobě vhodné pro integraci 

získat
83

. U standardního software lze prakticky vždy najít cestu, kterak propojit i uzavřenou aplikaci 

s okolím – jednoduše proto, že máme k dispozici kompletní data a přístup k celé infrastruktuře na 

pozadí. U SaaS aplikace získá zákazník službu a její podobu, včetně dostupných dat, definuje 

poskytovatel.  

                                                   
80 Integrace – propojení a spolupráce aplikací a služeb – je v tomto kontextu míněna zejména z pohledu datové 

integrace. Integrace z na úrovni procesů či uživatelského rozhraní zde bude řešena jen okrajově. 
81 Bude diskutováno dále v textu 
82 Pouze v této podkapitole je používána zkratka IaaS pro Integraci jako službu, všude jinde zachováváme 

definovaný význam: Infrastruktura jako služba 
83 Nemusí jít o, z právního hlediska problematické, reverzní inženýrství, spíše o práci s exporty, přístup k datové 

struktuře databáze či použití integračních nástrojů třetích stran. 
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Naštěstí dnes jsou již možnosti integrace součástí moderních SaaS řešení, protože bez nich by se 

poskytovatelé připravovali o zákazníky. Datová výměna mezi SaaS řešením a okolím je dnes 

nejčastěji realizována prostřednictvím vlastního API
84

 služby, pro samotná data se stále častěji používá 

standardizované XML, což integraci usnadňuje.  

Rizikových faktorů u integrace SaaS aplikací je pochopitelně více, i fungující integrační strategie 

může selhat, zejména z těchto důvodů: 

 Změna API ze strany poskytovatele – SaaS aplikace mají násobně kratší životní cyklus a 

nové verze jsou uváděny i několikrát ročně, proto je třeba definovat proces pro pravidelnou 

kontrolu změn rozhraní. 

 Omezená funkcionalita SaaS aplikací – může způsobit doslova „chaos“ v procesu integrace, 

pokud jsou živelně nasazována další a další SaaS řešení. Proto je nezbytné dodržovat firemní 

politiku implementace SW a schvalovací procesy. 

 Změna celkové politiky přístupu k datům ze strany poskytovatele – takový případ by ale 

neměl v reálném nasazení nikdy nastat, takto zásadní změna služby musí být bezpodmínečně 

ošetřena v SLA
85

 kontraktu. 

Další možné problémy diskutuje Robert L. Mitchell v článku „Integrace SaaS: Obtížná, avšak 

zvládnutelná“ [40], dle něj jsou v reálném nasazení nejčastější tyto chyby, narušující již fungující 

integraci (citace [40]): 

1. Nové funkce zvednou laťku: Dodavatel SaaS přidá nové funkce, které byste chtěli používat. 

Příklad: Dodavatel nabízí podrobnější reporting, ale aby se toho dalo využít, je nutné změnit 

již vytvořené pracovní toky. 

2. „Vylepšení“ rozhraní API dodavatele SaaS: Poskytovatelé SaaS řešení mohou revidovat 

rozhraní API (aplikační programové rozhraní) několikrát ročně, a to může způsobovat 

problémy při realizaci vlastní integrace. 

3. Sebepoškození: Provedení změn ve vlastních podnikových procesech, které naruší systém. 

Příklad: Vytvoříte systém pro zpracování objednávek a potom se rozhodnete rozdělit pracovní 

postup v závislosti na velikosti zákazníka (zvlášť pro malé a pro velké), změnit proces a toky 

informací přes jedno nebo více řešení SaaS či přes interní aplikace. 

Jak je vidět, problematika integrace SaaS je velmi rozsáhla a aktuální. Vhodné je proto ji řešit za 

pomoci zavedeného systémového integrátora a v žádném případě nepodcenit. Budoucí vývoj směřuje 

                                                   
84 Application Programming Interface – komunikační rozhraní aplikace, poskytující přístup k procedurám, 

knihovnám, rozhraní atd. aplikace 
85 SLA – ujednání o úrovni služeb. 
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k všeobecné integraci, nicméně v současnosti tyto technologie ještě nejsou dostupné v plném 

rozsahu
86

. 

Doporučení: při výběru vhodného SaaS řešení je naprosto nezbytné zohlednit požadavky na datovou 

integraci a vybírat řešení dle těchto požadavků. Stejně nutné je všeobecně dodržované procesní řízení 

a plánování integrace v souladu s podnikovou ICT politikou.  

4.4 Správa uživatelů 

Tento problém spadá pod integraci aplikací, věnujme mu ale samostatnou kapitolu. Aktuální řešení 

zatím neposkytují nativní podporu pro propojení uživatelských účtů SaaS aplikací s existujícími 

podnikovými řešeními – například LDAP, Active Directory a podobně. Problémem není jen komfort 

uživatele, ale jde zejména o otázku bezpečnosti. Situace, kdy uživatel disponuje několika účty pro 

různé aplikace, komplikuje uplatňování firemní bezpečnostní politiky – nároky na sílu hesla, nakládání 

s přihlašovacími údaji a další základní požadavky se po uživatelích obtížně vyžadují i při jednotném 

přihlašování do firemní sítě, natož v tomto případě.  

V posledním roce se proto začíná uplatňovat model jednotné správy uživatelských identit pro všechny 

využívané online aplikace (nejen SaaS), de facto jde o další XaaS službu, kterou bychom mohli nazvat 

například IMaaS (identity management as a Service), ale domníváme se, že není potřeba vytvářet 

novou zkratku. Tuto službu začalo poskytovat několik společností, první a dnes nejznámější je 

Symplified
87

, která nabízí centralizovanou správu přístupu, nástroje pro bezpečnostní audit a 

v neposlední řadě funkci SSO
88

 s podporou široké škály online aplikací (podpora a možné začlenění 

do systému je ale opět pouze na poskytovateli té které služby).  

Služby jako je Symplified řeší polovinu problému se správou identit – sjednotí uživatelské účty 

jednotlivých webových služeb pod jeden hlavní účet a ulehčí tak správu (i používání). Druhé polovině 

problematiky se věnují SaaS integrátoři, jedním z nejvýznamnějších je společnost Hubspan, která 

krom dalšího nabízí i synchronizaci uživatelů mezi zvolenou SSO službou a interním systémem 

zákazníka (LDAP, AD atd.). 

Doporučení: V případě nasazení SaaS je vhodné brát v potaz i problematiku uživatelských účtů a 

případně ji zohlednit v plánu integrace. Zdánlivě triviální problematika (působící na první pohled jen 

nepohodlí uživatelům) se může stát významným bezpečnostním rizikem. Stejně tak je ale na 

důkladném zvážení, zda použít některé z nadstavbových řešení SSO a či jej propojit s firemní sítí – 

odpověď na tuto otázku záleží na konkrétním případu. 

                                                   
86 Otázkou také zůstává – kdy a zda vůbec, vzhledem k neustálému vývoji IT, budou. 
87 www.symplified.com  
88 SSO – Single Sign On – jednotné přihlášení ke všem službám 

http://www.symplified.com/
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4.5 Redundance a synchronizace dat 

Podniková aplikace, která je provozována ve formě SaaS, ve většině případů využívá již v interním IS 

existující data. Lokální datové instance je proto třeba synchronizovat se SaaS a zamezit tak jejich 

nekonzistenci. Obecně existují dva pohledy na tuto problematiku: 

 Ze strany zákazníka – výše zmíněný případ propojení IS a SaaS, zde je nutno synchronizaci 

dat zahrnout do návrhu a realizace integrační strategie. Problém se týká zejména geograficky 

rozlehlých sítí, kde může nastat situace, kdy část uživatelů pracuje se SaaS aplikací a část 

upravuje shodná data z jiného zdroje (interní IS, starší kopie dat v případě výpadku 

konektivity apod.). 

 Ze strany poskytovatele – je řešena redundance dat v rámci SaaS aplikace. Ta vyplývá z cloud 

architektury a přínosná, nikoliv nežádoucí. Duplicita dat napříč celou platformou (cloud), na 

které je SaaS aplikace provozována, pomáhá zajistit optimální rozložení zátěže a tím zvyšuje 

výkon aplikace. Už z principu cloud služeb je tato „redundance“ řízena automaticky a je 

dynamická – mění se dle potřeby.  

Doporučení: zohlednit nebezpečí datové redundance při plánování integrační strategie, vytipovat 

dotčené datové celky a zajistit jejich online synchronizaci.  

4.6 Rizika spojená s konektivitou 

Přesuneme-li svá data do hostovaného řešení, je třeba zajistit jejich dostupnost, což znamená problém 

zejména pro malé a střední podniky, pro které je zřízení záložního připojení k internetu 

z ekonomického hlediska značně nevýhodné. SaaS služby ale ze své podstaty vyžadují, aby jejich 

uživatelé byli neustále online, takže je buď potřeba investovat do kvalitního připojení a zálohy pro 

případ výpadku nebo se smířit s možností, že může dojít ke ztrátám vlivem nedostupnosti dat.  

Naopak častý argument – nutnost připojení s extrémním datovým tokem – není u moderních SaaS na 

místě. I z pohledu poskytovatele je ideálem nízká náročnost na datový tok, jeho infrastruktura musí 

obsloužit současně mnoho připojených uživatelů, optimalizace je proto jednou z priorit. Moderní SaaS 

řešení tak daleko spíše než široké pásmo vyžadují co nejkratší odezvu (latenci).  

Doporučená řešení: Je-li to možné, doporučuje se zřízení záložní konektivity – ta nemusí být 

dimenzována stejně, jako hlavní připojení, ale měla by postačovat takovému provozu SaaS aplikace, 

jaká je pro podnik zásadní. Další možností jsou offline režimy některých SaaS aplikací, umožňující 

pracovat i bez připojení s lokálně uloženou částečnou kopií dat (zde ale pozor na případné konflikty 

plynoucí z redundance). A konečně nejuniverzálnější a nejrobustnější možností je technologie 

hybridního cloudu (které se podrobně věnuje kapitola 7.3).   
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4.7 Závislost na dodavateli 

Mnozí zákazníci se obávají přílišné závislost na dodavateli konkrétních služeb SaaS, a je to oprávněná 

obava. Situace na trhu SaaS v posledních letech připomínala problémy v počátcích systémové 

integrace, kdy existovalo tolik různých standardů a přístupů jako výrobců. I dnes je u některých služeb 

problematické přejít k jinému poskytovateli – zejména kvůli problémům s převodem dat mezi SaaS 

aplikacemi.  

Situace se nicméně zlepšuje, v současnosti je migrace z jedné služby na jinou ve většině případů 

možná, zasloužila se o to jednak konkurence na trhu SaaS a zejména nástup PaaS. Konkurenční 

prostředí donutilo poskytovatele implementovat integrační prvky a otevřít API aplikací a PaaS 

umožňuje třetím stranám nabízet kompletní aplikace či jejich komponenty.  Trend směřuje k možnosti 

sestavit si z vybraných komponent v konkrétní PaaS vlastí informační systém prakticky na míru
89

.  

Přechod k jednotné platformě zároveň eliminuje riziko spojené s ukončením činnosti konkrétního 

poskytovatele
90

 – což je jedno z dalších rizik používání SaaS. Pokud má zákazník zakoupen krabicový 

software, může jej používat libovolně dlouho i po té, co jeho výrobce ukončí činnost. U hostovaných 

služeb je ale provoz aplikace zcela spojen s poskytovatelem. 

Doporučení: Před přijetím SaaS do podnikové strategie je naprosto nezbytné zpracovat tzv. exit 

strategii, obsahující konkrétní scénáře pro všechny výše zmíněné eventuality. Exit strategie musí 

obsahovat konkrétní, schválené, postupy získání vložených dat, popisovat technické prostředky jejich 

transformace do dále využitelné podoby a zahrnovat varianty pro nahrazení této SaaS služby jinou 

alternativou (alternativami). Závěry exit strategie je také nutné zohlednit při formulaci smluv a SLA s 

poskytovatelem
91

. Samozřejmostí je prověření spolehlivosti a finančních výsledků zvoleného 

poskytovatele, ale to snad není potřeba připomínat. 

4.8 Spolehlivost 

Spolehlivost a dostupnost služby, která je poskytována vzdáleně přes internet a není pod kontrolou 

zákazníka, je vždy zásadní otázkou. Nicméně u moderních SaaS aplikací se dnes již jedná o zbytečnou 

obavu, tento argument je převážně psychologickou bariérou, nikoliv technickým faktem.  

Proč tomu tak je? Jak jsme zmiňovali v kapitole o benefitech SaaS, poskytovatel
92

 aplikace pracuje 

s nejmodernějšími technologiemi a díky realizaci úspor z rozsahu má přístup k technickým 

prostředkům násobně převyšujícím infrastrukturu dostupnou jednotlivým zákazníkům. Stejně jako 

bezpečnost i zabezpečení provozu aplikace je tak na „enterprise úrovni“ a riziko výpadku je 

                                                   
89 kompatibilita dat je zajištěna standardy v rámci PaaS 
90 A transformuje jej na riziko ukončení činnosti poskytovatele platformy… To ale bude patně řádově nižší. 
91 Pokud je taková možnost k dispozici, týká se převážně enterprise organizací, malé a střední společnosti patrně 

na modifikaci smluv „nedosáhnou“. 
92 Spolehlivý, zavedený a ověřený poskytovatel, abstrahujeme od start-upů a „garážových projektů“. 
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několikanásobně nižší, než při provozu standardních aplikací zákazníkem. V případě výpadku je pak 

SaaS aplikace zprovozněna opět v řádově kratším čase, než tomu bývá u in-house řešení – 

poskytovatelé mají na tyto případy kvalitně zpracované krizové scénáře a dostupné lidské zdroje. 

Důvod extrémního zajištění provozu je zřejmý – spolehlivost služby je základem úspěchu na trhu 

SaaS, každý výpadek znamená poškození dobrého jména a odliv zákazníků. 

Ostatně dostupnost služby je deklarována v SLA smlouvě, přičemž garantovaná dostupnost 99,9% 

(součet dob nedostupnosti za rok nesmí překročit 8,7 hodin) je dnes samozřejmostí a často se setkáme 

i garancí 99,99% (maximální doba nedostupnosti za rok (celkem) je cca 52 minut). Nabízeny jsou i 

prémiové nadstandardní garance, ty už ale bývají předmětem individuálního kontraktu. 

Doporučení: Dostupnost aplikace by měla být řádně upravena v SLA smlouvě. Spíše než na 

spolehlivost samotné SaaS aplikace je ale vhodné se zaměřit na spolehlivou konektivitu – výpadky 

připojení jsou řádově častější než výpadek aplikace.  

4.9 Právní otázky 

A konečně legislativa a právní otázky spojené přesunem dat mimo firmu – těmito problémy se 

zabývají zejména státní a finanční instituce a další společnosti strategického významu. Jak zmiňují 

například L. Pratt [41] nebo N. Urban [42] mají tyto sektory svá specifika daná právními úpravami, 

která by měli poskytovatelé zohlednit, bohužel tomu tak dosud většinou není.  

Jedná se například o právní úpravy ohledně geografické lokace dat těchto institucí (banky EU musejí 

svá data skladovat na území EU apod.) a také specifické požadavky co se zabezpečení týče. Řešení 

těchto požadavků a problémů je opět na poskytovatelích služeb a záleží jen na nich, zda investují čas a 

úsilí a zaměří se i na tyto strategické zákazníky.  

V současnosti je velmi nesnadné vyjednat s poskytovatelem SaaS „nestandardní“ podmínky či dodatky 

ke SLA, proto stále není SaaS atraktivní pro tyto uživatele se specifickými potřebami. 

Doporučení: pokud vaše podnikání spadá do sféry se specifickými podmínkami (bankovnictví a 

další), je nutné pečlivě analyzovat, zda vybrané SaaS řešení splňuje veškerá kritéria a případně se 

pokusit o další specifikaci podmínek služby. V následujících letech se patrně budou objevovat služby 

určené pro specifické obory, respektující jejich specifika a právní úpravy. Nicméně se bude s největší 

pravděpodobností jednat o specifické právní úpravy v rámci významných trhů – jako je USA, Čína či 

Francie nebo Německo. Akceptaci české legislativy můžeme očekávat spíše od národních 

poskytovatelů a také v případě sjednocené legislativy EU.  



54 

 

5 Vybraná aktuálně dostupná cloud a SaaS řešení 

V této kapitole naleznete přehled vybraných významných SaaS a cloud řešení spolu s představením 

jejich cenové politiky. Kapitola se nesnaží zmapovat všechna dostupná řešení (to ani není možné) ani 

všechny typy aplikací, jejím cílem je poskytnout představu o různorodosti nabízených řešení a jejich 

možnostech a ukázat rozdílné přístupy k formě poskytování služeb. Přestavíme si tato významné 

současná řešení: 

 Salesforce.com, zejména CRM systém 

 Microsoft Office 365 

 Amazon Web Services 

 Google Apps a App Engine 

 Portfolio aplikací Zoho 

 Microsoft Dynamics v hostované verzi 

 SAP Business ByDesign 

 Aktivity společnosti Cisco 

5.1 Salesforce.com 

Společnost Salesforce.com založil Marc Benioff v roce 1999 a o rok později představila svůj CRM 

systém založený na on-demand modelu – tento produkt prakticky definoval pojem a model SaaS (viz 

kapitola 2.3). V současnosti je Salesforce největší a nejznámější dodavatel služeb čistě v modelu 

XaaS. 

 Salesforce CRM 5.1.1

Salesforce CRM
93

 je vlajkový produkt společnosti Salesforce, tento systém je prakticky synonymem 

pro Salesforce.com a je nejvyužívanější službou poskytovatele. CRM systém Salesforce se zaměřuje 

na snadnou použitelnost a nízké nároky na připojení, aniž by rezignoval na pokročilé funkce. Od 

začátku byl vyvíjen jako čistokrevná SaaS aplikace se všemi výhodami z toho plynoucími a 

funkcionalita byla navrhována v souladu se standardy a best-practices desktopových CRM systémů. 

Během prvního roku existence (rok 2000) získal přes 15000 zákazníků, do současnosti přinesl 11 

nových (major) verzí a neustále je rozšiřován. Prakticky neexistuje funkce (vztaženo k potřebám 

CRM), kterou by nedisponoval, případně je možné další moduly vytvořit na zakázku či uživatelsky 

přizpůsobit bez nutnosti programování – přímo z administračního rozhraní aplikace.  

Salesforce CRM nabízí; krom základních funkcí v podobě kontaktů, řízení vztahů se zákazníky a 

partnery či organizačních funkcí; nástroje pro řízení celého business cyklu – včetně analytických 

nástrojů, vyhodnocování marketingových strategií až po řízení prodeje. V aktuální verzi se rozšířila 

                                                   
93 Customer Relationship Management – systém pro řízení vztahů se zákazníky, viz [61] 
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podpora komunikace formou sociální sítě a je akcentována provázanost s dalšími komunikačními 

kanály (web, bboard apod. - podobně jako Microsoft Spaces v rámci SharePoint řešení). Další silnou 

stránkou Salesforce CRM je integrace s existujícími podnikovými řešeními a aplikacemi, včetně 

některých cloud služeb. 

   

Obrázek 4 - Salesforce.com - Dashboard uživatele 

 Další služby 5.1.2

Produkt Salesforce CRM (respektive nyní součást SalesCloud2) byl první SaaS aplikací nabízenou 

společností Salesforce.com (a první SaaS aplikace vůbec), je tedy proto nejznámější a stále je 

synonymem pro Salesforce. Nicméně dnes tvoří jen malou, byť základní, část rozsáhlých aktivit 

společnosti. Na případu Salesforce je vidět, jakým směrem se bude SaaS v budoucnu vyvíjet – na 

počátku stála CRM aplikace, ke které se přidávaly další doplňkové služby a nakonec Salesforce 

pokrývá svými produkty a službami celé spektrum XaaS. Krom SaaS CRM nabízí další aplikace 

formou SaaS aplikace (CMS, grafika..),  podporuje projekty třetích stran na PaaS v podobě vývojářské 

platformy force.com (s možností prodeje aplikací i rozšíření pro CRM v rámci vlastního obchodu 

AppStore), umožňuje využívat vlastní cloud-based databáze i v projektech třetích stran – díky 

database.com (tedy IaaS
94

) a poskytuje mnoho dalších služeb
95

 (podrobněji viz vizualizace – Obrázek 

5).  

                                                   
94 Případně označováno jako DaaS (database as a service), ale to už je na další diskuzi – kdy je ještě účelné 

vytvářet nové a nové termíny a zkratky? Proto budeme i nadále používat jen zavedené termíny. 
95 Podrobnější popis je již nad rámec tohoto představení služby. 
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Obrázek 5 - Kompletní portfolio Salesforce.com (zdroj salesforce.com) 

 Cenová politika 5.1.3

Salesforce.com poskytuje své hlavní služby na předplatitelské bázi – CRM a další aplikace využívají 

model předplatného s možností 30 denní trial verze. Platforma force.com je pak zpoplatněna také na 

měsíční bázi se specifickými podmínkami pro vývojáře (procentuální sazba z aplikací a modulů 

nabízených přes integrované Marketplace
96

).  

Pro hlavní produkt – CRM – jsou k dispozici rozdílné (k červnu 2011 celkem pět) cenové plány, 

přičemž účtováno je za každého uživatele. Výhodou je možnost kombinace různých plánů v rámci 

jedné společnosti – jednotlivé účty pracují se stejnými daty, ale mají k dispozici rozdílnou 

funkcionalitu.  

 

Obrázek 6 - Cenové plány Salesforce.com služby SalesCloud k červnu 2011 

Ceny začínají na 5 (v akci 2) USD za uživatele a měsíc, ale v tomto případě se jedná spíše o online 

adresář, nikoliv CRM nástroj. Skutečně využitelné jsou tarify Professional a vyšší – což znamená 

náklady 65-250 USD/uživatel/měsíc. 

  

                                                   
96 Detaily jsou k dispozici na adrese http://www.salesforce.com/platform/platform-edition/ (pro vlastní využití) a 

http://appexchange.salesforce.com/publishing (pro prodej) 

http://www.salesforce.com/platform/platform-edition/
http://appexchange.salesforce.com/publishing
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5.2 Microsoft Office 365 

Společnost Microsoft nabízí jednak platformu Windows Azure, což je cloud platforma pro běh 

Windows aplikací, ne nepodobná řešení Amazonu (viz 5.3), a také řešení MS Online Services (aka 

Office 365), které zahrnuje webové aplikace Office, MS Exchange, SharePoint Online a komunikační 

nástroj Lync. Obě řešení jsou od roku 2011 dostupné s národní podporou a v české lokalizaci, byť 

Online Services se aktuálně nacházejí ve veřejné betaverzi a ostrý provoz je plánován na podzim 2011. 

Zatímco Azure je běhová platforma
97

, která pro tuto práci není příliš relevantní, Office 365 jsou dále 

využity i v případové studii v kapitole 6. 

Řešení Office 365 bylo představeno pod původním názvem MS Online Services v roce 2010 jako 

první komerční podnikový SaaS od společnosti Microsoft, navazují na předchozí aktivity na poli cloud 

služeb (Live Mesh, SkyDrive atp.) a SaaS aplikace typu Office Live Web Apps či Live Mail. 

Komerční Office 365 tyto služby spojují a přidávají hostované varianty dvou nejvyužívanějších 

podnikových řešení – Exchange a SharePoint. Tato vlastnost spolu s příznivou cenou v porovnání 

s on-premise verzemi Exchange, Office a SharePoint činí z balíčku Office 365 zajímavou alternativu 

krabicového software a současně demonstruje finanční výhodnost SaaS modelu. 

Řešení Office 365 se skládá z těchto služeb
98

: 

 Exchange Online – SaaS verze rozšířeného groupware serveru, zahrnuje veškerou 

funkcionalitu on-premise verze, to znamená e-mail, kalendář, adresář, úkoly i poznámky. 

Samozřejmostí je podpora active sync pro mobilní zařízení a antispamové/antivirové 

zabezpečení (Forefront Online Protection for Exchange). Každý uživatel má k dispozici 25GB 

prostoru (500MB v základní verzi „K“) a omezení 25MB na přílohy. Aplikace spolupracuje 

s desktopovým Outlookem a současně je přístupná přes Web Apps alternativu (viz dále) 

s prakticky identickým vzhledem a funkčností. K dispozici je také podpora BlackBerry 

Enterprise Server. 

 SharePoint Online – SaaS nástroj pro týmovou spolupráci a řízení je opět identický jako jeho 

on-premise verze. Slučuje nástroje pro tvorbu a správu intranetových portálů (v tomto případě 

vlastně internetových s omezením přístupu na vybrané členy týmu) i webových stránek, 

týmovou organizaci a sdílení a online spolupráci nad dokumenty (v základní verzi je 

k dispozici 10GB prostoru). Aktuální verze SharePoint přináší podporu mobilních zařízení 

s Windows Phone 7. 

 Lync Online – komunikační platforma (CaaS) pro zasílání textových zpráv, audio i video 

hovory a týmové konference. Poskytuje možnosti sdílení obrazovek, prezentací a vzdáleného 

ovládání. Dalo by se říci, že jde o spojení aplikací Vzdálená plocha a Skype do jednoho 

                                                   
97 Na které jsou provozovány i aplikace Microsoft Online Services 
98 Kompletní výčet, liší se dle typu předplatného, je zmíněno dále 
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nástroje. Funkcionalita nikterak nevybočuje z dnes obvyklých standardů, plusem je nicméně 

provázanost s ostatními službami Office 365 a CaaS princip. 

 Office Web Apps – hlavní aplikace kancelářského balíku Microsoft Office - Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint a OneNote – jsou v rámci Office 365 dostupné v podobě webových 

aplikací. Jde o stejné SaaS řešení, jaké je dostupné uživatelům portálu Live.com pod 

označením Office Live. Tyto aplikace přináší výrazně zjednodušenou funkcionalitu 

desktopových Office, ale z pohledu uživatele jsou intuitivnější než pokročilejší Google Docs 

(kapitola 5.4) nebo Zoho (kapitola 5.5), protože nabízejí identický vzhled jako jejich 

desktopové verze. V rámci Office 365 navíc přidávají možnost online spolupráce nad 

jednotlivými dokumenty. 

 Office Professional Plus – v tomto případě se jedná o standardní balík kancelářských aplikací 

ve verzi 2010, jde o identický desktopový software, jaký je možno zakoupit jako on-premise. 

Jediný rozdíl je v licenčním modelu – tato verze je aktivovaná po dobu předplatného služby 

Office 365, ověřování probíhá při každém připojení k internetu (minimálně jednou za 30 dní). 

Zařazení této položky do Office 365 je dalším z hlavních argumentů pro tuto službu.  

 Webhosting – pro potřeby služby SharePoint je zřízen webový prostor pro publikování 

webových stránek. Základní verze je provozována pod doménou třetího řádu, podporováno je 

ale i přiřazení vlastní domény druhého řádu.  

 Nástroje pro řízení a správu – administrační rozhraní pro řízení uživatelských účtů a 

konfiguraci služeb, současně slouží pro změny tarifních plánů. Nejzajímavější je podpora 

integrace se stávajícím adresářem Active Directory, čímž se řeší problematika řízení 

uživatelských účtů, rozebíraná v kapitole 4.4 

 

Obrázek 7 - Ukázka SaaS verze MS Outlook 
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 Cenová politika 5.2.1

Office 365 je k dispozici ve třech předplatitelských variantách s měsíční tarifikací. Výsledná cena za 

uživatele je součtem tarifní ceny a případných doplňkových služeb (další úložný prostor, desktopové 

Office apod.). Nadstandardní položky mohou být každému uživateli přiřazeny individuálně. Jde o 

standardní model předplatného s jedinou zvláštností – během prvního roku využívání služby nesmí být 

celkový počet uživatelů snížen pod úroveň, která byla nastavena při zřízení služby – v dalších letech 

pak je již možné počty uživatelů měnit na měsíční bázi. Jednotlivé služby je také možné nakoupit 

jednotlivě, bez kompletního balíku dle jednotlivých plánů. 

Předplatitelské plány shrnuje následující grafika, nejnižší varianta K (Kiosk) pro maximálně 25 

uživatelů zahrnuje Exchange s 500MB/uživatel a postrádá možnost instalace desktopových Office a 

propojení s Active Directory. Verze Professional (P) a Enterprise (E) tato omezení nemají. Verzí se 

týká ještě druhá specialita – přechod z nejnižšího na vyšší, dle slov společnosti Microsoft, „je dosti 

komplikovaný a nedoporučuje se“. Je otázkou, zda jde o omezení technologického rázu nebo 

marketingový nástroj. Ceny plánů se pohybují od 4 do 25 EUR/uživatele/měsíc, kompletní výpis cen 

k červnu 2011 naleznete v příloze 11.4. 

 

Obrázek 8 - Licenční plány Office 365, zdroj Microsoft.cz 
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5.3 AWS – Amazon Web Services 

Společnost Amazon patří mezi čtyři největší poskytovatele cloud služeb v současnosti
99

 a zároveň 

nabízí nejširší portfolio služeb a řešení. Pod označením AWS se skrývají desítky služeb, které si 

zákazník může libovolně sestavit dle vlastních potřeb. Většina z nich není určena primárně koncovým 

uživatelům, hlavní cílovou skupinou jsou vývojáři (SaaS) aplikací a poskytovatelé služeb. Služby 

AWS zajišťují například provoz webových portálů, e-shopů a podobně – ostatně cloud infrastruktura 

Amazonu původně vznikla pro provoz webů samotného Amazonu a teprve následně, v roce 2002 

(zdroj [43]), byla její nevyužitá kapacita nabídnuta dalším zájemcům
100

. 

Hlavní a nejznámější služby poskytované v rámci AWS jsou následující: 

 S3 (Simple Storage Service) – cloud storage pro libovolná data, dále využívá převážná většina 

ostatních AWS. Specialitou je služba CDN (v rámci doplňkové služby CloudFront) – content 

delivery network – pro řízenou replikaci dat napříč datovými centry Amazonu. CDN v prvé 

řadě inteligentně rozkládá zátěž mezi jednotlivá datacentra a snižuje latenci – uživateli jsou 

nabídnuta data z geograficky nejbližšího umístění. Dále CDN zajišťuje synchonizaci 

spravovaných dat a v případě výpadku některého datacentra funguje jako automatická záloha 

– data jsou poskytnuta z jiného umístění a po obnově činnosti opět sesynchronizována
101

.  

 EC2 (Elastic Computer Cloud) – provoz virtuálních serverů v rámci Amazon cloud. Tato 

služba je extrémně flexibilní, umožňuje zákazníkovi nakonfigurovat libovolný virtuální stroj a 

získat nad ním plnou kontrolu – včetně instalace „libovolného“ software a dynamického 

škálování (doplňková služba Auto Scaling a Elastic Load Ballancing
102

) výkonu. Jako EC2 

může být provozován standardní LAMP
103

 server stejně snadno jako speciální server pro 

náročné vědecké výpočty.  

 SimpleDB a RDS (Rational Database Service) – samostatné databázové platformy pro 

libovolné využití, opět zde neplatí žádná omezení co se výkonu či kapacity týče.  

 VPC (Virtual Private Cloud) – i Amazon nabízí virtuální privátní cloud v rámci AWS, 

výhodou je možnost sestavení z ostatních služeb a pokročilá podpora VPN pro komunikaci a 

integraci do firemní sítě. 

 CloudFormation – služba nabízející předem připravené šablony pro využití AWS.  

                                                   
99 Tuto čtveřici – Akamai, Amazon, Google a Microsoft – na podzim 2011 doplní společnost Apple, která 

aktuálně buduje nové datové centrum v Severní Karolíně, USA. 
100 Jeden z prvních komerčních úspěchů modelu IaaS 
101 Když nedávná chyba služby S3 ochromila značnou část internetu, byla chyba také na straně zákazníků, kteří 

podcenili nutnost krizových scénářů a plně se spolehli na jednu instanci v rámci S3 bez CDN… 
102 Horizontální škálování 
103 Zkratka Linux, Apache, MySQL, PHP – standardní webový server 
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Všechny nabízené služby
104

 disponují dobře zdokumentovaným API rozhraním, které používají ke 

vzájemné komunikaci a také je může zákazník použít ve vlastních službách (integrace, vlastní SaaS 

řešení atd.). 

 Cenová politika 5.3.1

AWS jsou zpoplatněny modelem pay-as-you-go, tedy platbou za využití. Vzhledem k rozsahu 

poskytovaných služeb existují tisíce možných kombinací a tím i výsledných cen, pro orientační 

výpočet jsou k dispozici online kalkulátory
105

 pro jednotlivé služby. Na cenové politice Amazonu je 

jasně vidět, jak je tento způsob účtování výhodný pro zákazníky i poskytovatele – platí se pouze za 

využité prostředky (výhoda pro zákazníky) a díky tomu neexistuje omezení dle cílové skupiny 

(výhoda pro poskytovatele). Na druhou stranu je výsledný ceník značně nepřehledný, proto se tento 

způsob tarifikace nehodí pro služby určené pro koncové zákazníky, kde je vhodnější model 

předplatného
106

.  

  

                                                   
104 Všechny, u kterých to má smysl 
105 http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html  
106 Než ale začnete přemýšlet o AWS, je vhodné připomenout, že pro běžné webové aplikace (zejména weby a 

portály) je stále výrazně výhodnější klasický webhosting – jak shrnuje Michal Illich v článku [62]. 

http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html
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5.4 Google App Engine 

Největší internetová společnost současnosti se vydala podobným směrem jako Amazon a poskytuje 

své „přebytečné“ zdroje ve formě cloud computingu a SaaS služeb. Opět se jedná o rozsáhlé portfolio 

služeb, z nichž nejznámější jsou samotné Google Apps
107

 – SaaS řešení pro jednotlivce i firmy a 

Google Marketplace – distribuční platforma pro produkty třetích stran postavené na PaaS Google App 

Engine
108

 nebo jen integrované do některé z Google Apps. Pod pojmem služby Google si většina 

uživatelů vybaví tři hlavní aplikace – vyhledávání, mail a všudypřítomnou reklamu. Řešení Google 

Apps ale nabízí i další služby, pro naše potřeby je nejzajímavější kancelářský balík Google Docs, 

kompatibilita s protokolem Exchange a pochopitelně mailové řešení.  

 Google Docs – představuje SaaS alternativu klasických kancelářských balíků, obsahuje 

webové verze základních kancelářských aplikací rozšířené o možnosti online spolupráce. 

Součástí Docs jsou aplikace: Documents (Dokumenty) – textový editor s pokročilými 

možnostmi formátování a schopností pracovat s nejrozšířenějšími formáty souborů, včetně 

exportu do těchto formátů. Spreadsheets (Tabulky) – tabulkový kalkulátor s podporou 

vzorců, kontingenčních tabulek, grafů či scriptování. Součástí je také obdoba nástroje Řešitel 

z MS Excel pro optimalizační úlohy. Další aplikací je Presents (Prezentace) se základní 

funkcionalitou pro prezentace. Forms umožňují vytváření formulářů, jejichž data se následně 

ukládají do tabulky Spreadsheets a aplikace Drawings (Kresba) poskytuje nástroje pro tvorbu 

grafiky, ilustrací a schémat. Nejpropracovanější je aplikace Documents, která jako jedna 

z mála SaaS aplikací pro práci s textem zvládá pokročilé formátování (jako jsou reference 

apod.) a velmi dobře si poradí s převodem dokumentů desktopových aplikací. Tabulky a 

Formuláře jsou také dobře použitelné, funkcionalita Prezentací a Kreslení je ale zatím 

nedostatečná. 

 Mail, Calendar a Contacts – na službě Gmail společnost Google s poskytováním freemium 

služeb začínala, proto není divu, že tato skupina aplikací patří k nejpropracovanějším. Jistě 

není nutné dlouze představovat, proto jen stručně – webový mail klient s řadou doplňků a 

kvalitním spam filtrem doplňuje aplikace pro správu kontaktů a kalendář, všechny služby jsou 

srovnatelné s desktopovými aplikacemi, podporují synchronizaci na protokolu Exchange a 

nabízejí offline režim pro práci bez připojení k internetu
109

. 

 Další služby – výše uvedené služby nabízejí řadu rozšíření a doplňků v rámci Google Labs a 

další samostatné aplikace jsou dostupné na službě Marketplace. U Marketplace je zajímavá 

skutečnost, že Google zde umožňuje nabízet i produkty třetích stran, které jsou založeny na 

                                                   
107 Přesnější rozdělení je „Apps v rámci účtu Google“ a „Apps na vlastní doméně“, ale dnes je mezi nimi (po 

přechodu na nový engine) jen minimální rozdíl, takže můžeme za „Google Apps“ označovat souhrnně obě 

možnosti. 
108 Vývojová platforma zahrnující vývojové prostředí a služby XaaS. 
109 V podporovaných prohlížečích  
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jiné platformě než Google App Engine (příkladem může být Zoho CRM nebo Aviary) – 

podmínkou je, aby se aplikace integrovala do stávajícího řešení zákazníka pomocí účtu 

Google. Otázky – kde a jak je služba/aplikace provozována – nehrají roli. 

 

Obrázek 9 - Ukázka Google Documents s textem této práce 

 Cenová politika 5.4.1

Cenová politika je u Google velice zajímavá, všechny služby jsou poskytovány jako freemium s tím, 

že free varianta není nijak funkčně omezena. Existují limity co do počtu uživatelů na doménu či 

dostupného diskového prostoru, ale jsou nastaveny velkoryse. Stejně tak cenová úroveň placených 

variant je nasazena nízko – je jasně vidět, že strategie Google není v případě Apps namířena na 

ziskovost, ale na budování značky a pravděpodobně také k získání dominantního postavení na trhu. 

Ceníky Google pro firemní zákazníky jsou velice přehledné
110

 – nenajdeme zde desítky variant a 

doplňkových služeb, pouze jednotnou cenu za uživatele a měsíc, která je aktuálně 5 USD
111

. Placená 

verze má oproti zdarma dostupné variantě přidělen větší diskový prostor pro data, ale zejména 

garantovanou dostupnost 99,9%.  

  

                                                   
110 Viz. http://www.google.com/apps/intl/cs/business/features.html  
111 Nebo 50 USD/uživatel/rok 

http://www.google.com/apps/intl/cs/business/features.html
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5.5 Zoho 

V roce 2005 spustila společnost ZOHO svou vlastní alternativu ke službě Docs od Google. Zpočátku 

poskytovala sada Zoho Office Suite pouze základní aplikace pro úpravy textů (Writer), práci 

s tabulkami (Sheet), nástroj pro prezentace (Show) a poznámky (Notebook). Postupně se nabídka 

rozšířila o více než dvě desítky dalších nástrojů. Co se funkcionality týče, u kancelářských aplikací je 

víceméně shodná se službami Google, konkurenční výhodu Zoho ale zajišťují nadstandardní aplikace. 

Ačkoliv nemají tolik funkcí, jako alternativy jiných dodavatelů (například modul CRM je 

nesrovnatelný se Salesforce CRM), vyznačují se intuitivním rozhraním a snadnou použitelností. 

Dalším plusem je cenová politika, ke které se ještě vrátíme. Nejprve se ale podívejme na jednotlivé 

moduly/aplikace, které Zoho nabízí: 

 Writer (textový procesor), Sheet (tabulková kalkulátor), Show (prezentace), Notebook 

(poznámky) a Calendar jsou standardní kancelářské aplikace, víceméně se nelišící od služeb 

Google
112

. Funkcionalita je obdobná, uživatelské rozhraní využívá více grafických prvků a 

dovoluje některé pokročilejší formátování
113

. Zajímavostí je možnost exportu dokumentů ve 

formátu LaTeX. Celkově ale ve srovnání vítězí Google Docs. 

 CRM – nástroj pro správu vztahů se zákazníky obsahuje hlavní funkce krabicového software, 

zahrnuty jsou reporty, adresáře i správa kampaní. Nativní integrace s desktopovou aplikací 

Microsoft Outlook zahrnuje synchronizaci kontaktů i kalendáře, ve spojení s Zoho Mail i 

elektronickou poštu.  

 Creator – jedna z nejzajímavějších aplikací v portfoliu Zoho nabízí WYSIWYG
114

 tvorbu 

formulářů i celých aplikací, umožňuje získávat data z externích zdrojů a přímo od uživatelů a 

shromažďovat je v podobě databáze. Nad databázovými zdroji je následně možné provádět 

analýzy, generovat reporty či je využít v ostatních službách Zoho. 

 Marketplace – obchod pro doplňky, šablony i samostatné aplikace vytvořené třetími stranami 

na platformě Zoho (zde Zoho funguje jako PaaS) 

 People – HRM
115

 systém pro řízení lidských zdrojů v organizaci, zahrnuje nástroje pro tvorbu 

hierarchie, určení rolí či přiřazení business procesů.  

 Recruit – aplikace propojená s Zoho People, umožňuje rozšířit správu lidských zdrojů o 

uchazeče o zaměstnání, spravuje životopisy, sleduje průběh výběrových řízení a inzerci 

volných pozic. Další možné propojení s CRM. 

 Reports – Základní nástroj Business Intelligence, obsahující analýzu dat a jejich vazeb, 

generuje reporty a grafy a obsahuje pokročilou grafickou analýzu údajů. Součástí je také 

                                                   
112 Pouze kvůli většímu využití JavaScriptu jsou na starších PC pomalejší. 
113 Neumožňuje ale například poznámky pod čarou. 
114 What You See Is What You Get – vizuální editace bez nutnosti psaní kódu 
115 Human Resources Management – řízení lidských zdrojů 
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funkcionalita pro spolupráci nad jednotlivými reporty v rámci týmu a provázanost s ostatními 

aplikacemi – reporty je možné zobrazovat v CRM aplikaci nebo vložit do prezentace Show. 

 Projects – nástroj pro správu a řízení projektů se v aktuální verzi snaží být konkurencí pro 

SaaS typu Basecamp a poskytuje funkcionalitu překračující běžné PM nástroje. Součástí je 

(krom standardního plánování, úkolů, kalendářů či time management nástrojů) například 

reportingový nástroj s Ganttovými diagramy (s podporou WYSIWYG editace), DMS
116

, 

interní wiki nebo bug tracker
117

.  

 Další služby – mezi dalšími službami nalezneme účetní aplikaci (Books), tvorbu faktur 

(Invoice), instant messaging (Chat), Mail, webové konference (Meeting) a mnoho dalších.  

Jak vidíme ze stručného popisu dostupných aplikací, Zoho se vydává opačným směrem, než většina 

ostatních SaaS poskytovatelů. Zatímco Salesforce nebo Basecamp se soustředí na jednu hlavní 

aplikaci, Zoho sází na velký záběr portfolia a propojení jednotlivých služeb mezi sebou. V kombinaci 

s agresivní cenovou politikou tak Zoho může být jednou z hlavních SaaS platforem budoucnosti. 

 

Obrázek 10 - Ukázka tvorby aplikace v Zoho Creator 

 Cenová politika 5.5.1

Cenová politika Zoho je založena na freemium modelu s tím, že u různých služeb využívá rozdílná 

omezení – limitováno je dostupné úložiště (kancelářské aplikace), počet uživatelů (CRM) nebo objem 

transakcí (Invoice). Další omezení má sada kancelářských nástrojů, které jsou zdarma pouze pro 

nekomerční využití. Limity freemium jsou navíc nastaveny tak, že SOHO a malé firmy mohou 

využívat prakticky celé portfolio bezplatně
118

 - což předurčuje Zoho jako „entry-level SaaS“.  

Současně je u všech aplikací k dispozici 30 denní zkušební verze zdarma (trial). Ceny se pohybují 

v řádech jednotek USD za uživatele či kapacitu, případně desítek USD za funkcionalitu. Obdobně jsou 

nastaveny i ceny na tržišti aplikací a doplňků (Marketplace). Kompletní ceník je k dispozici na 

http://www.zoho.com/pricing.html   

                                                   
116 Document Management System – nástroj pro správu dokumentů 
117 Reporting a sledování řešení chyb 
118 Ale současně také bez nároku na dostupnost zaručenou SLA a bez podpory 

http://www.zoho.com/pricing.html
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5.6 Další zástupci 

Na trhu existuje celá řada firemních SaaS řešení a jejich dodavatelů, jejich přehled i s komplexní 

taxonomií lze najít ve specializovaných katalozích, jako například SaaS Showplace (jeden z prvních 

katalogů, založen v roce 2006 - www.saas-showplace.com), obecněji zaměřeném SaaS Listing 

(www.saaslisting.com) či SaaS Directory (www.saasdir.com), dále proto uvedeme jen stručně další tři 

řešení, o kterých se zmiňuje tato práce v ostatních kapitolách.  

 Microsoft Dynamics 5.6.1

Další původně on-premise řešení společnosti Microsoft 

nabízené také formou SaaS. Stejně jako v u Exchange 

v balíku Office 365 i systém MS Dynamics je možné 

využívat díky platformě Azure jako on-demand aplikaci. 

Díky zázemí společnosti Microsoft a díky platformě Windows Azure bylo možné tuto, původně 

standardní on-premise, aplikaci upravit na cloud službu – což je v současnosti
119

 jen málo využívané 

řešení (viz. diskuze u společnosti Lawson – kapitola 3.5.1). Z celého portfolia Dynamics aktuálně 

nabízí společnost Microsoft pouze CRM systém jako SaaS, ostatní součásti lze jako službu získat u 

partnerů jako je například SaaSplaza (saasplaza.com) ve formě hostovaného řešení (je otázkou, zda se 

jedná o SaaS nebo spíše ASP), nadcházející verze Dynamics budou již plně podporovat Windows 

Azure
120

 a nabízet tak nativní podporu cloud computingu. 

 Sap Business ByDesign 5.6.2

Když jeden z hlavních dodavatelů ERP software přišel v září 

2007 s produktem Business ByDesign, šlo o průlom ve 

vnímání SaaS v kontextu podnikové informatiky. Jeden 

z největších dodavatelů on-premise software se rozhodl vstoupit na trh, který byl v té době ve znamení 

dominance Salesforce.com. Díky modelu SaaS se stal ERP software enterprise třídy dostupný i pro 

střední podniky – cena byla nasazena v porovnání se standardním modelem distribuce relativně nízko 

– 150 USD za měsíc a uživatele – přičemž k dispozici byla srovnatelná funkcionalita.  

Dle očekávání společnosti SAP měl ByDesign získat v následujících letech 10.000 zákazníků, bohužel 

zastavení investic do ICT v důsledku hospodářské krize a nedůvěra v SaaS tento růst neumožnila. 

V květnu 2011 využívalo Business ByDesign něco přes 500 zákazníků a očekává se nárůst na 1000 do 

konce roku 2011 (zdroj: [29]). Je zajímavé, že nejvýraznější nárůst zákazníků zaznamenal ByDesign 

                                                   
119 Pro většinu dodavatelů (respektive všechny) on-premise software je model SaaS nepříjemnou konkurencí a 

proto se většinou nepouštějí do transformace svých produktů na SaaS (vysoké náklady, obava z přijetí trhem…) 

a naopak nové společnosti poskytující SaaS z obdobných důvodů neadaptují existující aplikace, ale vyvíjejí 

vlastní. Společnost Microsoft má ale tak rozsáhlé portfolio produktů, množství obchodních aktivit atd., že si 

snadno „může dovolit experimentovat“. 
120 Dle http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-cloud.aspx - podpora Azure napříč celým portfoliem 

Dynamics byla oznámena v dubnu 2011. 

http://www.saas-showplace.com/
http://www.saaslisting.com/
http://www.saasdir.com/
http://www.saasplaza.com/
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-cloud.aspx
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po uvolnění Feature Pack 2.6, který přinesl SDK (Software Development Kit, nástroje pro vývoj 

aplikací) a otevřel možnost začlenění aplikací třetích stran a výrazně zjednodušil integraci
121

 . Jinými 

slovy – teprve otevření systému jako PaaS zajistilo Business ByDesign výrazné přijetí trhem.  

Business ByDesign se skládá z následujících modulů: CRM, FM (Finanční Management), SCM 

(Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce), HRM (Human Resources Management, 

řízení lidských zdrojů), EMS (Executive Management Support, ), PM (Project Management, 

projektové řízení) a Compliance Management (respektive GRC - Governance, Risk Management, and 

Compliance, správa rizik a řízení auditu). 

 Cisco 5.6.3

Po SAP přichází s vlastními SaaS aplikacemi i společnost 

Cisco, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů 

technologií pro cloud computing. Jak je vidět z uzavřených 

partnerství a vývoje trhu za poslední rok, společnost Cisco 

neustále zvyšuje důraz na cloud technologie a navazováním strategických partnerství (například 

s VMWare, dodavatelem virtualizačního software) směřuje k dominantní pozici na trhu – a k položení 

standardů pro cloud computing a XaaS. 

Vlastní SaaS služby Cisco jsou v současnosti založené převážně na technologiích zakoupených firem, 

nejznámější je WebEX – kompletní komunikační řešení zahrnující mail s podporou Exchange a 

Blackberry stejně jako další aplikace a komunikační nástroje (IM i telekonference). Strategie 

společnosti Cisco se nicméně zatím zaměřuje spíše k vývoji technologií pro realizaci cloud 

computingu, nikoliv k jeho přímému poskytování. 

 

 

  

                                                   
121

 Hlavní novinky FP 2.6 jsou následující: SDK pro vývoj vlastních doplňků na platformě ByDesign – k dosud 

poskytované customizaci existujících řešení přibyla možnost vytváření vlastních modulů a doplňků. Rozšíření 

využití in-memory computingu – byly přidány nové scénáře pro finanční plánování a analýzy prodeje. Podpora 

dalších mobilních zařízení – krom Apple iPhone jsou nyní nativně podporovány komunikátory BlackBerry a 

tablet Apple iPad. Scénáře pro finanční konsolidaci – nová funkcionalita Business ByDesign umožňuje pracovat 

s rozdílnými standardy využívanými v organizačních celcích. (zdroj: TZ SAP, autor) 
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6 Příklad z reality 

Tato kapitola shrnuje proces výběru a zavádění vhodného řešení pro firmu typu SMB – hlavním 

požadavkem je zajištění základní kancelářské funkcionality: práce s dokumenty, komunikace a 

zálohování. Podklady pro tuto kapitolu vznikaly v reálném provozu – tato kapitola představuje výběr 

hlavních částí vytvořené analýzy a celkový souhrn celého procesu. Uvažována byla varianta 

s klasickým software a alternativa v podobě SaaS. 

6.1 Výchozí stav 

Tak jako v mnoha českých podnicích, i v tomto případě bylo IT řešeno nekoncepčně a chaoticky, 

vzhledem k externímu zajištění ICT formou outsourcingu nebyly v podniku žádné znalosti o provozu a 

konfiguraci IT prostředků.  

Společnost sestává z 25 zaměstnanců, hlavní zaměření je publikační a zpravodajská činnost. Během 

posledních 8 let bylo veškeré ICT zajišťováno outsourcingovou společností s důrazem na co nejnižší 

náklady, důsledkem toho je současný stav, kdy IT vybavení po hardwarové i softwarové stránce 

odpovídá roku 2003 (Windows XP, MS Office 2000 atd.). Společnost se rozhodla prověřit stav ICT, 

kvalitu služeb outsourcingové společnosti a zvážit možnosti modernizace IT. Ačkoliv je stále hlavní 

prioritou co nejnižší cena, vedení společnosti je připraveno investovat do modernizace a získat tak 

vybavení odpovídajíc současným standardům, pokud bude jasně zřetelný přínos takové investice. Byla 

proto zpracována předběžná analýza (ze které vychází tato kapitola), jejímž hlavním účelem bylo 

ověřit, zda dnes dostupná SaaS řešení nebudou v konečném součtu výhodnější než on-premise 

software, u kterého by bylo nutno počítat s počátečními náklady v řádech stovek tisíc. 

Základním požadavkem je aktuálně modernizace softwarového a hardwarového vybavení a zejména 

zkvalitnění
122

 týmové spolupráce. Současný stav je neudržitelný zejména z těchto důvodů: 

 Chybí možnost týmové spolupráce nad úroveň sdílení dokumentů – neexistuje sdílený 

kalendář, kontakty ani intranetové stránky se základními informacemi. Veškerá elektronická 

komunikace a organizování se odehrává pomocí emailu, případně zasíláním zpráv přes Skype 

 Neaktuální verze kancelářského balíku Office způsobuje problémy s kompatibilitou u 

dokumentů z nových verzí – nejčastěji poškozené formátování a chybějící písma. Instalace 

balíčku kompatibility problém vyřešila jen částečně. 

 Využívaný operační systém (Windows XP) již není podporován výrobcem, je nutná 

aktualizace, na tu ale není většina stanic připravena
123

 

 Sdílení dokumentů je neefektivní, zcela chybí automatické verzování a zálohování, snadno 

může dojít ke ztrátě dokumentů chybou uživatele 

                                                   
122 Respektive de facto „zavedení“ 
123 Po hardwarové stránce jde o historické počítače z let 2000-2005 
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 Vzdálený přístup k firemním dokumentům je omezen na FTP, což není pro většinu uživatelů 

vhodné a také z bezpečnostního hlediska jde o riziko 

 Správa a údržba současného vybavení je časově náročná a zbytečně zvyšuje náklady na 

outsourcingovou společnost 

 Kapacita a výkon interních serverů nedostačují aktuálním požadavkům 

 Správa uživatelů je komplikovaná, reakční doba na změny v řádech několika dní, 

bezpečnostní politika prakticky neexistuje a není dodržována 

Ve firmě je na všech pracovních stanicích využíván následující software (výběr relevantní pro tuto 

analýzu): 

 Microsoft Windows XP SP3 Professional  

 Microsoft Office 2000 Professional – z větší části funkcionalita nevyžita, používají se zejména 

tyto aplikace: Word, Excel, PowerPoint (na základní úrovni, u většiny zaměstnanců lze 

nahradit pouhým prohlížečem prezentací) 

 Adobe Reader 7, Skype, další základní programy 

 Internet Explorer 7, případně Firefox 

 Klient pro email – dle preferencí, nejčastěji Outlook Express, případně webové rozhraní, jen 5 

uživatelů využívá plný Outlook 

Servery (topologie sítě viz příloha 11.5) 

 Dell PowerEdge2800 – Linux – provozuje fileserver s kapacitou 500GB, sdílený v síti přes 

protokol SAMBA 

 Dell PowerEdge 400SC – Linux – firewall a router, záložní fileserver 100GB, mail na bázi 

SquirrelMail (POP3, IMAP) 

 FujitsuSiemens Primegy TX 200 S4 - Windows Server 2008 – zajišťuje provoz IS Contract a 

Helios Orange. Tento server zůstává beze změny, systémy pro účetnictví a CRM budou řešeny 

v další vlně aktualizací  

Správa ICT v podniku 

 Aktuálně zajištěno formou outsourcingu u externího dodavatele 

 Pravidelné náklady jsou 25.000 CZK/měsíc – kontrakt  

 V rámci kontraktu je zahrnuto 30 hodin práce/měsíc a vzdálený dohled  

 Nad rámec kontraktu účtováno 700 CZK/hodinu práce technika, účtováno po ½ hodiny 

 Celkové náklady na správu se aktuálně pohybují okolo 34.000 CZK/měsíc 

 Náklady na další položky (dodaný hardware, pozáruční opravy apod.) při přepočtu na měsíc 

dosahují cca 4.000 CZK 
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 Celkové náklady tedy činí 38.000 CZK/měsíc při současném stavu 

Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto modernizovat používaný hardware i software a také změnit 

dodavatele ICT služeb. Modernizace nezbytného hardware a on-premise software bude realizována 

novým dodavatelem ICT služeb na základě požadavků zákazníka, vznikla proto předběžná studie 

alternativ, ve které jsme zohlednili i variantu s částečným přechodem na SaaS.  

Všechny varianty vycházejí ze shodného základu, kterým je zakoupení nových stanic pro uživatele 

(standardní kancelářská konfigurace PC) spolu se základním software (zejména operační systém 

Windows 7). Tento společný základ proto není potřeba dále zahrnovat do analýz
124

. Dále se zaměříme 

na rozdíly, které se týkají těchto oblastí: 

 Samotný software pro splnění požadavků na funkcionalitu – kancelářský balík, komunikace, 

spolupráce 

 Hardware nutný pro jejich provoz nad rámec pracovních stanic (server) 

 Počáteční náklady vázané na tuto funkcionalitu (instalace, nastavení, školení…) 

 Pravidelné náklady vázané na tuto funkcionalitu 

 Správa hardware nad rámec pracovních stanic 

Pro účely analýzy počítáme se střednědobým výhledem na následující 3 roky, přičemž nebude 

zohledněno morální zastarávání on-premise software (a tedy nákup nové verze během tohoto období).  

  

                                                   
124 V kontextu srovnání SaaS a on-premise nemá význam 
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6.2 Výběr dostupných řešení 

 On-Premise 6.2.1

V případě on-premise řešení bude pro srovnání uvažována nejrozšířenější varianta a to kompletní 

řešení od společnosti Microsoft. Standardní kombinace kancelářského balíku Office a pro server 

Exchange (komunikace, pošta). Z požadavků serverové části vyplývá, že aktuálně vlastněný server 

nebude dostatečný pro její provoz, proto je nutné zakoupit nový server nebo provozovat software 

formou outsourcingu u dodavatele. Pro zjednodušení zde budeme uvažovat jen variantu in-house 

serveru. Celé řešení při nasazení on-premise software tedy tvoří: 

 25x Microsoft Office 2010 Standard nebo Professional Plus (Microsoft Open License) 

 1x Microsoft Exchange Server 2010 – Standard (Microsoft Open License) 

 25x CAL
125

 licence pro Exchange Server Standard 2010 (Microsoft Open License) 

 Server odpovídajícího výkonu, stávající servery jsou již nevyhovující 

 Instalace, konfigurace atd. 

 SaaS 6.2.2

Základní požadavky jsou tedy tři – kancelářský balík, e-mail (a přidružené aplikace s podporou 

spolupráce) a sdílení dokumentů. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují tři dostupná řešení: 

 Google Apps 

 Zoho Office 

 Microsoft Office 365 

Bohužel Zoho Office neposkytuje národní prostředí, takže, ač jde o technologicky zajímavé řešení, 

nemůžeme jej dále uvažovat. Pro porovnání tak zvolíme Google Apps v komerční verzi a řešení Office 

365. U služby společnosti Microsoft bylo ještě nutné zvolit odpovídající předplatitelský plán (přehled 

viz kapitola 5.2.1 a příloha 11.4). Protože varianta K podporuje pouze 25 uživatelů a nedoporučuje se 

z ní přecházet na vyšší tarify, zvolili jsme plán P (Professional) s možností individuálního 

přizpůsobení každého uživatelského účtu. Porovnání obou řešení shrnuje následující tabulka: 

  

                                                   
125 Client Access License, klientská přístupová licence. 
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 Office 365 Google Apps 

Možnost pracovat 

offline 

Ano, v prostředí desktopové aplikace Ano, offline režim webových aplikací 

Sdílení dokumentů Ano  Ano  

Synchronizace 

s lokálními soubory 

Ano, doplňková aplikace Ano, aplikace třetí strany 

Sdílený kalendář Ano, webová i desktopová verze Ano, webová verze, integrace 

s desktopovými aplikacemi možná 

(third-party) 

Sdílené kontakty Ano Ano 

Desktopová verze 

aplikací 

Ano Ne 

Model 

předplatného 

uživatel/měsíc, uživatel/rok uživatel/ měsíc, uživatel/rok 

Exit strategie Ano, snadná migrace dat Ano, obtížnější migrace dat 

Změna počtu 

uživatelů 

Kdykoliv, účtování na měsíční bázi, 

snížení pod původní úroveň až po 

jednom roce 

Kdykoliv, účtování na měsíční bázi  

Ceny 5,25 EUR/uživatel/měsíc 

+ 16 EUR/uživatel/měsíc s Office 

Professional Plus 

5 USD/uživatel/měsíc 

50 USD/uživatel/rok 

Dostupné úložiště Mail: 25GB/uživatel, dokumenty: 

10GB sdílený + 500MB/uživatel 

Mail: 25GB/uživatel, dokumenty: 

10GB sdílený + 500MB/uživatel 

SLA garance 

dostupnosti 

99,9% 99,9% 

Podpora 24/7 telefonicky a na webu 24/7 telefonicky a na webu 

Integrace se 

stávajícími 

aplikacemi 

Ano, široké možnosti Ano, široké možnosti 

Správa 

uživatelských účtů 

Propojení s LDAP, Active Directory  Propojení s LDAP, API pro SSO 

Funkce kanceláře Webové aplikace viz. kapitola  5.2  

Plus kompletní balík MS Office pro 

desktop 

Webové aplikace viz kapitola 5.4 
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Na základě tohoto porovnání, a také ověření schopnosti pracovat s dokumenty beze změn a chyb ve 

formátování, bylo nakonec zvoleno jako SaaS varianta řešení Office 365. Důvody jsou také 

uživatelské – rozšíření a schopnost pracovat s desktopovou variantou Office (a tím i její webovou 

verzí, která je co do ovládání identická). Důležitá je kompatibilita a schopnost pokročilého 

formátování dokumentů, která zatím u Google není stoprocentní.  Nezanedbatelnou výhodou je 

možnost získat kompletní balík MS Office v klasické verzi formou předplatného. 

 Srovnání  6.2.3

Obě řešení – SaaS Office 365 s předplatným Office 2010 Professional Plus a kombinace desktopových 

Office 2010 Professional Plus s Exchange Server 2010 Standard se (zcela logicky) prakticky neliší, 

rozdíly jsou v šíři služeb/funkcí, které nejsou součástí balíku Office a u SaaS jsou poskytovány jako 

služba a u on-premise zajištěny zákazníkem (zde serverová instance Exchange 2010).  

Zde SaaS alternativa Office 365 zahrnuje veškeré funkce, které poskytuje on-premise řešení, a přidává 

další funkcionalitu navíc – protože on-premise řešení je v tomto případě založeno na nižší verzi 

Exchange (Standard), zatímco Office 365 přebírá funkce varianty Enterprise. Navíc Office 365 

zahrnuje i funkce dalších produktů a to zejména: 

 Správa obsahu a další funkce SharePoint (v on-premise jde o další serverovou aplikaci) 

 Antivirová a antispamová ochrana (v on-premise je nutno dokoupit řešení ForeFront nebo 

produkt třetí strany) 

Porovnáme proto celkové náklady na vlastnictví, což je v tomto případě velmi důležitý argument – 

firma se snaží minimalizovat náklady. 
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6.3 Analýza TCO 

TCO analýza zohledňuje veškeré náklady na zvolené varianty, v případě provozních nákladů na 

správu aplikací a hardware jde o kvalifikované odhady, ostatní položky se řídí ceníkovými cenami pro 

multilicence. Časový horizont byl zvolen na střednědobý – 3 roky. U on-premise software 

neuvažujeme náklady na upgrade na další verzi (ani kancelářského balíku ani serverové části). Pro 

zjednodušení zanedbáme náklady na energii, které se budou u obou variant lišit jen o spotřebu serveru 

(stanice jsou v obou případech identické), internetovou konektivitu (identická v tomto případě) i servis 

a správu koncových stanic (v obou případech na nich budou instalovány desktopové verze Office) a 

další shodné položky
126

. Cena předplatného v EUR je přepočítána na CZK dle kurzu 1 Eur = 24,50 

CZK (ceny předplatného v korunách nebyly v době zpracování finální), ceny jsou bez DPH.  

 On-premise model – varianta 1 6.3.1

V případě nasazení standardního software pro 25 uživatelů s tím, že všechny stanice vybavíme (ač 

funkcionalitu nevyužijeme) verzí Office 2010 Professional Plus, a pro provoz Exchange pořídíme 

nový server odpovídajícího výkonu (například HP PL ML110-G6
127

) v ceně 20.000 CZK budou TCO 

s výhledem na tři roky následující: 

Software (jednorázový nákup licencí): 

 25x Microsoft Office 2010 Professional Plus (Microsoft Open License) – á 13.500 CZK 

 1x Microsoft Exchange 2010 Standard (Microsoft Open License) – 19.500 CZK 

 25x CAL pro Microsoft Exchange 2010 Standard (Microsoft Open License) – á 1.800 CZK 

Celkem licence: 402.000 CZK 

Software (pravidelné platby): 

 Vzhledem ke zvolené strategii žádné 

Hardware: 

 Sever – 20.000 CZK 

Celkem hardware: 20.000 CZK 

Instalace a konfigurace: 

 Kvalifikovaný odhad pro Exchange – 10.000 CZK 

 Kvalifikovaný odhad pro Office na stanicích – 20.000 CZK (800 CZK/stanice) 

Celkem instalace: 30.000 CZK 

                                                   
126 V tomto jednoduchém příkladu pro SMB je to možné, u projektů velikosti enterprise bychom si takové 

zjednodušení dovolit nemohli 
127 Pouze pro ilustraci, konkrétní hardware vybírá specializovaná společnost. 
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Provoz: 

 Základní cena za outsourcing ICT – 20.000 CZK/měsíc 

 Odhadované celkové náklady na správu (včetně nadlimitních) – 25.000 CZK/měsíc 

 Vlastní personální náklady neuvažujeme, ICT bude zajištěno externí společností kompletně 

Celkem servis: 300.000 CZK/rok 

Podpora a školení 

 Uživatelské školení – Office 2010 – školení společnosti AutoCont – 1400 CZK/uživatel 

 Administrace a další – v režii outsourcera 

Celkem školení: 35.000 CZK 

Celkové TCO na tři roky pro tuto variantu shrnuje následující tabulka. TCO této varianty je tedy 

1.387.000 CZK (odhad). 

 Pořizovací náklady 1. rok 2. rok 3. rok Suma 

Hardware 20000 0 0 0 20000 

Software 402000 0 0 0 402000 

Lidské zdroje 0 0 0 0 0 

Servis 30000 300000 300000 300000 930000 

Podpora 35000 0 0 0 35000 

TCO     1387000 
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 On-premise – varianta 2 6.3.2

Bylo zjištěno, že 10 z celkových 25 zaměstnanců potřebuje jen základní funkcionalitu kancelářského 

balíku, je zde proto prostor pro úspory zakoupením pouze základní verze Office 2010 pro SMB – 

jedinou nevýhodou je pro tyto uživatele absence komunikačního nástroje Lync. Takto upravená 

varianta bude mít stejné náklady jako varianta 1, pouze u prvotního nákupu licencí se liší.  

Software (jednorázový nákup licencí): 

 15x Microsoft Office 2010 Professional Plus (Microsoft Open License) – á 13.500 CZK 

 10x Microsoft Office 2010 SMB
128

 (Microsoft Open License) – á 5.000 CZK 

 1x Microsoft Exchange 2010 Standard (Microsoft Open License) – 19.500 CZK 

 25x CAL pro Microsoft Exchange 2010 Standard (Microsoft Open License) – á 1.800 CZK 

Celkem licence: 317.000 CZK 

Celkové TCO na tři roky pro tuto variantu shrnuje následující tabulka. TCO této varianty je tedy 

1.302.000 CZK (odhad).  

 Pořizovací náklady 1. rok 2. rok 3. rok Suma 

Hardware 20000 0 0 0 20000 

Software 317000 0 0 0 402000 

Lidské zdroje 0 0 0 0 0 

Servis 30000 300000 300000 300000 930000 

Podpora 35000 0 0 0 35000 

TCO     1302000 

 

  

                                                   
128 V cenících uváděno „pro podnikatele“ 
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 SaaS – varianta 3 6.3.3

V této variantě počítáme s Office 365 pro 25 zaměstnanců dle tarifního plánu P s rozšířením o 

desktopovou verzi Office 2010 Professional Plus u všech účtů. 

Software (jednorázový nákup licencí): 

 V této variantě žádné 

Software (pravidelné platby): 

 25x Office 365, plán P, základní cena: 128 CZK/měsíc/uživatel 

 25x Rozšíření o Office 2010 Professional Plus: 392 CZK/měsíc/uživatel 

Celkem pravidelné platby: 156.187 CZK/rok 

Hardware: 

 V této variantě žádné další investice 

Instalace a konfigurace: 

 Kvalifikovaný odhad pro Office na stanicích – 20.000 CZK (800 CZK/stanice) 

Celkem instalace: 20.000 CZK 

Provoz: 

 Základní cena za outsourcing ICT – 20.000 CZK/měsíc 

 Odhadované celkové náklady na správu (včetně nadlimitních) – 20.000 CZK/měsíc (bez 

správy serveru) 

 Vlastní personální náklady neuvažujeme, ICT bude zajištěno externí společností kompletně 

Celkem servis: 240.000 CZK/rok 

Podpora a školení 

 Uživatelské školení – Office 2010 – školení společnosti AutoCont – 1400 CZK/uživatel 

 Administrace a další – v režii outsourcera 

Celkem školení: 35.000 CZK 
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Celkové TCO na tři roky pro tuto variantu shrnuje následující tabulka. TCO této varianty je tedy 

1.243.561 CZK (odhad). 

 Pořizovací náklady 1. rok 2. rok 3. rok Suma 

Hardware 0 0 0 0 0 

Software 0 156187 156187 156187 468561 

Lidské zdroje 0 0 0 0 0 

Servis 20000 240000 240000 240000 740000 

Podpora 35000 0 0 0 35000 

TCO     1243561 
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 SaaS – varianta 4 6.3.4

Stejně jako u on-premise varianty 2 i u SaaS můžeme pro 10 zaměstnanců využít levnější variantu bez 

desktopové verze Office. Zde naopak pokročilá komunikační funkcionalita v podobě Lync zůstane 

zachována, ale tito zaměstnanci budou nuceni pracovat pouze s webovou verzí kancelářských nástrojů. 

Co se funkcí týče, lze toto řešení akceptovat. Opět, náklady jsou shodné s variantou 3, liší se pouze 

položka předplatného: 

Software (pravidelné platby): 

 25x Office 365, plán P, základní cena: 128 CZK/měsíc/uživatel 

 15x Rozšíření o Office 2010 Professional Plus: 392 CZK/měsíc/uživatel 

Celkem pravidelné platby: 109.147 CZK/rok 

Celkové TCO na tři roky pro tuto variantu shrnuje následující tabulka. TCO této varianty je tedy 

1.102.441 CZK (odhad). 

 Pořizovací náklady 1. rok 2. rok 3. rok Suma 

Hardware 0 0 0 0 0 

Software 0 109147 109147 109147 327441 

Lidské zdroje 0 0 0 0 0 

Servis 20000 240000 240000 240000 740000 

Podpora 35000 0 0 0 35000 

TCO     1102441 
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 Srovnání 6.3.5

Jak už jsme zmiňovali dříve – prosté srovnání TCO u on-premise a SaaS není zcela ideální, protože 

jednak nezohledňuje rozložení nákladů mezi investiční a provozní (a tedy jiný způsob účtování) a také 

nezohledňuje přepočty na současnou/budoucí hodnotu. V případě on-premise jsou vysoké počáteční 

náklady, které se ale během let rozloží ve formě odpisů, nicméně při přepočtu na budoucí hodnotu se 

významně navyšují. Naopak SaaS má své hlavní náklady rozloženy v čase jako provozní náklad. 

Nicméně pro alespoň základní porovnání můžeme závěry předchozích kapitol úspěšně použít. 

Následující tabulka srovnává celkové TCO jednotlivých variant a přidává procentuální poměr 

k variantě 1 (nejdražší). 

 TCO za tři roky V poměru k variantě 1 

On-premise - varianta 1 1387000 100,00% 

On-premise - varianta 2 1302000 93,87% 

SaaS - varianta 3 1243561 89,66% 

SaaS - varianta 4 1102441 79,48% 

Je vidět, že v horizontu tří let jsou obě SaaS varianty výhodnější (i když nikterak výrazně) než on-

premise řešení. Pokud bychom využívali původní on-premise software déle než tři roky (bez dalších 

investic do upgrade) situace se obrátí. Viz následující graf: 

 

Obrázek 11 - Srovnání TCO variant v čase 

Každopádně 5 let s identickým software beze změny je při rychlosti dnešního vývoje nepředstavitelné, 

proto je v grafu navíc zařazena „varianta 5“, která počítá s upgradem v ceně 50% původních licencí ve 

čtvrtém roce. 
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6.4 Výběr řešení 

Zvolit z posuzovaných řešení vítěznou variantu je, díky agresivní cenové strategii Microsoftu u Office 

365, poměrně snadné. Pokud bychom se rozhodovali mezi on-premise a čistým SaaS řešením, byla by 

situace opačná – čisté SaaS v podobě webových aplikací není u Office 365 v současnosti srovnatelnou 

konkurencí on-premise software. Nicméně možnost získat plnohodnotné Office 2010
129

 formou 

předplatného je rozhodující argument, tudíž nejvýhodnější se ukázala varianta 3 nebo 4. U levnější 

varianty 4 je nutné prověřit, zda dotčení zaměstnanci nebudou postrádat funkce plnohodnotného 

balíku Office 2010 a zvážit, zda případná nedostupnost při výpadku konektivity nebude mít nepříznivý 

vliv na firemní procesy. Předběžně byla proto doporučena varianta 3, která přináší následující hlavní 

výhody: 

 TCO na úrovni 90% srovnatelné on-premise varianty 

 Vždy aktuální verze veškerého software bez dalších investic 

 Funkcionalitu Exchange 2010 Enterprise 

 Office 2010 Professional Plus pro všechny zaměstnance 

 Další funkce oproti on-premise software, zejména SharePoint a ForeFront 

 Transformaci investičních nákladů (422.000 CZK) na provozní náklady a jejich rozložení do 

dvou let 

 Smluvně zajištěnou dostupnost (SLA) na úrovni 99,9% 

 Možnost změny počtu uživatelů na měsíční bázi 

 Dostupnost dat odkudkoliv, bez dalších nákladů 

Jak je vidět z tohoto krátkého srovnání, vhodně zvolené SaaS řešení je dnes výhodné i pro malé a 

střední společnosti. Pokud bychom netrvali na desktopové verzi Office 2010 a spokojili se 

s opensource alternativou či jen webovým rozhraním, byla by SaaS alternativa ještě výhodnější.  

V případě použití jiného SaaS – například Google Docs – dokonce řádově výhodnější. 

6.5 Závěr 

K ostrému nasazení technologie zatím nedošlo, projekt je ve fázi testování a vzhledem k očekávaným 

změnám ve společnosti – změna vlastnické struktury a začlenění do nadnárodního koncernu – 

k nasazení s největší pravděpodobností ani nedojde. Díky přístupu k volume licencím klasického MS 

Office a serverem Exchange provozovaným koncernem odpadá hlavní důvod, pro který se o SaaS 

řešení uvažovalo – cena. I tak je ale na navrženém řešení vidět úspora finančních i lidských zdrojů, tak 

i nutnost pečlivě analyzovat omezení a nedostatky dnešních SaaS řešení. Předimplementační analýza a 

testování na vzorku uživatelů je základem, který může ušetřit chybně investované prostředky a 

zabránit zklamání uživatelů (případně odhalit možné úspory, jako oněch 10 uživatelů v tomto 

                                                   
129 A všechny jejich budoucí verze ve formě upgrade v ceně 
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případě). Z našeho pohledu se aktuální verze řešení Office 365 jeví jako použitelná, byť je jasně vidět 

nedospělost webové části aplikace (týká se zejména funkcí webových aplikací). Největší výhodou je 

zařazení Exchange jako služby a snadná správa uživatelů. Kladně hodnotíme také možnosti cloud 

storage a integraci části funkcí SharePoint (správa obsahu). Při současném předplatném pro 

desktopovou variantu Office jde o výborné řešení se zajímavým poměrem cena/výkon, byť v takovém 

případě nemůžeme hovořit o čistém SaaS. 
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7 Predikce budoucího vývoje 

7.1 Maturity model SaaS a predikce vývoje 

Jako výchozí bod pro další analýzy možného vývoje potřebujeme nejprve popsat dosavadní vývoj (viz. 

také předešlé kapitoly) a na jeho základě pak odvodit budoucí možnou optimalizaci směrem 

k ideálnímu stavu – ideální vývoj. Pro obecný popis tohoto vývoje se u (nejen) informačních 

technologií používají modely zralosti = maturity models. Pro SaaS, a potažmo cloud computing 

obecně, existuje několik základních modelů, z nichž nejznámější jsou dva – maturity model SaaS 

analytické společnosti Forrester (zdroj: [44] via [45]) a model, který zpracoval Dharmesh Shah (zdroj: 

[46]) na základě původního návrhu modelu od Gianpaola Carrara (zdroj: [47]). 

 Forrester group 7.1.1

Maturity model od Stefana Rieda rozděluje zralost do šesti úrovní, přičemž první tři z nich patří 

předchůdcům SaaS (pre-SaaS éra). Celý model je následující (zdroj [44]
130

): 

 Úroveň 0 – Outsourcing – tato úroveň není považována za SaaS, outsourcing (viz kapitola 

2.6) znamená: zajištění provozu aplikace a/nebo hardware externí společností. Aplikace je 

provozována výhradně pro jednoho zákazníka, není uplatněno sdílení prostředků ani samotné 

aplikace. 

 Úroveň 1 – ASP model zaměřený primárně na střední společnosti – poskytovatel zajišťuje 

provoz komplexních aplikací (např. SAP) na svých serverech. Pro každého klienta existuje 

separátní instance aplikace se všemi možnostmi customizace a nastavení, jako při provozu 

vlastními prostředky. 

 Úroveň 2 – Průmyslová éra ASP, kde jsou operační náklady na provoz aplikací 

minimalizovány. Poskytovatel (stále ASP) zajišťuje provoz identických aplikací 

(programových balíků) pro značný počet SMB zákazníků, s možností individuální konfigurace 

(ale omezenou customizací). Nicméně stále se jedná o software identický s klasickým on-

premise. Hlavní výhoda poskytovatele spočívá ve specializovaných nástrojích pro řízení a 

správu tohoto software, tyto nástroje jsou navrženy na míru pro jednotlivý software. 

 Úroveň 3 – Jednoúčelové
131

 SaaS aplikace jako alternativa k on-premise software – 

poskytovatelé software vytváří novou generaci business aplikací, které nativně podporují 

koncepty SaaS modelu. Jde zejména o webové rozhraní, škálovatelnost, virtualizaci a 

schopnost z jedné instance obsloužit vícero zákazníků (multi-tenant). Customizace aplikací je 

omezena s ohledem na škálovatelnost a lepší využití prostředků, de facto je možná jen 

rozšířená konfigurace. Aplikace jsou zaměřeny primárně na sféru SMB, kde je kalkulováno 

                                                   
130 Volný překlad a doplnění autora 
131 Respektive úzce zaměřené – co se zákazníků i funkcí týče 
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s rychlým přijetím díky poměru cena/výkon. Na této úrovni vstoupila na trh například 

Salesforce.com  

 Úroveň 4 – SaaS poskytovatelé nabízejí aplikace business úrovně zaměřené na zákazníky 

všech velikostí, včetně enterprise. Na této úrovni neposkytují již jen samotné aplikace, ale také 

platformu pro vývoj dalších rozšíření (PaaS). Tato platforma doplňuje původní aplikaci 

(úroveň 3) o možnost rozšíření o doplňky a aplikace třetích stran, také zjednodušuje integraci. 

Tato úroveň splňuje požadavky enterprise organizací, kterým umožňuje přesunout kompletní 

infrastrukturu a aplikace do cloudu, a současně v základní verzi vyhovuje SMB.  

 Úroveň 5 – Dynamické business aplikace formou SaaS – cíl vývoje – poslední úroveň, která 

reflektuje nové paradigma Forresteru pro vývoj aplikací – „design for people, build for 

change
132

“. Na této úrovni jsou poskytovatelé schopni zajistit komplexní aplikace a související 

integrační platformu jako službu. Z existujících aplikací a služeb mohou sestavit specifický 

business systém pro každého zákazníka nebo dokonce uživatele. Výsledkem je ekosystém, 

který je schopen z jedné instance poskytovat jednoduché služby pro SMB a současně dodávat 

komplexní funkcionalitu pro enterpise společnosti. Znakem je absolutní konfigurovatelnost, 

škálovatelnost a komplexní funkcionalita. 

Z pohledu na aktuálně dostupná řešení vyplývá, že dle zralostního modelu Forrester se nacházíme na 

úrovních 3 a 4 – například zmíněná Salesforce.com se od svého vstupu na trh posunula na úroveň 4 

uvedením platformy Force.com. Stejně tak další velcí hráči na trhu se nacházejí na předposlední 

úrovni modelu. Nově vstupující poskytovatelé většinou začínají na třetí úrovni. Je otázkou, kdy (a zda 

vůbec) bude dosaženo poslední úrovně – odpověď by mohl přinést následující rok ve znamení nástupu 

hybridních technologií, kde je vyřešení otázky integrace stěžejním problémem (viz. 7.3). 

                                                   
132 V tomto případě je překlad nepřesný, přeneseně znamená „návrh zaměřen na uživatele, architektura 

připravená pro změny“ – do extrému dovedená architektura SOA. 
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Obrázek 12 – Model zralosti SaaS dle společnosti Forrester (zdroj: [44]) 

 Dharmesh Shah 7.1.2

Druhý model je zaměřen převážně na SaaS, proto je členění jemnější. D. Shah dělí zralost SaaS na 

následující úrovně
133

 [46]: 

 Úroveň 0 – Chaos – odpovídá modelu ASP, pro každého zákazníka je zřízena a udržována 

nová, nezávislá, instance software. Pro každou z nich se používá individuální konfigurace, je 

možné provozovat rozdílné verze pro různé zákazníky. Náročnost správy roste lineárně.  

 Úroveň 1 – Řízený chaos – sjednocená podoba modelu ASP – všechny instance pro 

jednotlivé zákazníky využívají shodnou verzi software, přizpůsobení (customizace) je 

realizována v jednotném konfiguračním rozhraní. 

 Úroveň 2 – Multi-Tenant, Nástup -  SaaS – provozovatel udržuje jedinou instanci software, 

která je využívána všemi zákazníky. Veškeré úpravy jsou realizovány pouze konfigurací 

připojených klientů, samotná instance aplikace zůstává nedotčena. 

 Úroveň 3 – Multi-Tenant, Rozšiřitelná verze – Předchozí stav s tím, že je možné přidávat 

libovolná rozšíření a moduly bez zásahů do původní aplikace. Každý zákazník tak může 

využívat jinou škálu služeb s tím, že základní instance software zajišťuje pouze všeobecnou 

funkcionalitu (moduly jsou samostatné, avšak sdílené, instance). 

                                                   
133 Volný překlad originálu, doplněný o souvislosti 
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 Úroveň 4 – Utopie – další rozšíření předchozí úrovně, zde je možné provozovat efektivně 

rozdílné verze software v rámci nezávislých instancí. Efektivně znamená bez dalších 

požadavků na správu a nežádoucí interakce mezi verzemi. 

Dle tohoto modelu se aktuální SaaS nachází mezi úrovněmi 2 a 3. Z označení posledního stupně je 

patrné, že autor nepředpokládá, že by k němu mohlo někdy v budoucnu dojít. Nicméně – model vznikl 

v roce 2008 a dá se říci, že hybridní cloud architektura se již úrovni 4 blíží. 

 Shrnutí 7.1.3

Oba uvedené maturity modely docházejí ke shodnému závěru – ideální stav SaaS by měl nastat ve 

chvíli, kdy budou aplikace složeny ze vzájemně komunikujících komponent a kdy budou disponovat 

jakoukoliv funkcionalitou, jakou si bude zákazník přát. Ačkoliv je poslední úroveň v modelu dle D. 

Shaha pojmenována „Utopie“, současné technologie se jí již začínají přibližovat (model vznikl v roce 

2008). Jaká bude další úroveň, po dosažení posledního stupně obou modelů? To lze jen těžko 

odhadnout, patrně bude docházet k větší a větší provázanosti jednotlivých řešení, integrace se stane 

samozřejmostí a veškeré cloud platformy se spojí v jednu. V takovém případě by data splynula 

s aplikacemi a operační systémy jako takové by přestaly v dnešní podobě existovat. Nebo dojde 

k nástupu jiné technologie či se cloud computing ukáže jako slepá ulička vývoje, ale to je vše jen 

spekulace s nedostatečnými informacemi. Nezbývá, než počkat. Pokud ale přijmeme východiska 

uvedených modelů, pak by se další vývoj měl řídit předpoklady následujících kapitol. 
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7.2 Migrace na Cloud služby  

Cloud, jako platforma pro budoucí ICT řešení se zdá být dnes prakticky nevyhnutelná. Rostoucí 

potřeba výkonných a škálovatelných řešení nemá při současném stavu technologií jiné řešení než 

virtualizaci a cloud, ale důležité je spojení „při současném stavu technologií“. Nelze předvídat, jak 

změní podmínky na trhu nástup, z dnešního pohledu futuristických, ale brzo možná reálných, 

technologií – ať už půjde o kvantové, optické či DNA počítače, nanotechnologie či neurální sítě nebo 

zcela odlišnou technologii. 

Necháme-li ale futuristické vize stranou, lze pokládat cloud a příbuzné technologie za nastupující 

generaci. Ostatně dle často uváděné hype křivky Gartner Group je aktuálně cloud vzdálen 2-5 let od 

obecného přijetí a je aktuálně na sestupu z vrcholu hype křivky (viz graf). Pro zákazníka to znamená, 

že technologie bude postupně zlevňovat a stávat se dostupnější (srovnáme-li dnes například cenu 

AWS jako hostingu pro webové aplikace s finanční náročností vlastního serveru
134

, dostaneme se 

k řádově vyšším nákladům na AWS).  

 

Obrázek 13 - Garter Hype Cycle - 2010 – zdroj [5] 

Dalším směrem vývoje bude patrně vytvoření hybridního běhového prostředí
135

 pro desktopové 

aplikace v rámci cloud služeb či IaaS. Prvním krokem v tomto směru je již existující cloud operační 

systém a platforma Windows Azure, která dovoluje provozovat původně desktopové aplikace jako 

                                                   
134 Se zohledněním životnosti serveru 3 roky a dostatečnou výkonovou rezervou 
135 Teď nemluvíme o hybridní cloud architektuře, té se věnuje následující kapitola 
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SaaS s minimálními náklady na adaptaci. Tento směr vývoje se v následujících letech bude zesilovat a 

vývoj spěje ke kompletně cloud-based architektuře, která bude z pohledu uživatele neodlišitelná od 

lokálního (desktopového) řešení. Tato řešení pomohou s migrací existujících aplikací na cloud model 

poskytování, bez ohledu na formu, která bude zvolena. Je velice pravděpodobné, že ke kompletnímu 

přechodu na SaaS a cloud dojde za více než 5 let, ale přechod je z dnešního pohledu nevyhnutelný. 

Pro koncové zákazníky, soukromé osoby, nikoliv firmy, může být přechod na SaaS záležitostí 

několika následujících let. V současnosti naprostá většina uživatelů internetu využívá některou ze 

SaaS služeb a kompletní migrace „do cloudu“ je jen otázkou času – pokud technologie nezklame. 

V současnosti se rozbíhá nadějný projekt Google – distribuce notebooků s plně cloud systémem 

ChromeOS, přičemž platební model předplatného lze již uplatnit i na tyto notebooky (tedy na 

hardware). Google tak získal kompletní produkt – operační systém (pro desktopy i mobilní zařízení), 

aplikace i hardware – a záleží jen na přijetí uživateli (vzhledem k brandu značky Google a k prakticky 

neomezeným finančním zdrojům firmy, lze předvídat velmi pravděpodobný úspěch v horizontu 

následujících dvou let). 
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7.3 Hybridní cloud architektura 

Hybridní  cloud jsme již zmínili jako architekturu budoucnosti několikrát, podívejme se na ni 

podrobněji. Koncepce hybridních cloud služeb vychází ze současného stavu, kdy zejména velké 

společnosti (enterprise size) disponují vlastními výpočetními zdroji (datová centra) a nemají důvěru 

pro umístění svých strategických dat „do cloudu“. Současně ale chápou cloud technologie jako 

příležitost optimalizace nákladů a snadný rozvoj svého podnikání – geograficky rozsáhlé sítě mezi 

pobočkami a další vlastní infrastruktura vyžadují neustálou modernizaci a přitom nenabízí takovou 

flexibilitu jako cloud. Jedním z velkých lákadel cloud computingu je pro tyto společnosti možnost 

hromadné analýzy agregovaných dat z různých zdrojů – zejména bankovní instituce a také burzy vidí 

v nástrojích business inteligence značné možnosti pro budoucnost – a BI analýza je tím přesnější, čím 

větší objem dat má k dispozici (a dokáže zpracovat
136

). Hybridní cloud architektura je právě odpovědí 

na tyto požadavky – umožňuje integrovat stávající IS, data, výpočetní prostředky s klasickým cloud 

computingem a přesně definovat rozsah využívání „externího
137

“ cloudu. Zákazník tak získává 

flexibilitu a výpočetní výkon cloud architektury aniž by se vzdal kontroly. 

Technologie hybridních cloudů, uvedená v roce 2008
138

, se začala prosazovat v roce 2010 a 

v současnosti již toto řešení využívá například burza New York nebo Raiffeisenbank
139

. Pro 

poskytovatele se jedná o náročnější variantu, protože je nutné vytvářet integrační scénáře pro různé 

formy nasazení a tím se eliminuje výhoda plné kontroly nad celým systémem, ale požadavky 

zákazníků dnes jasně směřují k hybridní architektuře. Není se čemu divit, z pohledu zákazníka přináší 

hybridní cloud (částečně dle [48] a [30]): 

 Plnou kontrolu nad skladbou interních a vytěsněných částí IS, toto je důležité zejména pro 

mission critical procesy u velkých společností 

 Jelikož ne všechny aplikace mají dnes svou SaaS alternativu (a z principu dnes ani mít 

nemohou, například datově extrémně náročné úlohy jako je grafika, video či dtp) je hybridní 

architektura jediným řešením, jak je začlenit do komplexního IS založeného na SaaS. 

 Dynamické rozšíření interní výpočetní kapacity bez dalších nákladů na vlastní infrastrukturu 

 Vyvážení kombinace interních a cloud prostředků tak, jak je pro organizaci optimální. Díky 

flexibilitě a škálovatelnosti cloud služeb lze tento poměr za chodu měnit a nalézt tak ideální 

poměr 

                                                   
136

 Již zmiňovaný výkonnostní skok o několik řádů pro BI přinesla technologie in-memory computingu, která je 

dostupná právě v rámci virtualizovaných datacenter. Např. SAP HANA. 
137 Z pohledu firmy 
138 Kdy se nesetkala s pochopení ze strany poskytovatelů, protože se zdála být krokem zpět 
139 Implementaci zajistila IBM, jde o první velký projekt cloud computingu v České republice (zdroj: Business 

& Information Forum 2011, podklady viz http://i.iinfo.cz/files/akceweby/111/siska-langmayer.pdf)  

http://i.iinfo.cz/files/akceweby/111/siska-langmayer.pdf
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 Odstranění psychologických bariér – kritická data zůstávají uložena interně, přičemž je ale 

možné část z nich použít k výpočtům (např. BI) v cloudu – bez rizika kompromitace 

kompletních dat. 

Z pohledu zákazníka je tedy hybridní řešení jasnou volbou, ale i poskytovatelé z ní mohou 

profitovat
140

 - jak ostatně poznamenává i David Linthicum ve svém článku [48] – hybridní cloud 

architektura přináší zákazníkům nejlepší poměr mezi kontrolou nad firemními procesy a cenou, 

přičemž pro poskytovatele znamená získání enterprise organizací jako zákazníků a potenciál 

k postupné migraci do „čistokrevného“ cloudu v budoucnosti. 

V následujících letech proto bude význam hybridního modelu narůstat souběžně s tím, jak jej budou 

přijímat velké společnosti. Postupně by pak mohlo docházet k následujícímu vývoji: 

 Postupné přesouvání dalších a dalších procesů do „externího cloudu“ v rámci hybridní 

architektury, posledním stádiem může být kompletní přechod z hybridního na standardní 

cloud. 

 Díky možnosti přístupu k cloud části IS mohou společnosti využívající hybridní model 

poskytnout svým zákazníkům či partnerům nové služby založené na firemních datech či 

technologiích – u bank může jít například o nástroje pro zjištění dostupnosti půjčky pro 

konkrétního zákazníka na základě interních BI analýz 

 Vytěsněním části systému do cloudu dojde k uvolnění interních zdrojů, ty mohou být následně 

použity pro mission critical procesy nebo, méně pravděpodobné, ale zajímavé – použity 

k rozšíření možností cloudu nebo poskytnuty zákazníkům jako služba.  

 Moderní on-premise aplikace, či spíše vlastní zakázkový software, budou připraveny na 

zapojení do hybridní architektury – základním požadavkem je co nejoptimálnější členění na 

jednotlivé (znovupoužitelné a nezávislé) komponenty. Tato granularizace aplikací a jejích 

propojení s cloud architekturou ovlivní i samotné SaaS aplikace, které se začnou také 

navrhovat takto rozčleněné – aby bylo možno dle požadavků zákazníka zajistit konkrétní 

funkcionalitu (komponentu) jak interně tak i v rámci cloudu. Toto je z pohledu maturity 

modelů patrně nejzásadnější přínos hybridní architektury, protože přináší SaaS aplikacím 

možnost postupu na další úroveň zralosti. 

  

                                                   
140 A budou 
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7.4 Posílení IaaS, PaaS a NaaS 

Jak odpovídá úrovni 4 a 5 modelu zralosti dle Forrester (kapitola 7.1.1), nastupuje éra PaaS a nových 

možností pro rozšíření funkcionality stávajících SaaS aplikací. Ač by se mohlo zdát, že tento krok je 

pro poskytovatele nevýhodný – otevřením platformy si „přidělávají práci“ – ukazuje se, že právě tato 

cesta může výrazně zvýšit atraktivitu existujících SaaS pro zákazníky. Jedním z příkladů je 

„revitalizace“ SAP Business ByDesign, kde nastal příliv zákazníků až po částečném otevření na bázi 

PaaS (vydáni SDK pro vývoj aplikací třetích stran, viz 5.6.2). V následujících letech lze proto 

očekávat odklon od modelu desítek SaaS aplikací na desítkách vlastních platforem a příklon k PaaS. 

Stejný důvod má i nedávno uzavřené partnerství mezi společností Cisco a opensource iniciativou 

OpenStack – Cisco plánuje vytvoření robustního modelu NaaS s použitím této platformy. Během dvou 

až tří let je tak velice pravděpodobné, že dojde k omezení počtu platforem na několik nejsilnějších 

hráčů na trhu – stávající SaaS řešení na vlastní platformě se budou vyvíjet dvěma směry: 

 Rozšíření na PaaS se zaměřením na univerzálnost a jednoduchost převodu ostatních SaaS 

aplikací na svou vlastní platformu – tento přístup můžeme nyní vidět například u 

Salesforce.com a jejích platforem Force.com a Database.com a pochopitelně u Google. 

 Migraci na existující PaaS a poskytování vlastní funkcionality na vybrané platformě 

s důrazem na interoperabilitu s ostatními aplikacemi na stejné platformě (a s důrazem na 

integraci s dominantními aplikacemi, často aplikacemi poskytovatele platformy). 

Oba tyto směry pomohou SaaS aplikacím k přesunu na poslední úroveň dle znalostního modelu 

Forrester. 
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7.5 Důraz na bezpečnost a osvětu 

Ačkoliv se většina předpovědí vývoje libovolné technologie věnuje převážně technickým aspektům, je 

někdy vhodné zdůraznit i marketingové předpoklady dalšího vývoje. Právě důraz na informovanost a  

pozitivní zkušenosti je při současném stavu názorů na SaaS (a cloud) nezbytnou součástí fungujícího 

marketingového mixu pro budoucí vývoj. Řečeno několika slovy – poskytovatelé musejí přesvědčit 

zákazníka, že je bezpečné jim svěřit data – ostatní výhody SaaS jsou již známé, ale obava o 

bezpečnost přetrvává
141

.  

Budoucí vývoj v této oblasti tak musí, pokud má být koncept SaaS úspěšný, přinést tyto změny: 

 Zavedení dalších bezpečnostních mechanismů a integrace se stávajícími autentizačními 

systémy (LDAP, AD apod.) – spolu s jejich náležitou propagací.  

 Seznámení zákazníka s bezpečnostními standardy poskytovatele, včetně sytému prověřování 

zaměstnanců (průmyslová špionáž) a jasnou strukturou přístupu ke svěřeným datům (týká se 

enterprise zákazníků). 

 Akceptace a splnění certifikačních podmínek pro průmyslové bezpečnostní standardy – jako 

je SAS70 (respektive dle SSAE142 a SAS143 – tyto dva standardy nahradily původní SAS70 

na přelomu 2010/2011) nebo univerzální ISO 27001. 

 Rozšíření nabídky služeb o MaaS a Security as a Service (zabezpečení a monitoring 

nezávislou třetí stranou). 

  

                                                   
141

 Ostatně není se čemu divit, jen za posledních několik měsíců jsme byli svědky výpadku AWS či 

kompromitace uživatelských účtů na cloud storage Dropbox (po 5 hodin se bylo kvůli chybě možno přihlásit bez 

zadání hesla) – v obou případech jde o ojedinělé chyby, ale o to větší mediální pozornost se jim dostává (a 

poskytovatelé bohužel ani v jednom případě nezvládli krizovou komunikaci). 
142 Statement on Standards for Attestation 
143 Statement of Audit Standards 
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7.6 Zacílení na širší cílovou skupinu a simplifikace 

První SaaS aplikace začínaly jako jednoduché, často jednoúčelové služby pro širokou cílovou skupinu. 

Postupem času se u nich začal opakovat vývoj známý z desktopových aplikací – přidávání nových a 

nových funkcí aplikace sice zdokonaluje, ale současně komplikuje a zhoršuje jejich použitelnost 

(zářným příkladem tohoto trendu na desktopu je Microsoft Word). Současně platí, že čím 

komplexnější aplikace, tím obtížnější integrace a tím omezenější znovupoužitelnost.  

Díky dostupným platebním modelům u SaaS a díky odlišné architektuře je ale u SaaS aplikací 

obrácení vývoje relativně jednoduché. Dnešní moderní SaaS aplikace (například SalesForce CRM) 

postupně přecházejí na kompletně modulární architekturu (jak vyžadují poslední úrovně obou 

zmíněných zralostních modelů).  

Tento trend bude nadále pokračovat a většina komplexních SaaS aplikací by měla být v budoucnosti 

nabízena ve formě základní, jednoduché, aplikace s možností přidání další funkcionality pomocí 

modulů (ať už poskytovatele nebo třetích stran). Na tuto změnu bude navázána úprava platebního 

modelu, kde budou jednotlivé moduly zpoplatněny určitou částkou a výsledná cena za aplikaci bude 

součtem ceny základu a modulů. Zajímavý by mohl být i platební model založený na tarifech, ne na 

konkrétních modulech. Například základní plán (aplikace + 3 moduly), profesionální plán (aplikace + 

15 modulů) atp. 

Díky zjednodušení bude aplikace zajímavá pro širší cílovou skupinu (přidají se zákazníci, pro které je 

aktuálně příliš robustní), moduly přinesou univerzálnost a další zákazníky (zákazníci se specifickými 

požadavky apod.) a konečně snadnější vývoj modulů a kompletace aplikace „na míru“ učiní aplikaci 

přitažlivou i pro velké zákazníky (přidají se ti, pro které byla současná funkcionalita nedostatečná). 
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7.7 Reorientace outsourcingových společností 

Současný model outsourcingu se zaměřuje na tři hlavní směry: 

 Správa hardware 

 Správa software 

 Komplexní zajištění ICT 

S nárůstem podílu SaaS ve firemní sféře, jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, se budou 

všechny tři kategorie pozvolna omezovat na zajištění pouze mission critical procesů správu základního 

hardware. Je proto nevyhnutelné, aby outsourcingové společnosti zavedly další služby, kterými 

nahradí výpadek příjmů zapříčiněný SaaS aplikacemi a příbuznými technologiemi. 

Stávající vztah se zákazníkem na bázi single-tenant modelu bude v budoucnosti neudržitelný – 

v porovnání s konkurencí cloud a SaaS poskytovatelů. S rostoucí penetrací trhu ze strany SaaS 

aplikací bude klesat význam klasického outsourcingu ICT. Jistě nedojde k jeho úplnému zániku, ale 

spíše k reorientaci – podíl správy komplexních informačních systémů a on-premise aplikací bude po 

následujících několik let zvolna klesat, až se ustálí na úrovni, která odpovídá základnímu zajištění 

specifických aplikací, které nemají a nemohou mít alternativu s SaaS – typicky jde o custom systémy 

typu vládních či armádních aplikací. Tím pádem dojde k postupnému přesunu od outsourcingu ke 

službám dohledu, provisioningu atp. Nejpravděpodobnější směry vývoje outsourcingových společností 

jsou následující: 

 Zajištění a dohled nad základní infrastrukturou zákazníka – správa, servis a údržba koncových 

zařízení, terminálů a desktopů. 

 Konzultantská činnost – nový obor „ICT broker“ – outsourcingová společnost se postupně 

zaměří na konzultace a návrhy řešení na míru zákazníka. Hlavní důraz bude kladen na výběr, 

integraci a sladění jednotlivých XaaS služeb tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru 

cena/výkon. S outsourcerů se tak stávají poradci a distributoři. 

 Zaměření na provoz aplikací, které nemají SaaS alternativu, modelem ASP – ale s využitím 

některých technik cloud computingu, zejména load balancing. 

 Vytvoření vlastních integračních platforem, které budou následně nabízeny jako služba 

(„IaaS“ – Integrace jako služba) – z outsourcerů se stávají poskytovatelé. 

 Zaměření na cloud computing, datacentra současných ASP a outsourcingových společností 

budou transformována na cloud a buď nabídnuta zákazníkům, nebo začleněna do většího 

celku. Z outsourcerů se opět stávají poskytovatelé. 

Je samozřejmé, že k tomuto vývoji nedojde v horizontu měsíců nebo dvou až tří let, ale kolem roku 

2016 by se tyto predikce měly splnit. Řada outsourcingových společností patrně zanikne, nejčastěji po 
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akvizici některým z velkých hráčů na cloud trhu. A mnohé budou pokračovat ve své současné činnosti 

pro konzervativní zákazníky. Celková transformace trhu je ale na dohled.  



96 

 

8 SaaS v podmínkách ČR 

Jak je na tom Česká republika ve srovnání se zahraničím ohledně zavádění SaaS a cloud technologií? 

Na tuto otázku dala zajímavou odpověď konference Business & Information Forum 2011 (BIF11), 

která se konala v první polovině června 2011 v Praze. Z jednotlivých prezentací vyplývá, že akceptace 

technologií cloud computingu je na českém trhu na stejné nebo ještě vyšší úrovni než v zahraničí. To 

ale v žádném případě neznamená, že by se měly cloud služby stát do konce roku hlavní platformou – 

stále přetrvává značná nejistota ohledně bezpečnosti a přesun „do cloudu“ je jen pozvolný.  

Cloud (a SaaS) technologie se setkávají s pozitivním ohlasem zejména díky své ceně a transformaci 

investičních nákladů na provozní, jak ale na BIF11 upozornil ve své přednášce Petr Koubský (viz: 

[49]) – bezpečnost cloud aplikací není stále dostatečně vyřešena, což brání jejich plnému přijetí 

podniky (nejen v České republice). V citované přednášce byly shrnuty hlavní současné výhody a 

nevýhody cloud technologií (XaaS) (citace [49]): 

Výhody Nevýhody 

Škálovatelnost Bezpečnost 

Pay per use – převádí capex (investiční náklady) 

na opex (provozní náklady) 

Příliš velká kulturní změna – cloud ruší současná 

paradigmata ohledně správy a dat 

Levnější správa – převážná část nákladů na 

straně poskytovatele 

„neběží v tom Photoshop“ – neexistence 

alternativ pro některé aplikace 

Data online – přístup odkudkoliv SLA – nevyřešené právní otázky, často vágní 

formulace 

Jakýkoliv klient – uživatelské rozhraní je 

schopné běhu i na mobilních zařízeních 

Verzování – správa dat v cloud není dořešena 

 Malá nastavitelnost – omezená customizace i 

konfigurace, měla by řešit další úroveň maturity 

modelu 

 Neexistence exit strategií! 

I přes všechny zmíněná negativa je podle Petra Koubského a dalších předních odborníků cloud 

platformou (technologií, přístupem atd.) budoucnosti. Zbývá vyřešit právní otázky (jak na konferenci 

zmiňovala Jana Pattynová z právní kanceláře Pierstone) a rozhodnout, které aplikace virtualizovat a 

delegovat do cloudu (či pronajmout formou SaaS). V této otázce se ještě odborníci zcela neshodnou, 

existují aplikace, pro které je cloud architektura zatím nevhodná – zejména datově velice náročné 

procesy, jako je zpracovávání vizuálních (fotografie, grafika, video) dat a mission critical aplikace (z 

důvodů bezpečnosti, komplikované SLA atp.). 
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Další překážkou pro SaaS aplikace na českém trhu je stále ještě jazyková bariéra, vzhledem k velikosti 

našeho trhu se lokalizace aplikací vyplatí jen velkým hráčům jako je Google nebo Microsoft.  Tato 

situace vytváří specifické prostředí, které pro poskytovatele znamená omezení a na druhé straně 

umožňuje vznik lokálních poskytovatelů. Tato specifická situace bude patrně vyřešena v následujících 

několika letech, kdy lokální poskytovatelé buďto expandují na celosvětový trh, nebo zaniknou (což je 

pro zákazníky současně varováním).  

I přes všechna zmíněná negativa a rizika je závěr BIF11 optimistický, na českém trhu již existují 

komplexní implementace cloud technologií, byť nejsou využívány naplno – jak uvedl Josef 

Langmayer z Raiffeisenbank [50]: 

IBM předvedla implementaci svých technologií na příkladu českého zastoupení Raiffeisenbank. Svůj 

datový sklad, jehož jádrem je účetnictví bankovního domu, využívá především k pokročilým Business 

Intelligence analýzám. Kvanta snadno dosažitelných dat uložených v cloudu však nejsou 

samospasitelná. V praxi jsme zatím schopni využít jen sedm procent všech dat, která máme k dispozici. 

Propojovat komplikované datové struktury navíc není vůbec jednoduché. Integrace datových skladů 

RB s eBankou, již rakouský bankovní dům pohltil v roce 2006, není ani po pěti letech zcela dokončena. 

Trend cloud technologií se bude i v následujících letech rozvíjet, na českém trhu operují nadnárodní 

společnosti, nabízející pokročilou technologii a zejména zajímavou cenu – a právě cenová strategie 

v následujících měsících a letech rozhodne o rozšíření cloud technologií na českém trhu. 
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8.1 Existující česká řešení 

Ještě se krátce zastavme u původních domácích SaaS řešení. Našemu trhu sice dominují dva velcí 

světoví hráči – Google a Microsoft – ale ostatní zahraniční řešení nejsou příliš rozšířena – například 

Salesforce CRM je v České republice velice málo rozšířené (chybějící lokalizace, relativně vysoká 

cena), což vytváří podmínky pro regionálně specifické startupy a aplikace. Je zajímavé, že tyto 

projekty jsou sice vytvářeny se zaměřením na český trh, ale krom lokalizace se zdá, že příliš 

nerespektují další národní specifika – uživatele odrazují často vysokou cenou nebo neschopností 

vysvětlit své výhody.  

Z existujících SaaS (respektive cloud) řešení na českém trhu vybíráme tři, které demonstrují specifika 

trhu: 

 iPodnik  8.1.1

Toto řešení společnosti BIZ-ONE ilustruje cestu, kterou se vydává i mnoho outsourcingových 

společností. Jde o přechod od klasického outsourcingu k poskytování služeb. V tomto případě vznikla 

sjednocená platforma iPodnik, která nabízí dodávku typického podnikového software formou on-

demand. Jedná se o rozšířený ASP model, kde poskytovatel pod jednotnou platformou umožňuje 

zákazníkovi si vybrat z nabízených řešení a sestavit si tak „online kancelář na míru“. V rámci řešení 

získá zákazník virtuální instanci se všemi vyžadovanými aplikacemi, v podobě cloud operačního 

systému. Nabízeny jsou lokálně specifické aplikace (například účetní systém Pohoda) a současně i 

„velká“ řešení jako Microsoft Exchange či SharePoint.  

Poskytovatel je současně distributorem jiných aplikací, přičemž nabízí dohled a integraci v rámci své 

platformy iPodnik. Velkou výhodu poskytovatele je v tomto případě znalost regionálního trhu a 

nabídka oblíbených aplikací v jednom balíčku. Vzhledem k cenám začínajícím na 350 CZK/měsíc je 

tato forma cloud kanceláře dostupná i pro SOHO. 

 Raydesk 8.1.2

Cestou komplexní platformy v podobě cloud operačního systému se vydala i společnost Stickfish 

specializující se na technologie enterprise VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Na rozdíl od iPodniku 

je její produkt Raydesk zaměřený na střední a velké podniky, krom vývoje tohoto cloud sytému pak 

firma působí zejména jako integrátor, nabízející technologie nadnárodních firem (Oracle/Sun, IBM, 

Red Hat, Vmware, Cisco). 

Dle [51]: Stickfish Raydesk je komplexní řešení pro enterprise virtual desktop VDI. Klient pracuje s 

levným a bezúdržbovým terminálem nebo PC a samotný desktop běží na serveru nebo ve 

virtualizované infrastruktuře a zajišťuje bezešvou integraci aplikací z heterogenních sítí. Je nenáročný 

na systémové prostředky a vysoce bezpečný. Samozřejmostí je integrace s adresářovými službami a 

komplexní vzdálená administrace. 
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Z popisu je patrné, že toto řešení se zaměřuje v prvé řadě na bezpečnost a eliminuje většinu problémů 

zmíněných v předchozí části této práce.  

 BellaDati 8.1.3

Jeden z technologicky i uživatelsky nejzajímavějších českých SaaS projektů je BellaDati společnosti 

TRGIMAN. Tento nástroj pro BI analýzy nabízí široké spektrum nástrojů pro využití v marketingu, 

HR či finančním oddělení, a přitom disponuje přehledným grafickým rozhraním. Toto řešení již od 

začátku cílí na celosvětový trh – krom lokalizace do angličtiny jde zejména o široké možnosti importu 

dat z nejrůznějších zdrojů a vlastní tým business analytiků, kteří jsou zákazníkům k dispozici „jako 

služba“ (pochopitelně v angličtině).  

Zajímavostí BellaDati je duální forma prodeje aplikace/služby – software je možné získat jako SaaS 

službu (on-demand), ale současně je k dispozici i on-premise varianta zakoupení licence a 

provozování na vlastní náklady. Z marketingového pohledu je velice zvláštně nastaven platební model 

– na první pohled
144

 se zdá být společnost zaměřena na prodej on-premise verze svého software – 

tomu odpovídá cenová politika, kdy on-premise řešení má v porovnání s on-demand investiční 

návratnost v řádu měsíců. Ostatně podívejme se na tabulku se srovnáním: 

Verze On-demand On-premise 

Workgroup 10 000 CZK/měsíc 45 000 CZK/licence 

Enterprise 18 000 CZK/měsíc 80 000 CZK/licence 

Unlimited od 45 000 CZK/měsíc 250 000 CZK/licence 

Nicméně je BellaDati jednou z nejperspektivnějších českých SaaS aplikací a má vysokou 

pravděpodobnost úspěchu i na mezinárodním trhu. Na závěr ještě jedna zajímavost – služba podporuje 

export dat ve formátu XLS (MS Excel) nejen podle jednotlivých uživatelských databází, ale i ve formě 

pohledů na data – tím odpadá problematika vytváření exit strategie, svá data má zákazník vždy pod 

kontrolou. 

  

                                                   
144 Bez znalosti firemní strategie a reálného počtu zákazníků jde opravdu jen o obecný odhad 
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8.2 Závěr  

Ze stavu SaaS na českém trhu a po tomto krátkém představení existujících řešení můžeme sestavit 

prognózu dalšího vývoje lokálního (nejen českého) SaaS. Můžeme předpokládat, že se tyto projekty 

budou ubírat některou z následujících cest v horizontu tří až pěti let: 

 Rozšíření působnosti na světový trh – cesta, která přináší nové možnosti rozvoje a zisků, 

zároveň ale znamená vstup na vysoce konkurenční trh. Tato cesta je pro několik málo 

kvalitních aplikací. 

 Zaměření se na čistě český trh a s ním spojená specifika, tyto společnosti se postupně vrátí 

k modelu hostovaných služeb a případně budou nabízet balíčky složené z několika různých 

SaaS a ASP. 

 Ukončení činnosti, což je bohužel cesta většiny existujících SaaS na českém trhu. V době, 

kdy a) dojde k lokalizaci zahraničních služeb nebo b) vzroste schopnost uživatelů pracovat 

s anglickým rozhraním, nebude mnoho těchto společností schopno čelit zahraniční konkurenci 

a zanikne (znovu připomínáme nutnost existence exit strategie). 
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9 Klíč pro nasazení SaaS 

V předchozím textu jsou závěry pro a proti SaaS jasně formulované a podrobně rozepsané, zejména 

s ohledem na podnikové nasazení u nekritických aplikací. Zda a jaké zvolit SaaS řešení závisí v prvé 

řadě na konkrétních požadavcích zákazníka – viděli jsme, že nahrazení kancelářské funkcionality je 

možné, byť současné SaaS aplikace nenabízejí rozsah funkcí srovnatelný s on-premise. Stejně tak 

existují cloud operační systémy, které mohou nahradit stávající OS, byť nedisponují takovou škálou 

aplikací – slovy Petra Koubského: „neběží na tom Photoshop“ (cit: [49]). Tato kapitola proto stručně 

shrnuje výše uvedené poznatky ve formě univerzálního klíče pro (ne)nasazení SaaS. 

9.1 Základní předpoklady 

Než budete zvažovat, jakou SaaS aplikaci nasadit ve vlastním podniku, zde je stručné shrnutí hlavních 

rizik, která musejí být v případě nasazení SaaS vyřešena a zohledněna (souhrn kapitoly 4): 

 Bezpečnost 

o Riziko kompromitace dat vzhledem k dostupnosti přes internet – nutnost zabezpečení 

na straně zákazníka 

o Integrace se stávajícími zabezpečovacími mechanismy – zohlednit při výběru řešení 

 Ztráta kontroly 

o Nenasazovat SaaS tam, kde je nutná absolutní kontrola nad aplikací, v ostatních 

případech zohlednit možné změny aplikace ve firemní strategii a věnovat pozornost 

pravidelnému školení uživatelů (nové funkce) 

 Integrace 

o Ověřit možnosti integrace se stávajícími IS (tam, kde je to vhodné) 

o Preferovat služby postavené na PaaS  

o Zohlednit možnosti integrace jako služby 

o Preferovat služby s veřejným API a dokumentovanou výměnou dat, ideálně 

v otevřeném formátu (XML) 

o Sledovat změny API atd. 

 Správa uživatelů 

o Zohlednit při výběru možnosti SSO a propojení s AD, LDAP apod. 

o Ověřit podporu aplikace u poskytovatelů identity management as a service 

 Redundance a synchronizace dat 

o Zařadit do integrační strategie tuto problematiku 

o Preferovat poskytovatele s replikací dat pro případ disaster recovery (obnova po 

havárii) 

 Konektivita 

o Je-li to možné, zřídit záložní konektivitu 

o Dimenzovat konektivitu dle požadavků služby, preferovat nízkou latenci spojení 

 Závislost na dodavateli 

o Předem definovat exit strategii 

o Volit poskytovatele dle počtu zákazníků, pověsti a úrovně zralosti aplikace 

 Právní otázky 

o Pečlivě analyzovat právní aspekty 
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9.2 Kdy SaaS ano 

Pro jaký typ nasazení se současné SaaS aplikace hodí? V prvé řadě pro takové, které není mission 

critical pro běh společnosti. Nástup SaaS do této sféry očekáváme až v letech 2012-13, aktuální 

aplikace dle (nejen) Gartner zatím nejsou vhodné pro takové nasazení. Otázku, co znamená „mission 

critical“, musí zodpovědět každý podnik dle svého zaměření a situace – obecně jde o nenahraditelné 

procesy, které dávají výraznou konkurenční výhodu a jejichž kompromitace by mohla podnik citelně 

ohrozit. Pokud tedy následující aplikace nespadají u vaší společnosti do kategorie „mission critical“, 

jsou dnes vhodnými kandidáty na nasazení formou SaaS tyto aplikace: 

 Komunikace a spolupráce – jednoznačně nejrozšířenější uplatnění SaaS aplikací, 

koneckonců i služby pro e-mailovou komunikaci (Gmail, Live…) jsou SaaS aplikace. 

V nasazení pro e-maily, kalendáře, kontakty či rychlé zprávy dnes již SaaS využívá většina 

firem. Jak jsme demonstrovali v kapitole 6.3.5, je SaaS v tomto případě řádově výhodnější než 

on-premise řešení provozované in-house. 

 Storage, sdílení, zálohování – typické dnešní nasazení cloud technologií, pro práci s daty je 

sdílený diskový prostor oblíben i u domácích uživatelů, protože přináší dobrý poměr 

cena/výkon a vysokou spolehlivost. Opět je ale nutné věnovat pozornost typu takto uložených 

dat. 

 Webové služby – u webových projektů s celosvětovou působností je využití služeb typu AWS 

velmi vhodné. V konečném součtu i z ekonomického pohledu, ale zejména vzhledem 

k dostupnosti a výkonu. Na cloud (Iaas) řešení dnes přechází většina velkých společností, 

jedná se o řešení, které je jedním z největších úspěchů cloud computingu. 

 Business Intelligence – výhodou SaaS BI aplikací je prakticky neomezený výkon a zejména 

možnost pracovat nad agregovanými daty z různých zdrojů. Pro BI analýzy je SaaS řešení 

dalším evolučním skokem – vhodně nastavená datová základna znamená v BI řádově přesnější 

analýzy, dostupnost odkudkoliv pak přináší další konkurenční výhodu. U BI tedy nelze SaaS 

než doporučit. 

 CRM, HRM, ERP apod. – u podnikových systémů platí obdobné výhody jako u BI analýz, 

dostupnost a objem zpracovaných dat spolu s jednoduchým rozhraním činí ze SaaS alternativ 

CRM a podobných systémů dobrou volbu. Na místě je sice opatrnost vzhledem k povaze 

zpracovávaných dat (někdy mission critical), nicméně díky důvěryhodným poskytovatelům 

(jako Salesforce) se tyto SaaS systémy dnes stávají standardem. 

 Kancelářské aplikace – pro základní kancelářskou práci dokáží současné SaaS plně nahradit 

on-premise balíky typu Microsoft Office, jsou zde jen dvě překážky – zvyk uživatelů na 

desktopové varianty a problematická podpora některých pokročilejších funkcí (citace, 

poznámky pod čarou, složité vzorce apod.). Zde záleží na konkrétní situaci a konkrétních 

uživatelích. 
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 Terminály – operační systémy ve formě SaaS pro jednoduché terminály a nevýkonné 

desktopy jsou již dnes rozšířeným a použitelným řešením. Hodí se do nenáročného nasazení 

jako jsou dohledová centra, informační terminály, call centra, ale lze je s úspěchem použít i 

v běžné kancelářské práci – viz případové studie na webu www.raydesk.com  

  

http://www.raydesk.com/
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9.3 Kdy SaaS zatím ne 

Jak bylo zmíněno výše, v současnosti není vhodné nasazovat SaaS na mission critical procesy, jsou ale 

i další oblasti, ve kterých je využití SaaS nevhodné. Ve stručnosti shrnuto, nasazení SaaS na 

následující úlohy/procesy dnes není vhodné případně ani možné: 

 Datově náročné aplikace – tam, kde je nutné zpracovávat velké objemy dat většinou 

neexistuje SaaS alternativa a ani by, vzhledem k současnému stavu internetové infrastruktury, 

neměla význam. Nejedná se o datové sklady a zálohování, které jsou sice náročné na kapacitu, 

ale nikoliv na neustálý přenos dat oběma směry. Jde o multimediální aplikace pracující 

s rozsáhlými soubory – jako je audio/video processing (střih, úprava, efekty, postprodukce), 

náročné DTP a grafické aplikace (desktopové DTP, reklamní grafika
145

 apod.) a podobné 

případy. 

 Aplikace, u kterých není přínosné (případně ani vhodné) aby byly dostupné přes internet – 

typicky jde o interní podnikové aplikace malé důležitosti, aplikace vázané na konkrétní 

pracoviště apod. 

 Oborově specifické aplikace, vyžadující na zakázku vyvíjenou funkcionalitu – takové 

aplikace mohou být nasazeny v cloudu a využívat jeho výhod, ale nalezení jejich SaaS 

alternativy by znamenalo vzdát se části funkcionality (případně si tuto funkcionalitu nechat 

implementovat na zakázku, což ale bude z ekonomického hlediska nevýhodné). Zde se jedná 

specifické vědecké aplikace, implementace pro zakázkové provozy a další neobvyklé obory 

podnikání. 

 Aplikace, které samy o sobě představují konkurenční výhodu – obdoba předchozího bodu 

s tím, že jde o speciálně navržené aplikace, které obsahují důležité know-how či patentované 

procesy. U těchto kritických aplikací je vhodnější zachovat on-premise model, snižuje se 

riziko kompromitace.  

 V případě komplexního a fungujícího interního ICT a aktuálních on-premise aplikací – 

v takovém případě by přechod na SaaS nemusel přinést zlepšení současné situace ani vznik 

konkurenční výhody. Tento bod je velmi individuální a záleží na konkrétním případě. 

 A konečně – pokud si nejste jisti, že bude SaaS přínosem. Přecházet na novou technologii jen 

proto, že je nová, znamená opakovat chyby „módní vlny implementace ERP systémů na konci 

minulého století“. 

  

                                                   
145 Grafické SaaS aplikace již vznikají, jedná se ale zatím o jednodušší verze vhodné k úpravě fotografií a 

grafiky v řádech jednotek megabajtů, ne náročné studiové tisky 
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9.4 Podrobný výběr SaaS 

Pro výběr vhodné SaaS aplikace a poskytovatele existuje několik osvědčených metodik – výchozí 

metodiku pro výběr poskytovatele SaaS (i XaaS) zpracovala společnost Gartner. Sestává ze základních 

doporučení, podle kterých zvolit vhodného poskytovatele a poukazuje na možná rizika (viz [52], str. 

67-69).   

Pro výběr konkrétní aplikace a poskytovatele je také možné použít koncepční framework SOURCER, 

který vznikl na VŠE Praha a jeho autor – Michal Šebesta – jej sestavil s ohledem na univerzální 

použití – od outsourcingu po XaaS
146

. 

Ve všech případech je ale nutné nejprve zpracovat alespoň rámcovou analýzu využití a vhodnosti 

on-premise/on-demand aplikací tak, jak byla prezentována v kapitole 6. 

 

  

                                                   
146 Vzhledem k rozsahu metodiky odkazujeme na původní práci, která je dostupná v rámci elektronických zdrojů 

na VŠE Praha – Diplomová práce: Analýza různých forem zajišťování ICT služeb, Michal Šebesta. 
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9.5 Shrnutí 

Při pohledu na v současnosti dostupné SaaS (a cloud) aplikace, výhody a nevýhody popsané 

v předchozích kapitolách a tento stručný klíč k jejich nasazení je vidět, že akceptace SaaS 

v podnikovém ICT nemůže být rovnoměrná. Zavádění SaaS aplikací ve firemní sféře bude rozdílné 

dle zaměření společnosti a dle typu využívaných aplikací. Z pohledu aplikací jsou a budou nejprve 

zaváděna řešení pro komunikaci a spolupráci, následovány storage řešeními pro nekritická data a 

kancelářskými balíky. Postup přijetí cloud storage řešení závisí v prvé řadě na schopnosti 

poskytovatelů zaručit bezpečnost a dostupnost dat (viz kapitola 4.1) a zejména pak na zmenšení 

nedůvěry uživatelů (psychologické bariéry). Po obecném přijetí SaaS jako bezpečné platformy lze 

očekávat rychlý nástup Business Intelligence služeb, které budou využívat výhod agregovaných dat. 

Mezi další rychle přijatá řešení počítáme ještě systémy pro správu a analýzu informací – CRM, HRM, 

SCM a další specializované systémy. Naopak přechod na SaaS u komplexních ERP IS bude 

dlouhodobější záležitost – vzhledem ke kritické povaze zpracovávaných dat a nutnosti jejich neustálé 

dostupnosti. 

Zvláštní kategorii tvoří specifický software, na míru vyvíjený pro několik či dokonce jediného 

zákazníka. U těchto řešení je přechod na SaaS formu poskytování velice nepravděpodobný, není zde 

žádný ekonomický přínos pro poskytovatele (úspory z rozsahu) ani pro uživatele (cena, správa…). Ale 

i tato řešení mohou být v budoucnu realizována formou služby, předpokladem je ale vznik zcela 

modulárních platforem XaaS, které budou odpovídat nejvyšší úrovni zralostního modelu dle D. Shah 

(kapitola 7.1.2).  

Obdobně i přijetí SaaS v různých oborech a segmentech trhu bude nerovnoměrné – situace je 

ovlivněna i právními úpravami pro jednotlivé obory podnikání (jak jsme si ukázali v kapitole 4.9) a 

specifickými potřebami oborů jako je bankovnictví či strategické obory – v těchto institucích bude 

přijetí SaaS nejpozvolnější.   
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit v současnosti velmi atraktivní a prudce se rozvíjející trh SaaS a cloud 

technologií. Předchozí text je koncipován tak, aby byl přínosný pro všechny kategorie čtenářů – od 

běžných uživatelů až po odbornou veřejnost. Seznámili jsme se s koncepty a specifiky SaaS, XaaS, 

cloud architektury i outsourcingu a zaměřili se praktický dopad těchto technologií na firemní ICT. 

Práce obsahuje kompletní teoretický rámec pro pochopení a následnou analýzu přínosů i rizik 

technologií XaaS ve firemní sféře, spolu se specifiky pro národní trh. Ukázali jsme si také konkrétní 

SaaS produkty na mezinárodním i českém trhu a na příkladu z reálného nasazení demonstrovali 

obecný přístup k předimplementační analýze a interpretaci konkrétních výsledků této analýzy spolu 

s přínosy a riziky současných řešení. 

V úvodní kapitole (2) jsme se seznámili s výchozími pojmy a vztahy mezi nimi, závěrečné definice 

SaaS, ASP, Cloud computingu a dalších pojmů představují výchozí teoretický základ pro další text a 

vznikly s ohledem na současný stav technologií a jejich vzájemné působení. Následující kapitola (3) 

dále rozvíjí koncepty SaaS a popisuje jejich aktuální obchodní modely spolu s jejich přínosy. 

Významnou součást kapitoly tvoří diskuze nad výhodami modelu SaaS, která je jednou 

z nejrozsáhlejších částí této práce. Po seznámení s benefity SaaS (XaaS) následuje diskuze nejčastěji 

zmiňovaných rizik SaaS i těch, která jsou často opomíjena a podceňována. Tato kapitola (4) vychází 

z reálných zkušeností s implementací podnikových systémů a srovnává rizika reálná i psychologická. 

Za pozornost stojí doporučení, uvedené u každého z hlavních rizik – obsahuje stručný návod, jak 

konkrétnímu problému předcházet. 

V páté kapitole je ukázána různorodost SaaS řešení na několika příkladech – vybrány byly aplikace, 

které patří k nejrozšířenějším a srovnali jsme i jejich cenovou politiku. Tato kapitola je určena pro 

představu o možnostech on-demand aplikací a posloužila jako výchozí bod pro další část práce (6), 

která obsahuje předimpmenetační analýzu nasazení SaaS v prostředí malé společnosti. Tato kapitola 

demonstruje výhody SaaS modelu na konkrétních číslech a datech z běžného provozu. Využívá 

postupy a závěry popsané v předchozích kapitolách a uplatňuje je v praxi. 

Následně jsme se seznámili s možným, a pravděpodobným, vývojem SaaS a cloud technologií 

v následujících letech, tato kapitola je užitečná nejen pro zájemce o tyto technologie, ale zejména pro 

plánování středně- a dlouhodobé ICT strategie z pohledu CIO. Kapitola vychází z maturity modelů 

SaaS a rozpracovává je s ohledem na předchozí poznatky, tato část práce je jedním z jejich hlavních 

přínosů, protože takto ucelená analýza vývoje není v současnosti u nás (v češtině) dostupná. Pro 

specifika České republiky tuto problematiku dále rozšiřuje následující kapitola, která shrnuje současný 

stav SaaS a cloud u nás a perspektivy lokálních SaaS aplikací. 
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V závěru (kapitola 9) rekapitulujeme poznatky z předchozích kapitol, na jejichž základě byl vytvořen 

klíč pro nasazení či nenasazení SaaS v podnikovém ICT. Stručně je zde diskutována problematika 

nasazení SaaS pro různé obory podnikání a shrnut aktuální stav SaaS aplikací dle jejich zaměření. Tato 

stručná taxonomie SaaS je dalším z podkladů pro tvorbu střednědobé podnikové strategie v oblasti 

informatických služeb. 

Práce tak přináší komplexní průřez problematikou XaaS a cloud, spolu s důrazem na aktuální 

poznatky a jejich praktické využití z manažerského i analytického hlediska. Cíle práce, definované 

v úvodu, byly z převážné většiny splněny – v průběhu práce se ukázalo, že původně zvolený rozsah 

témat byl příliš rozsáhlý a museli jsme proto omezit záběr práce v tématu outsourcingu ICT. Díky této 

úpravě mohla vzniknout komplexní práce, zabývající se jak konkrétními aspekty implementace SaaS, 

tak i obsahující teoretická východiska pro pochopení problematiky.  
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11 Přílohy 

11.1 Finanční výsledky Salesforce.com 

Zdroj [28] 

Salesforce.com Income Statement    (USD) 

FISCAL YEAR ENDING  31-JAN         

Year  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Revenue  51.0M 96.0M 176M 310M 497M 749M 1.08B 1.31B 1.66B 

Cost of Revenue  4.81M 6.08M 14.7M 48.5M 83.0M 105M 126M 140M 148M 

Gross Profit  46.2M 89.9M 162M 261M 414M 644M 951M 1.17B 1.51B 

           

Research & Development  4.65M 6.96M 9.82M 23.3M 44.6M 63.8M 99.5M 132M 188M 

SG&A  46.5M 71.5M 127M 198M 337M 493M 693M 800M 1.05B 

Amortization & Deprec  5.55M 11.2M 18.7M 20.6M 35.9M 66.4M 94.7M 118M 176M 

Other Expenses  -471K -3.82M -2.66M -8.01M -15.0M -24.5M -25.2M 0 -28.3M 

Total Operating Expenses  56.2M 85.8M 152M 234M 403M 599M 862M 1.05B 1.38B 

Operating Income  -10.0M 4.10M 9.18M 27.8M 11.4M 44.8M 89.0M 115M 126M 

           

Other Income  98.0K 164K 12.0K 439K 1.31M 1.41M -817K 29.1M 3.44M 

EBIT  -9.93M 4.26M 9.19M 28.3M 12.7M 46.3M 88.2M 144M 129M 

           

Minority Interest  -292K 184K 590K 1.03M 2.22M 4.47M 4.61M 3.97M 5.22M 

Interest Expense  77.0K 22.0K 37.0K 69.0K 193K 46.0K 2.57M 2.00M 24.9M 

Income Before Taxes  -9.72M 4.05M 8.56M 27.2M 10.3M 41.7M 81.0M 138M 99.1M 

           

Income Taxes  0 541K 1.22M -1.31M 9.79M 23.4M 37.6M 57.7M 34.6M 

Net Income from 
Continuing Ops 

 -9.72M 3.51M 7.35M 28.5M 481K 18.4M 43.4M 80.7M 64.5M 

           

Income - Discontinued Ops  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinary Items  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Effect of Accounting 
Changes 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Other Items  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Income  -9.72M 3.51M 7.35M 28.5M 481K 18.4M 43.4M 80.7M 64.5M 

           

Preferred Dividends  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Income to Common  -9.72M 3.51M 7.35M 28.5M 481K 18.4M 43.4M 80.7M 64.5M 
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11.2 Finanční výsledky Lawson  

Zdroj [28] 

Lawson Income Statement    (USD) 

FISCAL YEAR ENDING  31-MAY          

Year  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Revenue  384M 428M 344M 364M 335M 391M 750M 852M 757M 736M 

Cost of Revenue  129M 164M 139M 138M 136M 158M 370M 382M 327M 274M 

Gross Profit  255M 264M 206M 225M 200M 233M 380M 470M 431M 462M 

            

Research & Development  52.6M 66.9M 59.1M 64.9M 62.2M 60.7M 85.3M 85.4M 82.4M 90.3M 

SG&A  163M 157M 133M 131M 112M 138M 259M 290M 243M 247M 

Amortization & Deprec  15.2M 21.9M 19.1M 16.7M 18.1M 18.2M 49.3M 58.2M 49.8M 65.7M 

Other Expenses  -2.49M -159K 567K -2.34M -894K -11.1M -10.1M -

17.1M 

4.78M 2.77M 

Total Operating Expenses  228M 246M 212M 210M 191M 206M 383M 416M 380M 405M 

Operating Income  26.7M 18.3M -6.14M 15.4M 8.17M 27.3M -3.14M 53.7M 51.0M 56.8M 

            

Other Income  0 0 0 0 0 395K 740K 0 532K 88.0K 

EBIT  26.7M 18.3M -6.14M 15.4M 8.17M 27.7M -2.40M 53.7M 51.5M 56.9M 

            

Minority Interest  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interest Expense  1.54M 2.05M 134K 70.0K 49.0K 53.0K 4.13M 8.84M 7.94M 16.2M 

Income Before Taxes  25.1M 16.3M -6.27M 15.3M 8.12M 27.7M -6.54M 44.9M 43.6M 40.6M 

            

Income Taxes  10.6M 6.51M -2.45M 7.32M 2.85M 11.7M 14.4M 31.2M 24.7M 27.6M 

Net Income from 

Continuing Ops 

 14.6M 9.77M -3.83M 7.99M 5.26M 16.0M -20.9M 13.7M 18.9M 13.0M 

            

Income - Discontinued Ops  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinary Items  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Effect of Accounting 

Changes 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Other Items  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Income  14.6M 9.77M -3.83M 7.99M 5.26M 16.0M -20.9M 13.7M 18.9M 13.0M 

            

Preferred Dividends  52.0K 30.1M 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Income to Common  14.5M -18.9M -3.83M 7.99M 5.26M 16.0M -20.9M 13.7M 18.9M 13.0M 
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11.3 Finanční výsledky Oracle  

Zdroj [28] 

Oracle Income Statement    (USD) 

FISCAL YEAR ENDING  31-MAY          

Year  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Revenue  10.9B 9.67B 9.47B 10.2B 11.8B 14.4B 18.0B 22.4B 23.3B 26.8B 

Cost of Revenue  2.45B 2.04B 2.02B 2.08B 2.44B 2.96B 3.94B 4.71B 4.53B 5.47B 

Gross Profit  8.41B 7.63B 7.46B 8.07B 9.35B 11.4B 14.1B 17.7B 18.7B 21.4B 

            

Research & Development  1.14B 1.08B 1.18B 1.28B 1.49B 1.87B 2.19B 2.74B 2.77B 3.25B 

SG&A  3.15B 2.62B 2.51B 2.70B 3.06B 3.73B 4.60B 5.49B 5.42B 5.99B 

Amortization & Deprec  347M 363M 327M 234M 644M 1.44B 2.00B 2.69B 3.69B 4.24B 

Other Expenses  -289M -166M -129M -118M -49.0M -531M -1.01B -1.38B -1.48B -1.20B 

Total Operating Expenses  4.34B 3.89B 3.89B 4.09B 5.15B 6.51B 7.79B 9.54B 10.4B 12.3B 

Operating Income  4.07B 3.74B 3.57B 3.98B 4.21B 4.91B 6.27B 8.18B 8.32B 9.06B 

            

Other Income  -71.3M -309M -128M -16.0M -21.0M 73.0M 60.0M 107M 143M -65.0M 

EBIT  4.00B 3.43B 3.44B 3.97B 4.19B 4.98B 6.33B 8.29B 8.46B 9.00B 

            

Minority Interest  0 0 0 0 0 0 0 60.0M 0 0 

Interest Expense  24.0M 20.0M 16.0M 21.0M 135M 169M 343M 394M 630M 754M 

Income Before Taxes  3.97B 3.41B 3.42B 3.94B 4.05B 4.81B 5.99B 7.83B 7.83B 8.24B 

            

Income Taxes  1.41B 1.18B 1.12B 1.26B 1.17B 1.43B 1.71B 2.31B 2.24B 2.11B 

Net Income from Continuing Ops  2.56B 2.22B 2.31B 2.68B 2.89B 3.38B 4.27B 5.52B 5.59B 6.13B 

            

Income - Discontinued Ops  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinary Items  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Effect of Accounting Changes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Other Items  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Income  2.56B 2.22B 2.31B 2.68B 2.89B 3.38B 4.27B 5.52B 5.59B 6.13B 

            

Preferred Dividends  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Income to Common  2.56B 2.22B 2.31B 2.68B 2.89B 3.38B 4.27B 5.52B 5.59B 6.13B 
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11.4 Ceník Office 365 

Data převzata z http://www.microsoft.com/cze/office2010/sluzby/office-365.aspx a ceny jsou platné 

ke květnu 2011, je možné, že se do zahájení ostrého provozu na podzim 2011 ještě změní. 

 Kompletní plány 11.4.1

Popis Koncová cena v € 

Plán K1 3,57 

Plán K2 9 

Plán P 5,25 

Office Professional Plus pro Plán P 16 

Plán E1 9 

Plán E2 14,25 

Plán E3 22,75 

Plán E4 25,5 

Ceny jsou za měsíc a uživatele, platí podle licenční politiky MOSP do 249 uživatelů 

 

 Samostatné služby 11.4.2

Popis Koncová cena v € 

Exchange Online Plan 1 4,5 

Exchange Online Plan 2 9 

SharePoint Online Plan 1 4,75 

SharePoint Online Plan 2 9,25 

Lync Plan 1 1,79 

Lync Plan 2 5,75 

Office Professional Plus 12,75 

Office Web Apps s SharePoint Online Plan 1 10 

Office Web Apps s SharePoint Online Plan 2 14,5 

Exchange Online Kiosk 1,79 

Ceny jsou za měsíc a uživatele, platí podle licenční politiky MOSP  

 

 Doplňkové služby 11.4.3

Popis Koncová cena v € 

Dodatečné úložiště na portálu, cena za 1 GB 2,23 

Dodatečný extranetový přístup, cena za 1 uživatele 1,79 

Služba synchronizace pro mobilní zařízení BlackBerry (BES) 8,94 

Archivace elektronické pošty 3,57 

 

  

http://www.microsoft.com/cze/office2010/sluzby/office-365.aspx
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11.5 Topologie  
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13 Terminologický slovník 

 

Termín Zkratka Význam 

Active Directory AD implementace adresářových služeb LDAP od 

Microsoftu  

Application Service Provider ASP Model poskytování aplikací jako služby, 

vycházející z modelu klient-server. ASP 

provozuje pro konkrétního zákazníka konkrétní 

aplikaci třetí strany, pro kterou poskytuje vlastní 

infrastrukturu a ručí za její dostupnost. Pro 

každého zákazníka provozuje poskytovatel 

samostatnou instanci aplikace, jejíž funkcionalita 

je zákazníkovi poskytována přes tenkého klienta 

prostřednictvím sítě, zákazník není vlastníkem 

využívané aplikace 

Business Intelligence BI analytické nástroje, které analyzují nejen proběhlé 

jevy, ale slouží i k predikci vývoje a trendů 

Client Access License CAL Licence pro připojení klienta (uživatele) 

k serverové instanci software, známé zejména u 

společnosti Microsoft 

Cloud - Viz. Cloud Computing. Termínem cloud je 

označována platforma zajišťující služby cloud 

computingu - software a hardware v datových 

centrech 

Cloud computing - Zahrnuje současně jak aplikace poskytované ve 

formě služby přes síť, tak i hardware a systémový 

software, který tyto služby poskytuje. Takto 

poskytované služby sdílejí dostupné systémové 

prostředky a poskytují je dynamicky, on-demand, 

uživatelům služby. Základním znakem je před 

uživateli skrytá infrastruktura, která je 

škálovatelná, pružná a sdílená a plně 

automatizovaná 

Cloud storage - Poskytování storage v rámci cloud architektury na 

principu služby. Obecně je pojem cloud 
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zaměňován za cloud storage, protože jde o 

nejrozšířenější formu využití (z pohledu 

uživatele) 

Comunication as a Service CaaS Komunikační platforma poskytovaná jako služba 

Economies of scale - Úspory z rozsahu 

Freemium - Platební model SaaS aplikací – část funkcionality 

zdarma, rozšíření funkcí je placené 

Helios Orange - Podnikový informační systém pro malé a střední 

firmy, zajišťuje zejména ekonomické a účetní 

procesy 

Hybrid cloud - Kombinace veřejného a privátního cloudu do 

jednoho integrovaného celku, zákazník volí jaké 

aplikace, data a prostředky budou provozovány 

lokálně a které ve veřejném (privátním) cloudu. 

Infrastructure as a Service IaaS Infrastruktura jako služba – varianta XaaS, která 

poskytuje přístup k infrastruktuře poskytovatele  

Integration as a Service IaaS Integrace jako služba – ve spojení se 

systémovými integrátory pracujícími se SaaS 

IT Infrastructure library ITIL IT Infrastructure library – soubor doporučení, 

postupů a best practices pro řízení informačních 

technologií. viz. www.itil.cz 

Latence - Zpoždění – rychlost odpovědi vzdáleného 

prostředku (serveru) na dotaz. Měřeno 

v milisekundách. 

Lightweight Directory Access 

Protocol 

LDAP standardizovaný komunikační protokol pro 

adresářové služby přes TCP/IP 

Maturity model - Model zralosti – složí k popsání aktuálního stavu 

a predikci následujícího vývoje, používá se i pro 

porovnání aplikací mezi sebou 

Middleware - Aplikace nebo prostředek umožňující spolupráci 

(propojení) aplikací či systémů, které původně 

tuto možnost komunikace neměly 

Mission-critical aplikace/procesy - Pro chod společnosti klíčové aplikace/procesy, 

bez nich je ohrožena samotná firma 

Monitoring as a Service MaaS Monitoring jako služba 

Multi-tenant - Model poskytování služeb 1:n – jeden dodavatel 

http://www.itil.cz/
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(instance software, služba atd.) : n zákazníků 

Network as a Service NaaS Síť jako služba 

On-demand - Na vyžádání – v této práci model poskytování 

software ve formě služby, kdy zákazník získává 

pouze vyžádanou funkcionalitu 

On-premise - Na předpokladu – v této práci model poskytování 

software jako celku, krabicová distribuce. 

Zákazník získává kompletní funkcionalitu 

aplikace, bez ohledu na to, zda ji využije či 

nikoliv 

OpenSource Software OSS Software s otevřeným (volně dostupným) 

zdrojovým kódem, šířený zdarma a umožňující 

všem zájemcům jej modifikovat či se jinak 

podílet na vývoji. Také označován jako Svobodný 

software 

Outsourcing - Vytěsnění - určitých funkcí, procesů či zdrojů 

(materiálních i personálních) vně podniku. Tyto 

funkce a procesy bude nadále zajišťovat externí 

firma a dodávat je „na klíč“. 

Pay-as-you-go - Platební model XaaS – platba za konkrétní 

využití zdrojů poskytovatele 

Personal cloud - Marketingové označení pro (nejčastěji) veřejný 

cloud storage, služba zaměřena na koncové 

zákazníky 

Platform as a Service PaaS Platforma jako služba – poskytovatel nabízí 

běhové prostředí pro aplikace (SaaS) – zahrnuje 

všechny nutné prostředky – infrastrukturu, 

podpůrný software atd. 

Private cloud - Cloud architektura nasazena pouze v rámci jedné 

společnosti a služby jsou poskytovány pouze 

interním subjektům 

Return On Investments ROI Návratnost investic. ROI (%) = výnosy / investice 

* 100 

Service level agreement SLA Smlouva o závazné kvalitě služeb, definuje 

závazky poskytovatele vůči odběrateli, určuje 

záruky, podmínky, sankce atd. 
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Service Oriented Architecture SOA způsob návrhu aplikací a vývojové paradigma, 

které směřuje k vytváření aplikací složených 

z jednotlivých, nezávislých modulů, které jsou 

navíc znovupoužitelné (mohou být použity bez 

ohledu na konkrétní aplikaci) a komunikují spolu 

přes standardizované komunikační rozhraní 

(API). 

Single-sign-on SSO jednotné (centrální) přihlášení a správa identit 

Single-tenant - Model poskytování služeb 1:1 – jeden dodavatel 

(instance software, služba atd.) : jeden zákazník 

Software as a Service SaaS model poskytování software pomocí 

komunikačních technologií (internet), kde 

dodavatel zajišťuje provoz i vývoj aplikace a 

zákazník odebírá její funkcionalitu jako službu. 

Veškerá infrastruktura „za“ aplikací je plně v 

režii poskytovatele, před zákazníkem je skryta. 

Služby poskytované v modelu SaaS jsou založeny 

na cloud architektuře, což znamená virtualizaci, 

sdílení prostředků a dynamickou škálovatelnost. 

Software Development Kit SDK Balíček nástrojů a dokumentace pro tvorbu 

aplikací na konkrétní platformě 

Total cost of ownership TCO Celkové náklady na vlastnictví – zahrnuje veškeré 

finanční prostředky nutné k zřízení a zajištění 

provozu 

Virtual cloud - Cloud architektura provozovaná jako samostatná 

(izolovaná) instance v rámci jiného cloudu 

Virtual private cloud - Virtuální privátní cloud provozovaný v rámci 

virtualizace uvnitř privátního cloudu 

X as a Service XaaS „Cokoliv“ jako služba 

 


