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Hlavní aplikací v  první fázi nástupu 
5G IoT řešení budou podle analytiků bezpečnostní 
kamery. Nástup 4G/LTE sítí před několika lety podniky 
a jejich CIO zajímal zejména s ohledem na lepší podporu 
mobility jejich zaměstnanců a zákazníků (a umožnil nejen 
generační skok v oblasti videokonferencí a porad na dálku, 
ale také třeba masový rozvoj mobilního streamování videa 
v HD rozlišení na  sociálních sítích a  s  tím i novou vlnu 

„civilní“ či občanské publicistiky a žurnalistiky). 5G sítě by 
měly znamenat nástup nové generace zařízení internetu 
věcí (IoT), profitujících jak z  dostupnějšího vysokorych-
lostního připojení, tak z  nízké latence či lepší podpory 
Nb-IoT na infrastruktuře mobilních sítí.

Podle analytiků ovládnou první vlnu 5G IoT implemen-
tací zejména zařízení využívající dostupnou (levnou či 
levnější) přenosovou kapacitu – venkovní bezpečnostní 
kamery. Již v  příštím roce by jich celosvětově mělo být 
instalováno 2,5 milionu (o rok později pak 6,2 milionu 
a v roce 2022 11,2 milionu). Napřesrok tak budou bez-
pečnostní kamery představovat plných 70  % 5G IoT 
koncových bodů  – i  přes další rychlý růst ale jejich po-
díl do roku 2023 klesne na 32 % z celkového počtu 49 
milionů instalovaných 5G IoT koncových bodů. 

V té době (2023) převezmou štafetu největšího segmentu 
IoT běžícího na  sítích páté generace připojené automo-
bily (připadne na  ně 19,1 milionu jednotek z  celkem 
25,9 milionu 5G IoT koncových bodů v automobilovém 
odvětví). 5G sítě se postupně stanou preferovaným a do-
minantním způsobem zajištění konektivity připojených 
vozidel – z 15 % v roce 2020 vzroste v tomto segmentu 
podíl 5G na 74 % v roce 2023 a 94 % v roce 2028, kdy 
bude hrát 5G připojení klíčovou roli zejména v  oblasti 
V2X, tedy komunikace vozidel mezi sebou, s  okolní in-
frastrukturou a dalšími účastníky provozu – což by v pří-
padě vhodné implementace mohlo výrazně zlepšit plynu-
lost i bezpečnost provozu.

Uživatelé služeb Gartner se k  tomuto tématu dozvědí 
více ve  studii Market Trends: 5G Opportunities in IoT 
for Communications Service Providers.

Témata role 5G sítí, internetu věcí i připojených vozidel 
budou součástí programu Gartner IT Symposia, jež pro-
běhne již za dva týdny v katalánské Barceloně.

Trh v číslech – 42. týden
Počty instalovaných zařízení – 
koncových bodů 5G IoT 2020 a 2023  
(tisíce jednotek)

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit s ohledem na zaokrouhlení 

Zdroj: Gartner, říjen 2019
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Česko má 19 zástupců v Tech Fast 50 CE 
Nově jsou v žebříčku například Blindspot (CZ, 3.) 
a Itrinity (SK, 4. místo) (str. 2)

Thoma Bravo chce koupit Sophos 
Akvizici za takřka 4 miliardy dolarů již schválilo 
představenstvo (str. 2)

El. systém tvorby zákonů naostro až v roce 2022 
V testovacím systému poběží již v průběhu příštího 
roku (str. 2)

Diář: Příští měsíce
Gartner IT Symposium/Xpo™ | Barcelona, 3.–7. 11. 2019  
(Zahájeno plánování 1:1 setkání s analytiky.)

Gartner Data & Analytics Summit |  
Frankfurt, 19.–20. 11. 2019

Připojená auta – vestavěná 
konektivita (komerční
i spotřebitelské): 
19 087 (39 %)

Venkovní dohledové 
(bezpečnostní) kamery: 
15 762 (32 %)

Zařízení pro flotilovou 
telematiku: 
5 146 (11 %)

Zařízení ve vozidle pro výběr 
mýta: 1 552 (3 %)

Bezpečnostní služby/složky:
1 181 (2 %)

Jiné: 5 863 (12 %)

Připojená auta – vestavěná 
konektivita (komerční

i spotřebitelské): 
393 (11 %)

Venkovní dohledové 
(bezpečnostní) kamery: 

2 482 (70 %)

Zařízení pro flotilovou 
telematiku:

135 (4 %)

Zařízení ve vozidle pro výběr 
mýta:

50 (1 %)

Bezpečnostní služby/složky: 
61 (2 %)

Jiné: 400 (11 %)

2020

Σ = 3 522 Σ = 48 590

2023

SPECIÁL: 
GARTNER TIPYCZ + SK

https://www.gartner.com/document/3957395
https://www.gartner.com/document/3957395
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Hlavní události
• Neuvěřitelných devatenáct zástupců má v letošním žebříčku Delloite Technology Fast 50 CE Česko. Hned 
v první pětici jsou dvě české firmy: Průša Research na druhém místě (3D tisk, růst 4 527 %, vloni první) 
a Blindspot na třetím (AI technologie, růst 4 445 %, v žebříčku poprvé). Ze slovenských firem se nejlépe umís-
tila čtvrtá Itrinity (analýza klíčových slov, růst 3 066 %, v žebříčku poprvé). Absolutním vítězem je litevský 
Voltas IT nabízející uživatelsky přívětivou autodiagnostiku (růst 5 734 %, v žebříčku poprvé). Podrobnosti 
na webu Delloite.  CZ  SK  W

• Informatizace na Slovensku nešetří čas ani peníze, tak by se daly ve stručnosti a s trochou jízlivosti shrnout 
závěry slovenského NKÚ a odboru úřadu vlády pro dohled nad investicemi státu (jak podotýká Živé.sk, re-
klamní spoty na Slovensku financované z peněz EU tvrdí opak – IT projekty státu prý ušetřily 2,75 miliardy 
eur a 52 milionů hodin). Ve skutečnosti je ale podle zjištění NKÚ řada projektů nefunkčních, případně jsou 
jejich reálné přínosy pochybné a úřady nejsou schopny prokázat jejich společenský přínos.  SK

• Velkou akvizicí na IT distribučním trhu by mohla být koupě Tech Data Group, o níž má zájem Apollo 
Global Management. Odkup by mohl proběhnout za cenu 130 dolarů za akcii (cena počátkem minulého 
týdne činila přibližně 110 dolarů). Zatím ale není jisté, zda jednání vůbec proběhnou a budou úspěšná.  W

• Nabídku na akvizici Sophosu podala investiční společnost Thoma Bravo, a to za cenu 3,9 miliardy dolarů. 
Nabídka byla přijata představenstvem společnosti a doporučena akcionářům – záleží tedy na tom, jak se k ní 
postaví.  W

• Jiří Peterka rozebírá ve svém tradičně věcném a osvětlujícím článku na Lupa.cz nový web NAP (Národní 
Architektonický Plán), který nedávno na archi.gov.cz spustilo Ministerstvo Vnitra.  CZ

• Kombinaci pojistného programu s  IoT senzory pro detekci pohybu a  úniků vody začaly nabízel Česká 
Pojišťovna a Generali. Jde o společný projekt s brněnským start-upem Senzoor, za nímž je Petr Plachý (dříve 
PPF) a mezi investory nechybí Jíří Hlavenka nebo Karel Obluk.  CZ

https://kpc-group.cz/7duvodu
https://www2.deloitte.com/content/campaigns/ce/technology/fast-50/ce-technology-fast-50-2019.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/143094/prinosy-statneho-it-su-nedoveryhodne-odkazuje-nku-i-samotni-statni-analytici/
https://www.lupa.cz/clanky/archi-gov-cz-konecne-jasne-slovo-k-digitalni-kontinuite/
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Hospodářské výsledky a akvizice
• Podle informací Hospodářských Novin a Aktuálně je případné ohlášení akvizice TV Nova ze strany skupiny 
PPF otázkou několika dnů – jasno bychom tedy snad měli mít do konce týdne.  CZ  W

• Brexit je podle studie, kterou si nechala zpracovat DPDgroup u společnosti Gf K, reálnou hrozbou zejména 
pro britské e-shopy, jež obsluhují větší množství zákazníků z kontinentu – až 70 % z nich by v případě od-
chodu Británie bez dohody (což by znamenalo například nutnost platby DPH cílové země EU u objednáva-
ného zboží) přestalo v britských e-shopech nakupovat. (Pozn. red.: situace by patrně negativně ovlivnila služby 
typu nakupyvanglii.cz, které s oblibou používáme.) CZ  W

• Regulátor – americká komise FCC schválil plánované spojení T-Mobile US a Sprint na severoamerickém 
trhu. Transakce v hodnotě víc než půl bilionu korun je ale stále ohrožena žalobou generálních prokurátorů 
z řady států Unie, které se obávají růstu cen pro koncové spotřebitele.  W

• Novým majitelem logistického areálu v Dobrovízi, kde mimo jiné sídlí Amazon, se stala společnost Samsung 
Securities za cenu, která je neoficiálně odhadována na více než 3,9 miliardy Kč.

• Ze zprostředkování transakcí Bitcoinem se stal „miliardový byznys“ – síť totiž minulý týden překročila cel-
kový objem transakčních poplatků ve výši jedné miliardy dolarů. Pokoření této mety nicméně napomohlo 
i  extrémní vyšponování výše poplatků během raketového růstu ceny Bitcoinu na přelomu let 2017 a 2018 
(pohybovaly se až kolem 50 dolarů za transakci, v současné době jsou cca dolar).  W

Speciál: Gartner tipy
• Tipy na  zajímavé studie, reporty, komentáře a  webináře Gartneru, z  nichž některé jsou dostupné bezplatně 
(v případě studií/reportu je pouze třeba si vytvořit bezplatný účet na Gartner.com). Webináře můžete zhlédnout 
v ohlášeném termínu živě nebo kdykoliv později „on-demand“. Odkazované materiály jsou v angličtině.

• Webinář: Jak efektivně zvládat digitální zákaznickou zkušenost v oblasti služeb (22. října 2019, analytik: 
Devin Poole). Na zlepšování digitální zákaznické zkušenosti vydávají v poslední dekádě podniky stále větší 
částky. Jenže bez ohledu na to, kolik nových kanálů a funkcí přidáte, zákazníci budou stále požadovat víc – 
aniž by to nezbytně vedlo ke zlepšení efektivity či obchodních výsledků. Webinář představí příklady podniků, 
jimž se podařilo kvadraturu kruhu digitální zákaznické zkušenosti úspěšně vyřešit: Delivering an Effective 
Digital Customer Service Experience.

• Webinář: Předpověď IT výdajů: aktualizace za 3Q2019 – nová generace cloudu (23. října 2019, analytik: 
John Lovelock) První vlnu nasazování cloudu máme za sebou – týkala se především podniků, které nasazovaly 
cloud pro cloud samotný. Stále větší roli ale začíná hrát cloudová geopolitika a také stále komplexnější konfigu-
race cloudových služeb. Webinář určený především poskytovatelům cloudových služeb vysvětlí jak se bude lišit 
další rozvoj cloudu v různých teritoriích a co je třeba pro udržení vlastní konkurenceschopnosti: IT Spending 
Forecast, 3Q 2019 Update: The Next Generation of Cloud.

• Studie (placený přístup): Jak rozšířené strojové učení demokratizuje datovou vědu? Možnosti automati-
zace v oblasti analytiky a datové vědy dál postupují, ukazuje se nicméně, že všechny znalosti a dovednosti dato-
vých vědců (a jejich týmů) AI převzít nedokáže. Co je možné a co není, na které dodavatele se zaměřit a další 
informace se dozvíte ve studii: How Augmented Machine Learning Is Democratizing Data Science. 

• Komentář: Čeho byste si měli všímat na  hype křivce technologií pro zákaznické služby a  podporu? 
Mezi technologie které si zaslouží pozornost i ostražitost patří ty pro analýzu zákaznické cesty, virtuální asi-
tenti a chatboti (na vrcholu hype), konverzační rozhraní a řízení znalostí. Více v komentáři: Highlights From 
Gartner Hype Cycle for Customer Service and Support Technologies, 2019 

• Přehled všech webinářů Gartneru

• Nejnovější komentáře „Smarter with Gartner“

Hlavní 
události

Hospodářské 
výsledky 
a akvizice

Kontrakty 
a implementace Legislativa Lidé

Produkty, 
služby 

a technologie

Certifikace 
a ocenění

Výzkumy 
a studie Bezpečnost Diář

https://www.gartner.com/en/webinars/26541/delivering-an-effective-digital-customer-service-experience
https://www.gartner.com/en/webinars/26541/delivering-an-effective-digital-customer-service-experience
https://www.gartner.com/en/webinars/28231/it-spending-forecast-3q-2019-update-the-next-generation-of-cloud
https://www.gartner.com/en/webinars/28231/it-spending-forecast-3q-2019-update-the-next-generation-of-cloud
https://www.gartner.com/document/3956825
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/highlights-from-gartner-hype-cycle-for-customer-service-and-support-technologies-2019
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/highlights-from-gartner-hype-cycle-for-customer-service-and-support-technologies-2019
https://www.gartner.com/en/webinars
https://www.gartner.com/smarterwithgartner
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• Navzdory tomu, že je sám gigantem, Netflix stále roste – ve třetím kvartále překonal očekávání trhu, když 
zvýšil počet předplatitelů o 12 % na celkových 158,3 milionu. Společnost vykázala čtvrtletní zisk 665 milionů 
dolarů, tržby pak rostly meziročně o 31 %.  W

• Také IBM překonalo (pesimistická) očekávání burzy, i tak mu ale čistý zisk meziročně poklesl o 38 % na 1,67 
miliardy dolarů, společnosti klesaly i tržby, a to o 3,9 % na 18 miliard dolarů.  W

• Slovenský Swan provedl dvě menší akvizice, v jejichž rámci získal SBD Lučenec – Satelit a Kabel Telecom – 
a s nimi také tři tisíce nových zákazníků.  SK

Kontrakty a implementace
• ČTÚ přesunul začátek plánované aukce kmitočtů v pásmech 700 a 3 500 MHz na počátek roku 2020 z dů-
vodu „realistického zhodnocení časové náročnosti jednotlivých úkonů“ – tak aby celý proces nebyl přerušován 
Vánocemi a volnem na přelomu roku.  CZ

• K plánům na vybudování evropského centra AI, které v létě avizovala vláda, se přidaly dvě další vysoké školy, 
tentokrát brněnské VUT a MUNI.  CZ

• Plánovaný elektronický systém tvorby zákonů, který umožní například vytvářet přehledné seznamy povin-
ností, jež se k nově tvořeným předpisům vážou, nebo zavede až na výjimky platnost nových zákonů od ledna 
a července, bude podle verze, kterou si opětně přehlasovala Sněmovna PČR plně zaveden až od roku 2022. 
Od příštího roku by měl systém běžet v testovacím režimu.  CZ

• Zásilkovna, která se postupně pro e-shopy stává důležitějším partnerem než pošta, otevřela nové logistické 
centrum v Ostravě s kapacitou 350–500 tisíc zásilek měsíčně, díky kterému lépe pokryje doručování zásilek 
v Moravskoslezském kraji.  CZ

• Navzdory odchodu řady klíčových partnerů pokračuje Facebook v projektu kryptoměny Libra – oficiálně 
tak byla založena její dříve avizovaná asociace, v níž je celkem 21 firem (z významnějších platebních hráčů 
zůstala „na palubě“ například PayU) a až 1 500 dalších má zájem se k asociaci přidat. Facebook má v asociaci 
pouze jeden hlas prostřednictvím dceřiné společnosti Calibra která za Librou stojí.  W

• TRENDY 
• A

 • 
ST

RATEGIE • NA • CZ • A
 • SK

 • TRHU •

https://www.surveymonkey.com/r/INSIDEDIG
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• Celkem tři banky v  ČR a  SR nově nabízejí podporu Apple Pay. V  ČR se jedná o  Raiffeisenbank a  Fio 
banku, na Slovensku jde pak též o Fio a dále o UniCredit Bank.  CZ  SK

• Podle Živé.sk nejspíš slovenský NASES nestihne původně plánované termíny pro zprovoznění elektronic-
kých občanských průkazů v  mobilech (mID)  – mělo jít již o  konec letošního roku. Hlavním důvodem je 
patrně nepřidělení finančních zdrojů.  SK

• Slovenský Úrad pre veřejné obstarávanie (UVO) spustil veřejné konzultace k  projektu Systém veřejného 
obstaravania (SVO), který by měl být uveden do provozu v roce 2022.  SK

• Prodejci IT služeb v regionu EMEA budou mít díky nově uzavřené smlouvě mezi Arrow a Alibaba Cloud 
možnost nabízet služby a řešení postavená na této infrastruktuře.  CZ  SK  W

Legislativa
• Představitelé zemí G20 se kvůli údajné ochraně měnového systému a finanční stability shodli na přísnější 
regulaci kryptoměn, zejména tzv. stablecoins (kam by měla patřit například Libra plánovaná Facebookem). 
Vydávání takových měn by nemělo být povoleno, dokud „nebudou vyřešena různá globální rizika, která před-
stavují“.  W

• Itálie je další zemí, která schválila digitální daň, a to v rámci zákona o rozpočtu na rok 2020. Tříprocentní 
daň, která zasáhne zejména velké digitální společnosti, tak bude platit od ledna a do státního rozpočtu by měla 
během příštího roku přinést asi 600 milionů eur.  W

• Rada vlády SR schválila návrh zákona, který zavede postupné nahrazení rodných čísel bezvýznamo-
vými identifikátory. Návrh nebere příliš v potaz námitky sdružení jako je Slovensko.digital – více například 
na Živé.sk.  SK

Lidé
• Novým generálním ředitelem J&T Investiční společnosti se stává Daniel Drahotský, který v podniku pů-
sobí již od roku 2010, v minulosti pak pracoval například jako šéf investičního poradenství v České spořitelně. 
Spolu s ním přichází do vedení také Petra Tomisová, která bude mít na starosti administraci a back-office.  CZ

• Na pozici Head of HR v pojišťovně MetLife nastoupila Jana Harel, která dříve působila například v UPC 
a Microsoftu/Skype.  CZ

• Po odchodu Billa McDermotta z pozice CEO SAP byli ve funkcích výkonných ředitelů potvrzení Jennifer 
Morganová a Christian Klein. McDermott bude ještě do konce roku působit jako poradce.  W

• Oki má v ČR novou channel manažerku, stala se jí Simona Králová, která v marketingu Oki 
působí již od roku 2009 a nyní se vrací z mateřské dovolené.  CZ

Jennifer Morganová Christian Klein

Simona Králová

https://zive.aktuality.sk/clanok/143116/rusenie-rodnych-cisel-preslo-cez-radu-vlady-stat-prehlasoval-zdruzenia/
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a studie Bezpečnost Diář

Produkty, služby a technologie
• Česká společnost Průša Research představila 3D tiskárnu Original Prusa MINI, která nabízí menší roz-
měry i tiskový „prostor“ a cenově se vejde pod deset tisíc Kč.  CZ  W

• Společnost Acronis oznámila produktové novinky – konkrétně jde o Cyber Protect, Cyber Platform a Cyber 
Infrastructure určené pro podnikovou sféru a řešící zabezpečení na rostoucím počtu zařízení, u distribuova-
ných dat napříč zařízeními a lokalitami či cloudovými službami.  W

• Google Mapy nově na  iOS zařízeních umožňují také hlásit dopravní zácpy a  zejména policejní radary. 
Na Androidu byla funkce dostupná již od konce minulého roku.  W

• V amerických systémech pro odpalování jaderných střel byly po desetiletích nahrazeny diskety, na nichž byly 
přenášeny odpalovací kódy, výrazně modernější technologií – vysoce zabezpečeným SSD řešením. Jedná se 
o součást programu modernizace SACCS, která probíhá již od letošního jara.  W

• Další velké aktualizace Windows 10, verze 1909/19H2, bychom se měli podle neoficiálních (uniklých) in-
formací dočkat 12. listopadu. Některé z  plánovaných novinek byly ale nakonec Microsoftem odsunuty až 
do aktualizace 20H1, jež přijde v první půlce příštího roku.  W

• Google představil nové modely chytrých telefonů Pixel čtvrté generace. Někteří komentátoři si zároveň 
povšimli absence podpory VR technologie Daydream, kterou Google s velkou slávou představil před dvěma 
roky (a podporovaly jí vedle modelů Pixel také špičkové přístroje dalších výrobců).  W

Certifikace a ocenění

Výzkumy a studie
• Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo žebříček mezinárodní konkurenceschopnosti, v němž se ČR ne-
umístila příliš dobře (až na 32. místě) – sestup o tři příčky jde na vrub zejména stavu zdejšího pracovního trhu 
a nedostatečné technologické vyspělosti některých odvětví. Více například na ITbizu.  CZ  W

Bezpečnost
• Že je kybernetická válka jednou z běžných forem konfliktů 21. století nikoho nepřekvapí. Relativní novin-
kou je ale takřka veřejné oznamování kybervojenských operací, jako je tomu v případě nedávného útoku USA 
proti Íránu. Zdroje agentury Reuters z americké administrativy uvedly, že nejnovější útok testoval schopnost 
Teheránu šířit propagandu.  W

https://www.itbiz.cz/zpravicky/pracovni-sila-neni-pripravena-na-digitalni-budoucnost


Hlavní 
události

Hospodářské 
výsledky 
a akvizice

Kontrakty 
a implementace Legislativa Lidé

Produkty, 
služby 

a technologie

Certifikace 
a ocenění

Výzkumy 
a studie Bezpečnost Diář

O B S E R V E R
TRENDY a STRATEGIE NA CZ / SK TRHU IT 

21. 10. 2019 | číslo 42 | ročník 20 | www.inside.cz

7 / 7

© KPC-Group, s.r.o., 2019. Autorská práva vyhrazena. 
Kopírování a přeposílání tohoto bulletinu je právě tak nesprávné jako kopírování softwaru.
INSIDE Observer 42/2019 vyšel 21. října, 43/2019 vyjde 29. října.
Zákaznický servis INSIDE: Veronika Vápenková, tel.: 257 322 524 , fax: 257 325 085
e-mail: vvapenkova@gartner.cz, web: www.kpc-group.cz/inside
Tiskové zprávy a jiná tematická sdělení zasílejte na adresu redakce@inside.cz
Pokud si nepřejete nadále zasílat INSIDE Observer, odpovězte, prosím, na tento e-mail a do předmětu 
zprávy uveďte Odhlásit.

Diář ICT pro následující měsíce
22. 10. 2019 SMAU Milano 2019 Milano

24. 10. 2019 Bezpečnosť a dostupnosť dát Bratislava

30. 10. 2019 Infosecurity Netherlands Utrecht

31. 10. 2019 Enterprise Architektura 2019 Praha […→]

3.–7. 11. 2019 Gartner IT Symposium/Xpo™ 
Celosvětově nejvýznamnější setkání CIO a exekutivy odpovědné za IT. 

Otevřeno plánování 1:1 s analytiky (od 7. 10. pro všechny registrované účastníky.)

Barcelona […→]

4. 11. 2019 Dell Technologies Forum 2019 Praha […→]

4.–5. 11. 2019 SCADA SECURITY Praha […→]

4.–7. 11. 2019 VMworld 2019 Europe Barcelona […→]

4.–7. 11. 2019 Web Summit 2019 Lisabon

12. 11. 2019 WebTop100 Praha […→]

13.–14. 11. 2019 Budoucnost práce a světového byznysu ve 4D Praha […→]

19.–20. 11. 2019 Gartner Data & Analytics Summit Frankfurt […→]

2.–5. 12. 2019 Black Hat Europe Londýn

https://archforum.eu/
https://kpc-group.cz/blog/akce/gartner-it-symposiumxpo-2019
https://www.delltechnologies.com/cs-cz/events/forum2019/Praha/index.htm
http://www.future-forces-forum.org/events/default/32_scada-security-conference?lang=cs
https://www.vmworld.com/en/europe/index.html
https://www.tuesday.cz/akce/konference-webtop100-2019/
https://conference.absl.cz/
https://kpc-group.cz/blog/akce/gartner-data-analytics-summit-2

