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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce Informační podpora ve finanční instituci pojednává o současné situaci 

využívání informačních služeb a zdrojů se zaměřením na interní české bankovní prostředí. 

Čtenáři je tak umožněn vhled přímo do organizace a lze tak pozorovat, jaký postoj zaujímá 

vůči práci s informacemi pro naplňování individuálních informačních potřeb svých 

zaměstnanců. V práci je zohledněn popis nejdůležitějších informačních zdrojů. Dále byly 

analýzou identifikovány informační potřeby zaměstnanců, na základě četnosti výskytu jejich 

váha a rozložení napříč bankou. V dalších částech jsou detailně identifikovány informační 

služby. Čtenář má tak možnost zjistit, kde, kým a jak hodně jsou služby využívány. Závěr 

práce je věnován informačním modelům toku informací v organizaci a rozboru jednotlivých 

entit, které procesy ovlivňují. 
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Abstrakt (anglicky) 

This thesis entitled Information support in a financial institution discusses how information 

services and resources are currently used internally in an institution focusing on the Czech 

banking environment. 

The reader is thus provided an insight directly into the organization and the position it takes 

towards working with information aiming at fulfilment of its employees’ information needs. 

The thesis also reflects description of the most important information sources. Information 

needs of employees were analyzed and identified based on their frequency of occurrence and 

distribution across the bank. The following part of the work covers detailed identification of 

information services. The reader is hereby given the opportunity to find out where, by whom 

and to what extent the services are used. The conclusion deals primarily with the information 

models of the flow of information in the organization and the analysis of various entities 

affecting the relevant processes. 
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Předmluva 

Cílem této diplomové práce je podat základní informace o informačních zdrojích ve finanční 

instituci, identifikovat informační potřeby zaměstnanců banky, analyzovat podrobně 

informační služby a toky informací v rámci poskytování informačních služeb. Ve výsledku 

tak vzniká komplexní příkladová analýza informačních potřeb a informačních služeb  

ve finanční instituci. 

Vyhledávání informací se stalo nedílnou součástí našich životů, avšak jejich narůstající 

množství a digitální podoba mění přístupy k jejich zpracování, distribuci a vyhledávání. Nejen 

na producenty databází a rešeršních systémů jsou kladeny stále větší nároky na inovace 

stávajících a vývoj nových technologií. Také firmy a samotní zaměstnanci musejí měnit svůj 

přístup v práci s informacemi, aby byli schopni splnit své plány, strategické cíle a úkoly. 

Výběr vhodného informačního zdroje a rešeršní strategie často znamená cestu k úspěchu.  

Ne jinak je tomu v bankách. 

Téma diplomové práce „Informační podpora ve finanční instituci“  jsem si zvolil zejména 

proto, že jsem přesvědčen o jeho aktuálnosti, neboť podobné téma, analyzující vnitřní 

informační služby a procesy finanční instituce, nebylo nikdy tak podrobně zkoumáno. Dalším 

významným důvodem bylo také moje současné zaměstnaní informačního specialisty v bance 

a zkušenosti s budováním informačního zázemí, zajišťováním osvěty v této oblasti 

zaměstnancům a prací s informacemi obecně. S tématem jsem se tedy seznámil zejména 

v rámci své praxe, díky které bylo možné provést řadu interních průzkumů u zaměstnanců  

a mít k dispozici obrovské množství dat ve formě systémových reportů, které bylo možné 

posléze dále analyzovat a zpracovávat. Problematika informační podpory v bankovnictví  

se ukázala být svým záběrem velmi široká. Zaměřil jsem se proto zejména na analýzu 

spojenou s rešeršními systémy, neboť například analýza a detailní popis firemního intranetu  

a jeho využívání (tzn. správa a užívání samotnými uživateli), jako komplexní, samostatné 

služby by znamenala podrobné rozpracování v rozsahu další kvalifikační práce. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních částí a její rámec tvoří interní služba 

Informační servis, zajišťující správu databází a rešeršních systémů. V rámci této služby, 

kterou provozuje útvar s názvem Elektronická komunikace, jsou informačními specialisty 

také poskytovány rešeršní výstupy a to periodicky nebo jednorázově. 
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V první části práce se zaměřuji na popis informačních zdrojů. Zde byl proveden průzkum, 

které informační zdroje jsou v bance masově využívány. Zdroje byly rozděleny do dvou 

hlavních logických celků – externí informační zdroje a interní informační zdroje. Tyto dvě 

množiny zdrojů pak byly dále rozčleněny na jednotlivé podkategorie. V závěru kapitoly jsem 

rozvedl v současnosti často diskutované téma týkající se fyzického umístění dat z pohledu 

infrastruktury budované uvnitř („in house“) a vně („cloud“) organizace. Zřetelný důraz zde 

kladu na popis obou možností pro ukládání dat a také na otázku rozdílnosti bezpečnosti 

informací uložených na takových platformách. 

Následují kapitoly analyzující informační potřeby a informační služby v instituci. Tyto dvě 

kapitoly činí hlavní výzkumnou část práce a pro přehlednost a pohodlí čtenáře obsahují vždy 

v jejich závěru celkové shrnutí. V obou částech bylo vycházeno z velkého množství 

zpracovaných dat, získaných z různých interních systémů nebo dotazníků. V průběhu 

zpracování analýz jsem mnohdy narážel na fakt, že bylo potřeba vymyslet vlastní postupy, 

které opírám zejména o základní statistické metody, to znamená především průměr a četnost 

aplikované na dostatečně velkém množství dat. 

V kapitole Informační potřeby uživatele ve sféře bankovnictví a finančnictví, byly využity 

uživatelské průzkumy a systémové informace pro identifikaci informačních potřeb 

zaměstnanců banky. Informační potřeby byly také rozděleny do celkem deseti skupin  

a na základě jejich četnosti výskytu bylo zjišťováno, které z nich jsou nejvýraznější  

a ve kterých částech banky se nacházejí. 

V následující kapitole se zaměřuji na podrobné zkoumání informačních služeb v bance, které 

zajišťuje Elektronická komunikace. Kapitola má tři samostatné části analyzující poskytování 

jednorázových a periodických rešerší v bance a využívání aplikací pro práci s informačními 

zdroji v bance. Zkoumané informační zdroje jsou pouze ty, se kterými pracuje útvar 

Elektronická komunikace nebo tyto zdroje spravuje a poskytuje zaměstnancům. Zde tedy 

nebyly předmětem zkoumání bezezbytku veškeré zdroje uvedené v první kapitole  

a to především z důvodu nedostupnosti informací (zejména těch systémových) o jejich 

využívání. 

Kapitola čtvrtá (Informační model toku informací a poskytování informačních služeb 

v bankovnictví) doplňuje dvě předchozí a znázorňuje dva pohledy na tok informací. V případě 

prvním je proces zpracování informace znázorněn v obecné rovině, kdy vzniká informační 

potřeba, informační požadavek atd. až ke konečnému dodání primárního dokumentu uživateli. 
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V druhém případě bylo vytvořeno celé schéma, ve kterém je informace získávána 

z konkrétních databází a prostřednictvím dalších systémů doručena na cílové místo. Jedná  

se tedy v určitém pohledu o technologický pohled na proces toku informací ve finanční 

instituci. 

V poslední kapitole této diplomové práce jsou shrnuta veškerá fakta a zjištění z jednotlivých 

částí. 

Provedené analýzy byly vytvořeny na základě sběru dat z let 2011 – 2013 a samotný výzkum 

realizován od ledna do srpna roku 2014. Ke zpracování této práce bylo využito mnoho 

interních informačních materiálů, ale také dokumenty z volného internetu a specializované 

literatury. Jako citační metodu jsem využil harvardský systém citací. Po dohodě s vedoucím 

práce byly obsáhlejší přílohy, jako tabulky s daty apod., umístěny na CD, které je součástí 

tohoto výtisku. 

Mé poděkování patří doc. PhDr. Richardu Papíkovi, Ph.D. za cenné rady, věcné připomínky 

a vstřícnost při konzultacích a dále mé rodině. 
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Úvod 

V současné informační společnosti se potkáváme s fenoménem, kdy jsme zahlceni 

informacemi. Podnikové informační systémy často poskytují všechny odpovědi na naše 

otázky, ale cesta k nim je zdlouhavá. Od správných rozhodnutí učiněných včas mnohdy závisí 

splnění pracovních úkolů, a tak zaměstnanci v podnicích obvykle tráví většinu své pracovní 

doby vyhledáváním relevantních informací potřebných pro výkon své práce. Velké organizace 

již před mnoha lety pochopily, že pro zvýšení efektivity práce, udržení kroku s konkurencí 

a odlišení se od běžných společností je důležité vybudovat komplexní informační zázemí 

v podobě center s informačními specialisty, kteří spravují důležité informační zdroje, umí 

v nich vyhledávat relevantní informace v krátkém čase a přinášejí nové a inovativní pohledy 

zaměřené na naplňování informačních potřeb svých interních klientů. Toto téma je v této 

diplomové práci přiblíženo zevrubnou analýzou informační podpory spojenou s konkrétními 

interními službami a informačními zdroji z prostředí jedné z největších bankovních institucí 

v České republice1. Téma se jeví zajímavé hned z několika důvodů. Za prvé, práce tohoto 

typu, popisující vnitřní informační potřeby, procesy zpracování a distribuci informací, úzce 

zaměřená na české bankovní prostředí, nebyla nikdy v takovém rozsahu publikována. 

Za druhé, vývoj v oblasti IT se za posledních deset let změnil natolik, že ovlivnil mimo jiné 

práci s informacemi i ve finanční sféře. Změnu lze pozorovat zejména v nárůstu digitálních 

informačních zdrojů, které je možné často integrovat do jednoho řešení, ve kterém lze 

vyhledávat, v aplikacích sloužících k získávání vysoce relevantních informací, ve firemních 

portálech, kde se informace sdružují, v nárůstu počtu uživatelů, kteří digitální informační 

zdroje využívají zprostředkovaně, ale také samostatně díky intuitivnímu uživatelskému 

rozhraní. Tato fakta přinášejí výhody ve formě zjednodušení, zrychlení a výrazného zvýšení 

produktivity práce a vnitřních procesů organizace. 

 
 

                                                           
1 Jméno společnosti musí být utajeno s ohledem na rizika plynoucí z dále uvedených informací, které by mohly 
být ve spojitosti s touto organizací zneužity. Namísto názvu podniku jsou nejčastěji použity výrazy finanční 
instituce nebo banka. 
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1 INFORMAČNÍ ZDROJE A JEJICH POPIS 

Využíváním informačních zdrojů v bance a jejich vytěžováním pro získávání vysoce 

relevantních informací je podporován denní chod banky, její procesy a agendy zaměstnanců. 

Informační zdroje tak byly rozděleny do kategorií, které korelují s informačními potřebami 

uživatelů a jejich specifickými agendami. Základní rozdělení informačních zdrojů je členěno 

pro větší přehlednost na externí (elektronické) informační zdroje (označováno zkratkou EIZ) 

a interní informační zdroje. U každého zdroje je uveden jeho podrobný popis včetně 

informací o aktualizaci, ale také možnosti, jakým způsobem s ním je možné pracovat  

a za jakých podmínek je možné z něho získat informace potřebné pro práci uživatelů. Dále je 

uvedeno, zda-li se jedná o zdroj komerční nebo nekomerční, český nebo zahraniční. 

Externí elektronické informační zdroje (dále jen EIZ2) mají ve finanční instituci zastoupení 

největší, neboť pokrývají celou řadu informačních systémů nebo databází, které banka 

nakupuje, a jsou tedy dostupné komerčně. EIZ obsahují již informace v takové podobě, 

ve které je možné s nimi téměř okamžitě pracovat. Informace jsou často agregované, 

zaměřující se na specifickou oblast a mající také vlastní uživatelské rozhraní, které podléhá 

dlouhodobému vývoji a úpravám na základě podnětů od uživatelů a zásadám ergonomie 

takovýchto systémů. Systémy jsou dále rozšiřovány a modifikovány zejména díky 

konkurenčním vlivům a snaze výrobců udržet se a uspět na trhu. 

Z těchto důvodů není pro finanční instituce, jako je banka, dlouhodobě efektivní investovat  

do vlastního vývoje specifických elektronických informačních zdrojů, neboť by to znamenalo 

velké vstupní výdaje na získání odbornosti (know-how3), lidské i finanční zdroje a krok 

s vývojem technologií a specializace na daný segment trhu by byl neudržitelný. Proto je 

výhodnější některé zdroje, kde se nepracuje s klientskými daty a jinými údaji interní povahy, 

raději převzít, nežli vyvíjet vlastní. 

Některé systémy lze prohledávat samostatně, s jinými zdroji pracují jen vybraní pracovníci 

banky, ale je možné jejich prostřednictvím získat potřebné informace. 

                                                           
2 EIZ je zkratka pro externí elektronické informační zdroje používaná interně v samotné bankovní instituci. 

3 Know-how (anglicky „vědět-jak“) je anglické sousloví, popisující technologické a informační předpoklady  
a znalosti pro určitou činnost [KNOW-HOW, 2014]. 
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Interní informační zdroje jsou zdroje, které mnoho zaměstnanců banky zná  

a pravděpodobně je používá ke své práci pravidelně. Jedná se o předpisovou soustavu banky, 

Infoservisy (firemní elektronické magazíny určené k interní komunikaci), katalog odborné 

knihovny a intranet banky. 

Přehled a rozdělení zdrojů v daných kategoriích je uveden v tabulce 1. Detailní popis zdrojů 

následuje v částech externí a interní informační zdroje a u každého zdroje je uvedena tabulka, 

obsahující souhrnné informace. 
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Externí elektronické informační zdroje (EIZ) 
Český / 

zahraniční zdroj 
Komerční /  

nekomerční zdroj 
Interní zdroje 

Český / 
zahraniční 

zdroj 

Komerční /  
nekomerční 

zdroj 
Periodika a zpravodajství:   Periodika:   
Daily Fleet Sheet Czech Republic český komerční Dialog český nekomerční 
Infoservis Firemné bankovníctvo zahraniční  Infoservis Korporátního a 

institucionálního bankovnictví  
český nekomerční 

Infoservis Infoservis Ústredie zahraniční nekomerční Infoservis Convenience Services český nekomerční 
Infoservis Retail SR zahraniční nekomerční Infoservis Pobočky český nekomerční 
Mediální databáze Anopress český komerční Infoservis Ústředí český nekomerční 
Fleet Sheet – E.S. Best zahraniční komerční Kompas český nekomerční 
Tisk ČR(SR) český komerční Navigátor český nekomerční 
Zpravodajství ČTK   Ostatní interní zdroje:   
Databáze hospodářských informací český komerční IBIS český nekomerční 
Firemní informace:   Katalog odborné knihovny český komerční 
Databáze firem Albertina český komerční Monitoring zpráv banky český komerční 
Systém sledování vazeb (SSV) český komerční Profile zahraniční komerční 
Hoppenstedt Bonnier („Významné podniky ČR“) český komerční Intranet český nekomerční 
Informační systém MAGNUS WEB český komerční    
Obchodní věstník český komerční    
Cribis český komerční    
CREDITREFORM (v bance již není) český komerční    
Dun & Bradstreet (v bance již není) český komerční    
Informace o bankách:      
Bankers Almanach zahraniční komerční    
Právní informace:      
ASPI český komerční    
Nakladatelství C. H. Beck český komerční    
Registry:      
Centrální registr úvěrů – CRÚ  český komerční    
Katastr nemovitostí (vzdálený přístup do registru) český komerční    
Software:      
I2 Analyst's Notebook zahraniční komerční    
Tovek Tools český komerční    
Newton Media Monitoring (software) český komerční    
Ostatní externí zdroje:      
Analytická knihovna Gartner zahraniční komerční    

Tabulka 1: Přehled elektronických informačních zdrojů v bance4 

                                                           
4 Šedivě jsou podbarveny ty zdroje, které se v bance dříve využívaly, ale nyní již ne. 
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1.1 Externí informační zdroje 

1.1.1 Periodika a zpravodajství 

1.1.1.1 Daily Fleet Sheet Czech Republic 

Daily Fleet Sheet CR (Newton Media) 

Denní zpravodajský souhrn, přehled nejdůležitějších zpráv o bance a jejích dceřiných 

společnostech pro banku zpracovává v angličtině agentura Newton Media. Přehled je 

doručován na denní bázi v PDF dokumentu a je distribuován e-mailem viz tab. 2. 

 

Název zdroje  Daily Fleet Sheet Czech Republic  

Dodavatel zdroje NEWTON Media, a.s.  

Typ zdroje  Externí periodikum 

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní  

Způsob distribuce Komerční 

Tabulka 2: Shrnutí informací o Daily Fleet Sheet Czech Republic 

1.1.1.2 Infoservis Firemné bankovníctvo 

Infoservis je interní zdroj, vybudovaný na platformě firemního, redakčního systému, který 

slouží pro účely interní komunikace uvnitř organizace. Jednotliví redaktoři tvoří zprávy  

z banky, které jsou posléze rozeslány ve formalizované HTML podobě do segmentu Firemné 

bankovníctvo na Slovensku, viz tab. 3. 

 

Název zdroje  Infoservis Firemné bankovníctvo  

Dodavatel zdroje  Slovenská banka, která je součástí skupiny 

Typ zdroje  Externí periodika  

Původ zdroje  Zahraniční zdroj, interní systém  

Aktualizace  Denní  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 3: Shrnutí informací o Infoservis Firemné bankovníctvo 



16 
 

1.1.1.3 Infoservis Ústredie 

Zprávy z banky v rámci interního komunikačního systému Infoservis, které jsou 

distribuovány pouze zaměstnancům ústředí banky na Slovensku, viz tab. 4. 

 

Název zdroje  Infoservis Infoservis Ústredie  

Dodavatel zdroje  Česká banka 

Typ zdroje  Externí periodika  

Původ zdroje  Zahraniční zdroj, interní systém  

Aktualizace  Denní  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 4: Shrnutí informací o Infoservis Ústredie 

1.1.1.4 Infoservis Retail SR 

Zprávy z banky v rámci interního komunikačního systému, které jsou distribuovány pouze 

zaměstnancům Retailového segmentu na Slovensku, viz tab. 5. 

 

Název zdroje  Infoservis Retail SR  

Dodavatel zdroje  Slovenská banka, která je součástí skupiny 

Typ zdroje  Externí periodika  

Původ zdroje  Zahraniční zdroj, interní systém  

Aktualizace  Denní  

Finanční aspekty nekomerční 

Tabulka 5: Shrnutí informací o Infoservis Retail SR 
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1.1.1.5 Mediální databáze Anopress 

Společnost Anopress IT, a.s  vznikla v roce 2002 jako právní nástupce společnosti  

Anopress, s.r.o a od roku 1996 vytváří databázi českých médií, viz tab. 6. On-line databanka 

je členěna na část mediální a část vědomostní. V části mediální lze prohledávat články 

z českého tisku  a plnotextové5 záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů 

rozhlasu a televize. V části vědomostní lze nalézt informace referenčního a encyklopedického 

charakteru (např. z Ottova naučného slovníku, plné texty zákonů a vyhlášek apod.).  

V současné chvíli obsahuje tato databanka více než 160 zdrojů a je neustále rozšiřována  

o další tituly. Dotazy si zadává uživatel sám a to interaktivně pomocí jednoduchých 

formulářů. Po jejich odeslání obdrží okamžitou odpověď [ANOPRESS IT, 2014]. 

Na úrovni databází jsou k dispozici následující služby: 

• Přístup do mediální DB (tisk časopisy, TV, rozhlas) 

• Přístup do monitoringu (prostřednictvím privátních témat) 

• Přístup do vědomostní DB (knihy, encyklopedie) 

• Přístup do informační DB (sbírka zákonů, knihovna parlamentu, firmy) 

Více informací na webu http://www.anopress.cz. 

Název zdroje  Mediální databáze Anopress  

Dodavatel zdroje  NEWTON Media, a.s. 

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 6: Shrnutí informací o mediální databázi Anopress 

 

                                                           
5 Úplná verze textového sdělení zpřístupněná při jeho komunikování formou elektronického dokumentu. 
Obvykle se vymezuje negativně jako protiklad k redukovanému textu nebo k bibliografické informaci  
o dokumentu [VLASÁK, 1999]. 

http://www.anopress.cz/
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1.1.1.6 The Fleet Sheet – E.S. Best 

The Fleet Sheet je jednostránkový zpravodajský souhrn o mikroekonomice, makroekonomice 

a všem podstatném, co se za předchozí den událo. Vychází každý pracovní den od osmi hodin 

v anglickém jazyce a je zaměřen zejména na obchodní, politické a kulturní dění v České 

republice, viz tabulka č. 7. Jeho vydavatelem je nakladatelství E.S. Best, kde tým lidí  

se znalostí tuzemského prostředí a zkušenostmi ze žurnalistiky vybírá nejdůležitější novinky. 

Ostatně zkušenost s výběrem nejdůležitějších událostí je nejsilnější stránkou tohoto média 

[E.S. BEST, 2014]. 

Více informací na webu http://www.fleet.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7: Shrnutí informací o The Fleet Sheet – E.S. Best 

1.1.1.7 Tisk ČR (SR) 

V bance je k dispozici databáze tisku v elektronické podobě, která obsahuje informace  

od roku 2001 až do teď pro český tisk a informace ze slovenského tisku do května 2009 

(důvodem zrušení odebírání slovenského tisku, byl přesun databáze do bankovní skupiny 

působící na Slovensku). V současné době odebírá banka největší deníky a periodika  

v elektronické podobě. Stručný přehled těchto deníků a periodik je uveden v tab. 8 a 9. 

Česká republika 

Mladá fronta Dnes deník  všeobecný MaFra, a.s., Praha ČR 
Právo deník všeobecný Borgis, a.s., Praha ČR 
Lidové noviny deník všeobecný Lidové noviny, a.s., Praha ČR 
Hospodářské noviny deník všeobecný Economia, a.s. ČR 
Ekonom týdeník ekonomický a politický Economia, a.s. ČR 
Respekt týdeník společenský Economia, a.s. ČR 
Profit týdeník podnikatelský Stanford, a.s., Praha ČR 
Euro týdeník ekonomický a politický Euronews, a.s., Praha ČR 
Bankovnictví měsíčník ekonomický Economia, a.s. ČR 

Tabulka 8: Periodika obsažená v databázi Tisk ČR 

Název zdroje  The Fleet Sheet  

Dodavatel zdroje  E.S. Best, s.r.o.  

Typ zdroje  Externí periodika  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty Komerční 

http://www.fleet.cz/
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Periodika firmy Economia byla v bance k dispozici do roku 2003 a nyní opět od května 2009. 

Slovenská Republika (v květnu 2009 byl zrušen odběr slovenských periodik, historie 

databáze je do toho termínu zachována): 

Hospodársky denník deník ekonomický Theben, a.s., Bratislava SR 
Hospodárske noviny deník ekonomický Ecopress, a.s., Bratislava SR 
SME deník ekonomický Slovakia Online, s.r.o., Bratislava  SR 
PRAVDA deník všeobecný Perex, a.s., Bratislava SR 
TREND týdeník ekonomický Slovakia Online, s.r.o., Bratislava  SR 
Slovenský Profit týdeník podnikatelský Horizont Slovakia, o.c.p., Košice  SR 

Tabulka 9: Periodika obsažená v databázi Tisk SR 

Informace z databáze jsou pro zaměstnance k dispozici v pokročilém vyhledávání na intranetu 

nebo jako zdroj v aplikaci Tovek Tools, viz tab. 10. 

Název zdroje  Tisk ČR (SR)  

Dodavatel zdroje  NEWTON Media, a.s.  

Typ zdroje  Externí periodika  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 10: Shrnutí informací o databázi Tisk ČR 

1.1.1.8  Zpravodajství ČTK 

Česká tisková kancelář se zabývá sběrem a distribucí zpravodajství a informací ze všech 

oblastí lidské činnosti. V bance je databáze dostupná od roku 1999 a do tohoto roku jsou 

zachovány i data. 

Banka odebírá: 

• Všeobecný zpravodajský servis  

• Ekonomický zpravodajský servis  

• Databázi novin v elektronické podobě 

ČTK vydává denně kolem 200 ekonomických zpráv (více než polovina je z domova). Velká 

pozornost je věnována finančnímu a burzovnímu zpravodajství (úrokové sazby, kurzy, údaje  
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o investičních a penzijních fondech, samozřejmě informace o hospodaření bank, aktivity 

ministerstva financí, národní banky atd.). Dále sleduje hospodaření nejdůležitějších 

průmyslových, zemědělských a obchodních organizací, jejich valné hromady a další aktivity. 

Součástí zpravodajství jsou i údaje Českého statistického úřadu. Databáze obsahuje archiv  

až do roku 1993 [ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ, 2011]. 

Profil záznamu obsahuje [ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ, 2011]:  

• kód servisu 

• kód redakce (oblast vzniku zpráv-region) 

• kód regionu 

• specifické členění anglického a sportovního zpravodajství 

• kategorie zprávy 

Více na webu firmy http://www.ctk.cz. 

Informace z databáze jsou pro zaměstnance k dispozici v pokročilém vyhledávání na intranetu 

nebo jako plnotextový zdroj v aplikaci Tovek Tools. 

Název zdroje  Zpravodajství ČTK  

Dodavatel zdroje  ČTK, a.s  

Typy zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 11: Shrnutí informací o databázi ČTK 

1.1.1.9 Databáze hospodářských informací  

Databáze hospodářských informací (DHI) vzniká na základě denního monitorování řádově 

150 periodik, obsahuje plné texty článků a zpráv z celostátních i regionálních periodik. Texty 

obsahují informace o aktuálním stavu firem, jejich exportu a importu, o změnách v řídících 

orgánech společností, výsledcích hospodaření firem atd. Jsou zde i články  

s makroekonomickou tematikou [NEWTON MEDIA, 2014]. V bance je k dispozici archiv, 

který obsahuje veškeré zprávy od roku 1993. V současné době je k dispozici cca 720 000 

http://www.ctk.cz/
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zpráv, ke kterým přibývá měsíčně řádově 8 000 dalších záznamů. Informace z databáze jsou 

pro zaměstnance k dispozici v pokročilém vyhledávání na intranetu nebo jako zdroj v aplikaci 

Tovek Tools. 

Název zdroje  Firemní - Databáze hospodářských informací  

Dodavatel zdroje  NEWTON Media, a.s.  

Typ zdroje  Externí zdroje 

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Týdně 

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 12: Shrnutí informací o DHI 

 

1.1.2 
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Firemní informace 

1.1.2.1 Databáze firem Albertina 

Databáze Albertina slouží všem firmám a institucím, které potřebují efektivní zdroj informací 

pro získávání nových klientů, analýzy portfolia vlastních klientů, zjišťování solventnosti 

potenciálních partnerů nebo minimalizaci rizika plynoucího z obchodního styku [BISNODE, 

2014]. Poskytuje kancelářské informace o podnikatelských subjektech. 

Albertina dále představuje databázi všech registrovaných firem v ČR, v níž lze najít základní 

údaje o cca 2 000 000 podnikatelských i neziskových subjektech styku [BISNODE, 2014]. 

Kromě základních údajů o jméně, sídle a identifikaci firmy obsahuje také předmět činnosti, 

počet zaměstnanců, specifikaci právní formy, druhu vlastnictví atd. K některým záznamům 

jsou doplněny telefony, faxy resp. e-mailové a URL adresy, informace o ročních obratech, 

základním jmění, kompletní účetní závěrky za několik let, údaje o dceřiných společnostech  

či dlužnících a věřitelích. Pravidelně jsou aktualizovány kompletní informace z obchodního 

rejstříku a u všech těchto subjektů jsou k dispozici strukturovaná jména a pozice statutárních 

zástupců. Aplikace využívá základní booleovské operátory a více než 200 výběrových kritérií. 

Informace v databázi se aktualizují každý měsíc a její uživatelské prostředí je v příloze č. 1. 

Databáze se nejvíce využívá, pokud chce zaměstnanec: 

• zjistit nové firmy v regionu 

• kontaktovat větší firmy s dobrými ekonomickými výsledky 

• kontaktovat firmy, kde jsou společníky cizinci z vybraných zemí 

• rozšířit okruh zákazníků na drobné podnikatele s konkrétní specializací 

• připravit podklady pro analýzu odvětví nebo oboru 

• zjistit konkurenci v regionech 

• vyhledat vazby a majetkové souvislosti konkrétní firmy 

• zjistit informace o dlužnících 

• zkvalitnit cash-flow 

• zjistit ekonomické ukazatele, stav firmy 
 
Více informací na webu http://www.bisnode.cz/produkt/albertina/.  

Informace z databáze jsou pro zaměstnance k dispozici v pokročilém vyhledávání na intranetu 

nebo jako zdroj v aplikaci Tovek Tools. 

 

http://www.bisnode.cz/produkt/albertina/
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Název zdroje  Firemní - databáze firem Albertina  

Dodavatel zdroje  Bisnode  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Měsíčně  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 13: Shrnutí informací o databázi firem Albertina 

1.1.2.2 Systém sledování vazeb 

Systém sledování vazeb (dále jen SSV) je nástroj pro efektivní zobrazení vztahů a vazeb mezi 

společnostmi, statutárními zástupci a dalšími ekonomicky aktivními subjekty (živnostníci, 

správcové konkurzní podstaty apod.) a je zároveň konkurenčním produktem databáze Cribis 

nebo BizGuard. SSV bylo původně vyvinuto pro úzkou skupinu bankovních institucí, které 

mají ze zákona povinnost sledovat ekonomicky spjaté skupiny, ale v dnešním světě informací 

potřebuje každá úspěšná společnost řídit svá potenciální rizika, která vznikají např. při 

stanovování lhůt splatnosti faktur u nových partnerů. SSV tak integruje více než 40 

informačních zdrojů a umožňuje během několika sekund v on-line módu rozkrýt pozadí 

každého ekonomicky aktivního subjektu nejen v ČR [CREDITINFO SOLUTIONS, 2012]. 

V bance se využívá verze SSV 8.6. V databázi SSV lze nalézt nejrozsáhlejší a nejaktuálnější 

data o miliónech fyzických osob a statisících právnických osob a živnostnících na trhu. 

Informace jsou sledovány včetně historického vývoje. K dispozici tak je během několika 

vteřin garantované a úplné informace o okolí společnosti. 

SSV integruje následující zdroje6 [CREDITINFO SOLUTIONS, 2012]: 

• Obchodní rejstřík 

• ARES 

• Centrální Evidence Úpadců 

• Registr živnostenského podnikání 

• Český statistický úřad 

• Soliditet 

• Burza pohledávek 

                                                           
6 Tučně vyznačené zdroje jsou pouze historicky, neboť daný zdroj již není aktivní, takže není nadále 
aktualizován. 
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• DC Group 

• CEDR 

• Centrální adresa 

• Certifikační společnosti 

• Česká daňová správa 

• Česká finanční, a.s. 

• Česká konsolidační agentura 

• Český bod 

• Fond národního majetku 

• Informační systém o veřejných zakázkách - uveřejňovací subsystém 

• Intrum Justitia 

• Katastr nemovitostí 

• MF ČR 

• Ministerstvo spravedlnosti 

• NBÚ 

• Obchodní věstník 

• Realbohemia 

• Sbírka listin 

• SCP 

• Správa služeb v nezaměstnanosti 

• Státní zemědělský intervenční fonf (SZIF) 

• TOP 100 

• Trh pohledávek 

• VZP ČR 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Podrobný přehled integrovaných dat a popis jednotlivých zdrojů je k dispozici v příloze č. 7. 

Komu je SSV určeno 

SSV v bance slouží primárně pro účely, kdy je potřeba velice rychle a komfortně zjistit, kdo 

je v pozadí potenciálního i stávajícího obchodního partnera. Zda není někdo z okolí  

v konkurzu, likvidaci, exekuci, vyrovnání, případně zda není obchodní partner evidován  

v některé z dlužnických databází. To vše včetně historického vývoje. Použitím SSV  

se předchází pozdějšímu překvapení např. při neplnění finančních závazků  klientů, spolupráci 
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s „bílými koňmi“, kteří se v české ekonomice skrývají. Na druhou stranu je možné při práci  

se SSV nalézt nové potenciální zákazníky díky využití strukturovaných marketingových 

údajů, které SSV obsahuje. Pomocí SSV si tak lze odpovědět na otázku kdo je kdo, nalezením 

často skrytých spojení mezi firmami a osobami i přes několik dalších subjektů. Banka 

využíváním tohoto systému také šetří finanční náklady, neboť společnost Creditinfo Solution 

nakupuje některé komerční zdroje integrované v systému a úspora tedy vzniká tak, že banka 

nemusí zdroje nakupovat jednorázově. 

SSV je mimo bankovní sektor využíváno i v běžných „službových“ nebo průmyslových 

společnostech a také ve státní správě a tajných službách. Klienty SSV jsou také politické 

strany a uskupení [CREDITINFO SOLUTIONS, 2014]. Systém SSV je možné využívat jak 

prostřednictvím internetového přístupu přes portálové řešení, tak ve formě instalace do lokální 

sítě a nebo integrací do informačních systémů. Více informací na webu firmy: 

http://www.ssv.cz 

Název zdroje  Firemní- Systém sledování vazeb  

Dodavatel zdroje  Creditinfo Solutions, s.r.o.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 14: Shrnutí informací o Systému sledování vazeb 

1.1.2.3 Hoppenstedt Bonnier 

Společnost HBI Česká republika, s.r.o., která se k 1. 5. 2014 přejmenovala na Bisnode Česká 

republika, a.s., monitoruje a pravidelně aktualizuje informace o významných subjektech 

českého hospodářství. Monitoringem pokrývá kontaktní údaje firem, informace  

o managementu, činnosti, obchodních značkách, referencích, produktech a službách, 

certifikátech či ekonomických výsledcích. Počet subjektů v databázi „Významné podniky 

ČR“ je v současné době cca 380 000 firem. Informace z databáze jsou v bance indexovány 

řešením Tovek a od roku 2004 lze v databázi vyhledávat pomocí pokročilého vyhledávání  

na intranetu, v aplikaci Tovek Tools nebo přímo na portálu http://www.hbi.cz po přihlášení 

[BISNODE ČESKÁ REPUBLIKA, 2014]. 

http://www.ssv.cz/
http://www.hbi.cz/
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Firemní profily společností monitorovaných v HBI, jsou charakteristické především 

následujícími rysy [BISNODE ČESKÁ REPUBLIKA, 2014]: 

• 21 monitorovaných položek na firmu 

• vysoké procento vyplněnosti jednotlivých položek profilu, které společnost zveřejňuje 

ve statistikách 

• detailním popisem struktury managementu firem včetně funkce manažera a jeho 

oblasti odpovědnosti 

• konkrétními ekonomickými údaji, přehledně uváděnými v časových řadách 

Více informací je dostupných na stránkách produktu: http://www.hbi.cz/ 

Název zdroje  Firemní-Hoppenstedt Bonnier  

Dodavatel zdroje  HBI Česká republika, s.r.o.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Měsíčně  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 15: Shrnutí informací o databázi Hoppenstedt Bonnier 

1.1.2.4 Informační systém MAGNUSWEB 

Informační systém Magnus Web firmy  Bisnode Česká republika, a.s. je pokračovatelem 

produktů ARIADNA a SOFIA. Magnus Web zahrnuje ekonomické subjekty ČR  

(350 000 právnických osob), osoby v orgánech společností a managementu, aktivity 

společností, obory dle OKEČ a jiných klasifikací, ekonomické charakteristiky podniků, 

finanční výkazy různých druhů a formátů včetně mezinárodních standardů, cenné papíry 

emitované v tuzemsku, kompletní kurzy cenných papírů na veřejných trzích, charakteristiky, 

výkonnosti a výsledky hospodaření fondů atd. [BISNODE, 2014]. 

Funkce Magnus Web jsou následující: 

• vyhledání a uložení informací podle soustavy kritérií 

• zobrazení všech dostupných údajů v informačním stromu 

• vyhledání a zobrazení vztahů mezi zvolenými položkami systému 

• tabulkové a grafické zobrazení kurzů cenných papírů 

• univerzální prohlížeč finančních výkazů 

http://www.hbi.cz/
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• kalendář událostí, akcí a změn, monitoring očekávaných událostí důležitých  

pro akcionáře atd. 

Magnus Web je svým uživatelům přístupný prostřednictvím internetu a o jeho zpřístupnění  

si může zažádat každý zaměstnanec banky. 

 

Další moduly a služby [BISNODE, 2014]: 

Dokumenty 

Rozsáhlá databáze textových dokumentů ze všech veřejně dostupných zdrojů. Uživatelům 

nabízí širokou škálu dokumentů standardních (roční a pololetní zprávy, zápisy z valných 

hromad, výroky auditorů aj.) i nadstandardních (analýzy společností, profily manažerů aj.). 

Dokumenty lze jednoduše ukládat a tisknout.  

Uživatelské skupiny 

Importní můstek pro převod externě vytvořených skupin do prostředí databáze Magnus Web. 

Analytické služby 

• Sektorové analýzy 

• Sektorové sondy 

• Analýzy tržních segmentů 

• Ratingové hodnocení EVA 

• ČEKIA Failure Score 

Hlídače 

Hlídače jsou jednoduchá e-mailová služba, která rychle, pravidelně, přehledně a spolehlivě 

monitoruje ekonomické události a změny u vybrané skupiny firem nebo cenných papírů. 

Uživatelům zajišťuje flexibilitu v oblasti výběru informací a množiny sledovaných subjektů. 

iPOINT 

iPOINT.cz je nezávislý finanční server specializovaný na oblast kapitálových trhů, 

investování, ekonomiky a informací o českých firmách. Server provozuje firma Bisnode  

s cílem nabídnout investorům kvalitní a vysoce profesionální informační podporu. iPOINT.cz 

je součástí skupiny internetových novin ČTK, kterými jsou Finanční noviny, České noviny  

a Sportovní noviny. 
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Název zdroje  Firemní-Informační systém MAGNUS WEB  

Dodavatel zdroje  Česká kapitálová informační agentura, a.s.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty komerční 

Tabulka 16: Shrnutí informací o systému Magnus Web 

1.1.2.5 Obchodní věstník (OVEL)  

Obchodní věstník (dále jen OVEL) v elektronické podobě přináší řadu informací, týkajících  

se podnikatelských vztahů – například konkurzy, likvidace, pohyb základního jmění, údaje  

z obchodního rejstříku, informace o valných hromadách, účetní uzávěrky atd. 

Databáze OVEL obsahuje kompletní vydání Obchodního věstníku. Publikuje informace  

o změnách v obchodním rejstříku, o konkurzech, likvidacích podniků, insolventních řízeních, 

účetních uzávěrkách, veřejných soutěžích, svoláních valných hromad a další informace, 

jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky [ECONOMIA, 2014]. 

Databáze OVEL nabízí všechny informace, které byly zveřejněny v Obchodním věstníku  

od roku 1992 až do současnosti. Data jsou v textovém formátu, ale prostřednictvím 

fulltextové technologie k nim lze přistupovat jako ke strukturované databázi. V bance je 

k dispozici archiv informací z Obchodního věstníku od roku 1997, data chodí e-mailem 

v denní periodě a jsou posléze indexována řešením firmy Tovek. 

Některé důležité rubriky Obchodního věstníku 

• Obchodní rejstřík - nové zápisy, výmazy, změny 

• Účetní uzávěrka  

• Výroční zpráva  

• Usnesení soudu  

• Nucená správa  

• Úpis akcií  

• Likvidace, konkurs  

• Valná hromada  

• Veřejná soutěž  

• Rozsudek soudu  
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Další informace jsou dostupné na adrese http://ov.ihned.cz/. 

Informace z databáze jsou pro zaměstnance k dispozici v pokročilém vyhledávání na intranetu 

nebo jako zdroj v aplikaci Tovek Tools. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 17: Shrnutí informací o databázi Obchodní věstník 

1.1.2.6 Cribis  

Portál Cribis.cz (CRIF Business Information Services) nabízí uživatelům přístup  

k agregovaným údajům a individuálním zprávám o českých společnostech a dále také k více 

než 50 milionům společností po celém světě, a to přes tenkého klienta ve webovém rozhraní. 

Prostřednictvím portálu umístěného na webu http://www.cribis.cz je tak možné si ověřit, jestli 

je obchodní partner banky seriózní či zda mu nehrozí bankrot a tak pomáhá průběžně snižovat 

finanční rizika. K dispozici je několik druhů obchodních zpráv, například podrobné 

identifikační údaje hledaných firem, informace o jejich finančním stavu, přehled jejich 

vlastnické struktury nebo analytický pohled na odvětví a region, v němž působí. Na portálu 

jsou k nalezení i diagramy vztahových vazeb mezi společnostmi a jejich zástupci, 

marketingové seznamy nebo monitorovací a výstražné služby. 

Cribis pomáhá podnikatelům lépe se rozhodovat a vytvářet vhodné strategie, jelikož 

umožňuje [CRIF, 2009]: 

• hodnotit bonitu nových zákazníků, dodavatelů a partnerů  

• předcházet platební neschopnosti 

• kontrolovat spolehlivost podnikatele 

• kontinuálně monitorovat výskyt negativních a varovných informací u vybraných 

společností 

• monitorovat stávající portfolio  

Název zdroje  Firemní-Obchodní věstník  

Dodavatel zdroje  Economia, a.s.  

Typy zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní 

Finanční aspekty komerční 

http://ov.ihned.cz/
http://www.cribis.cz/
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• analyzovat organizační a vlastnické struktury obchodních partnerů 

• posoudit obchodní příležitosti na zahraničních trzích  

• provádět na míru šité marketingové aktivity díky marketingovým seznamům  

na zakázku 

Název zdroje  Cribis  

Dodavatel zdroje  Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a.s.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line 

Finanční aspekty komerční 

Tabulka 18: Shrnutí informací o systému Cribis 

1.1.2.7 Creditreform7  

Databáze Creditreform obsahuje hospodářské informace o zahraničních a tuzemských 

společnostech. Tato data jsou denně aktualizována. Provozovatel databáze má vlastní 

oddělení inkasa a úzce spolupracuje s jinými inkasními společnostmi v ČR, proto lze zjistit, 

jaká je aktuální hospodářská a finanční situace podniku. Každá dotazovaná firma se sleduje 

jeden rok po odeslání vyžádané informace a bezplatně společnost Creditreform informuje  

o závažných změnách, jako jsou výrazné zhoršení či zlepšení platební morálky, podání návrhu 

na konkurz nebo zahájení konkurzního či likvidačního řízení [FEDERATION OF 

CREDITREFORM ASSOCIATIONS, 2014].  

Od 15. 10. 2002 byl v České republice zahájen provoz online připojení a jeho prostřednictvím 

jsou nadále k dispozici hospodářské informace o českých podnikatelských subjektech 

v českém, německém a anglickém jazyce, které je možné využívat 24 hodin denně. 

Více na webu firmy Creditreform na adrese http://web.creditreform.cz/cs/. 

                                                           
7 Zdroj se v bance využíval do roku 2007. 

http://web.creditreform.cz/cs/
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Tabulka 19: Shrnutí informací o databázi Creditreform 

1.1.2.8 Dun & Bradstreet8  

Dun & Bradstreet (D&B) je mezinárodní společnost s celosvětovou působností, která 

poskytuje podrobné kancelářské informace o podnikatelských subjektech z celého světa, která 

může být mnohdy rozšířena o některé finanční údaje. Je tak možné získat představu o finanční 

situaci i několik let nazpět, o firmách dceřiných, o bankovním spojení atd. Obdobné 

informace je možné získat také na celé určité teritorium, obor apod. [DUN & BRADSTREET, 

2014] 

Zdroj nabízí: 

• 20 mil. firem  

• online připojení  

• pátrání - i exotické země  

• možnost monitoringu  

• systém předplatného 

Hospodářská evropská zpráva D&B  

Standardní evropská zpráva D&B umožňuje pomocí D&B ratingu ohodnotit finanční sílu  

a míru rizika firmy.  

Rozšířená evropská zpráva D&B  

Tato analytická zpráva podává úplný náhled na existující či potenciální obchodní partnery 

instituce.  

                                                           
8 Zdroj se v bance využíval do roku 2006. 

Název zdroje  Firemní-CREDITREFORM  

Dodavatel zdroje  Creditreform, s.r.o.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line 

Finanční aspekty komerční 
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Kompaktní evropská zpráva D&B  

Plně identifikuje danou firmu po stránce finanční síly a míry rizika pro obchod pomocí 

jedinečného ratingu D&B. 

Databázi nyní pro Českou republiku provozuje firma Bisnode. 

Název zdroje  Firemní-Dun & Bradstreet  

Dodavatel zdroje  Bisnode 

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty komerční 

Tabulka 20: Shrnutí informací o databázi Dun & Bradstreet 

 

1.1.3 
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Informace o bankách 

1.1.3.1 Bankers Almanac 

Databáze bank a finančních institucí Bankers Almanach je placená on-line databáze 

mezinárodních bank a finančních institucí, včetně údajů o platbách, vlastnictví, shrnutí, 

ratingů, atd., kterou využívá 95% bank světa [REED BUSINESS INFORMATION, 2014]. 

Produkt vlastní firma Reed Business Information, nicméně nyní je služba integrována 

v portálu společnosti Accuity. 

V bance je k dispozici přístup přes webovské rozhraní s týdenní aktualizací. 

Pro vyhledávání lze zadat různá kritéria: 

• jméno banky (i historické) 

• stát, město, adresu jednotlivých poboček  

• SWIFT/BIC Code  

• číslo telefonu, faxu  

• jméno osoby  

• dále je možné sledovat fúze a banky v likvidaci 

Zaměstnanci banky si mohou zažádat o online přístup pro zajištění trvalého přístupu 

k databázi. 

Na webu Bankete Almanac www.accuity.com je k dispozici trial verze, která umožňuje plný 

přístup zdarma pro vyzkoušení databáze. Při žádosti se vyplňují informace jako je jméno, 

telefon, jméno společnosti a informace o pozici uchazeče a e-mail, na který vzápětí přijde 

heslo pro vstup do databáze. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 21: Shrnutí informací o databázi Bankers Almanac 

Název zdroje  Informace o bankách-Bankers Almanac  

Dodavatel zdroje  Reed Business Information  

Typy zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty komerční 

http://www.accuity.com/
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1.1.4 Právní informace 

1.1.4.1 ASPI 

Systém ASPI je profesionální systém právních informací. Díky tomuto systému lze získat 

aktuální a kompletní stav pramenů práva v České republice a dalších zdrojů. Celkem je 

v ASPI více než 400 000 záznamů, z toho více než 140 000 judikátů.  

Jednotlivé právní předpisy českého i evropského práva, dále také judikáty, komentáře, vzory  

a další příspěvky, jsou navíc vzájemně provázány a vytvářejí tak systém, který nabízí 

přehlednou orientaci i práci s nimi [WOLTERS KLUWER, 2014]. 

Jádro systému tvoří moduly Předpisy, Judikatura a Literatura [WOLTERS KLUWER, 

2014]: 

Předpisy 

Předpisy je možné dohledat v aktuálním i historickém znění (kompletně od r. 1918), výběrově 

pak i velké množství starších. Unikátně cca 90 zdrojů a na 70 000 předpisů: 

• Právní předpisy ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, Zbierky zákonov. 

• Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 

• Věstníky právních předpisů krajů. 

• Věstníky ministerstev a dalších ústředních orgánů (MŠMT, MZd, MPO, ČNB, ČSÚ, 

ČÚZK,…). 

• Úřední listy a Ústřední věstníky. 

• Nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce. 

• Finanční zpravodaj. 

• Cenový věstník. 

• výběrově předpisy od r. 1786. 

• … a další desítky zdrojů. 

Judikatura  

Bohatá judikatura s provázaností na příslušná místa českých i evropských předpisů (více než 

140 000 rozhodnutí) 

• Kompletní judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního 

soudu. 

• Judikatura z oblasti správní, trestní, daňové, civilní. 

• Bohatá historická judikatura s využitím i pro současnou právní praxi. 

• Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 
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• Rozhodnutí Evropského soudního dvora. 

• Rozhodnutí správních úřadů, ombudsmana. 

• A další… 

Literatura  

Pravidelně doplňovaná literatura provázána na předpisy a jejich paragrafy (přes 35.000 

plnotextových příspěvků):  

• Důvodové zprávy k zákonům či novelám. 

• Aktualizované komentáře k důležitým zákonům. 

• Tisíce článků ze všech oblastí práva. 

• Aktuální i historické sazby ČNB. 

• Příspěvky SMO, profesních komor, … 

• A mnoho dalších příspěvků (článků apod.) … 

Nadstavbové moduly, služby a aplikace [WOLTERS KLUWER, 2014]: 

Moduly: 

Komentáře  

• Modul Komentáře obsahuje všechny komentáře od vysoce kvalifikovaných a 

uznávaných autorů, které vydalo vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.  

• Obsah modulu Komentáře je přístupný všem uživatelům systému ASPI 13 zdarma. 

• Přímá provázanost komentářů a předpisů (odkaz na daný komentář, přímo u 

jednotlivých paragrafů). 

• Uživatelsky příjemné zobrazení textu paragrafu spolu s komentářem v rámci 

rozděleného okna. 

Placená verze navíc umožňuje: 

• Možnost zobrazení samotného komentáře. 

• Tisk, kopírování a export textů komentáře. 

• Fulltextové vyhledávání v rámci všech komentářů. 

• Zobrazení, tisk a export celého komentáře. 

Předpisy EU & judikatura Evropského soudního dvora 

Profesionální zpracování evropské legislativy s provázáním na další evropskou legislativu  

a judikaturu, ale i českou legislativu, judikaturu a další moduly. 

http://eu.aspi.cz/
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Samospráva ASPI  

Specializovaný modul pro komplexní informační zabezpečení samosprávy a obcí. Součástí 

tohoto modulu jsou předpisy měst a obcí ČR. 

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR  

Komplexní aktualizovaný přehled s propojením na českou legislativu a další moduly.  

Usnesení vlády ČR  

Modul se všemi standardy ASPI (derogační vazby9, provázanost na příslušné právní předpisy 

a jejich paragrafy). Komplexní zpracování od r. 1999, v širokém výběru i starší. 

Vzory  

Vzory ze všech oborů a odvětví práva, s aktualizací, komentářem a provázaností na právní 

předpisy. 

Meritum  

Knižní řada Meritum10 v elektronické podobě. (clo, daně, občanské právo …)  

Bibliografie  

Modul s bibliografickými záznamy odborných knih a článků z časopisů; s provázaností  

na české předpisy i předpisy EU.  

Texty slovenských předpisů  

Možnost rozšíření v rámci systému ASPI o texty slovenských předpisů (Zbierka zákonov, 

apod.). 

HR ASPI  

Modul připravený na míru personalistům i zaměstnavatelům (komentáře, vzory, povinnosti 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům či státním úřadům, a další)  

Vybraná judikatura  

Nadstavbový modul k základnímu modulu Judikatura; výběrová judikatura zpracovávána 

předními odborníky z mnoha oblastí práva 

                                                           
9 Vazby na zrušovací ustanovení, které ruší uvedené právní normy. 

10 Meritum je knižní řada právních a ekonomických publikací (praktických příruček), které v jednom svazku 
poskytují úplný a aktuální výklad dané problematiky [WOLTERS KLUWER, 2014]. 
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Balíček doplňkových ekonomických a právnických aplikací  

Klasifikace CZ-CPA, CZ-NACE, KZAM-R, CZ-CC i starší; CMSP – textové části cenových 

map stavebních pozemků; Příloha k vyhl. č. 613/1992 Sb. + Česko-anglický-německý slovník 

účetních pojmů s výklady, dále Velký právnický slovník, převážně latinský; CIC & CCEO - 

kodexy církevního práva.  

Kalkulačky ASPI  

Více než 30 kalkulaček pro výpočty úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů, lhůtník, atd.  

Další doplňkové aplikace  

Součástí základní verze systému ASPI jsou standardně následující doplňkové aplikace: 

Smlouva o přistoupení ČR k EU, Celní sazebník, PZP – Použitelná znění předpisů k DP. 

Služby a aplikace [WOLTERS KLUWER, 2014]: 

Alert ASPI  

Služba nabízí hlídání u zvolených předpisů, formou zasílání e-mailových zpráv (novelizace, 

prováděcí předpisy).  

CallASPI  

Možnost přímého otevření předpisu z pracovní plochy či adresáře, internetu pomocí 

parametrizovaného spouštění. 

AsistASPI  

Uživatelé mohou psát na e-mail asist@aspi.cz, pokud nemají přístup do systému. Dodavatel 

jim do dvou hodin zašle požadované znění na jejich e-mailovou schránku. Služba je 

standardní součástí zakoupení licence k systému. 

SymbioASPI  

Možnost přístupu k databázím ASPI z jiných SW, např. z MS Word (SymbioASPI umí 

zobrazit celý text předpisu či jeho části dle výskytu odkazu v textu formou čísla či zkratky 

s funkcionalitami). 

Od verze 13 je k dispozici také [WOLTERS KLUWER, 2014]: 

Globální vyhledávání  

• Jednoduché a uživatelsky příjemné fulltextové vyhledávání přes všechny moduly, 

které má uživatel k dispozici. 

• Jedna vyhledávací maska pro všechny moduly přístupná po celý čas práce  

s programem. Zároveň zůstávají zachovány všechny ostatní vyhledávácí masky. 

http://call.aspi.cz/
mailto:asist@aspi.cz
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• Rozšířené možnosti vyhledávání s upřesněním vzdálenosti slov v rámci hledaného 

výrazu, použití lingvistiky, nebo rozlišení záporů. 

• Přehledné zobrazení výsledků do záložek podle jednotlivých modulů, které má 

uživatel k dispozici. 

• Zadávání dotazu je obdobné webovým vyhledávačům. 

• Nové třídění seznamu předpisů podle důležitosti. 

Porovnávání změn v rámci jednoho dokumentu  

• Uživatelsky příjemné a přehledné porovnávání změn a rozdílů. 

• Vyznačení původního a nového znění v jednom okně. 

• Obdoba funkce sledování změn v textových editorech. 

• Všechny změny je možné exportovat nebo vytisknout. 

• Uživatel si sám může přizpůsobit barvy a způsob vyznačení, který mu nejvíce 

vyhovuje. 

Rozšířená možnost výběru – negativní výběr  

• Možnost použití negativního výběru v rámci dotazu při fulltextovém vyhledávání 

(logický operátor NOT -). 

• Pomocí této funkce snadno zúžíte seznam výsledků při fulltextovém vyhledávání, 

zadáním slov nebo jejich množiny, které se v dokumentu nemají vyskytovat. 

• Funkci lze kombinovat s ostatními logickými operátory jako například ( ) * +. 

• Možnost kombinace samostatně negativní výběr s ostatními databázovými položkami 

tzn. pokud má vyhledávací maska vyplněnu alespoň jednu položku, je možné  

do vyhledávacího pole fulltextu zadat negativní výběr na první místo. 

Více informací o modulech, službách a aplikacích je k dispozici na http://www.systemaspi.cz. 

 

 

 

 

 
Tabulka 22: Shrnutí informací o systému ASPI 

Název zdroje  Právní-ASPI  

Dodavatel zdroje  Wolters Kluwer ČR, a.s.  

Typy zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní 

Finanční aspekty komerční 

http://www.systemaspi.cz/
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1.1.4.2 Nakladatelství C.H. Beck 

Beck-online je právním informačním systémem, který svým uživatelům zpřístupňuje nejen 

denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerou oficiální judikaturu nejvyšších soudů 

ČR a velké množství judikatury a periodické i neperiodické literatury nakladatelství  

C. H. Beck, která je s legislativou důsledně provázána [NAKLADATELSTVÍ C. H. BECK, 

2014]. 

Systém je koncipován tak, aby si mohl vybrat každý. Literatura je proto rozdělena  

na jednotlivé právní oblasti, které lze libovolně kombinovat a vytvořit si tak unikátní 

databázi těch dokumentů, které ke své práci zaměstnanci skutečně potřebují. Na denní bázi  

se zpracovávají aktuálně vycházející předpisy ze Sbírky zákonů a v Beck-online je lze  nalézt 

ihned po jejich oficiálním uveřejnění. Nakladatelství poskytuje také komplexní informace 

k hledanému tématu. Vedle kvalitně zpracovaných předpisů a judikatury mají uživatelé  

k dispozici plné texty stěžejních komentářů, kompletní archivy předních právnických 

periodik, praktické příručky i vzory. Všechny informace jsou logicky propojené a systém 

souvislosti automaticky nabízí k dispozici bez ohledu na to, jak uživatel informace vyhledává 

(jestli jen listuje v publikaci, hledá nejprve konkrétní předpis, nebo čte judikát citovaný 

v odborném článku) [NAKLADATELSTVÍ C. H. BECK, 2014]. 

Vyhledávání je rychlé a jednoduché. Aplikace pracuje systémem, který lidé znají  

z internetových vyhledávačů, tzn. do jednoho řádku lze zadat kombinovaný dotaz a systém 

nabídne relevantní výsledky. Pro komplikovanější dotazy lze pak využívat klasickou 

vyhledávací masku s konkrétními vyhledávacími poli [NAKLADATELSTVÍ C. H. BECK, 

2014]. 

Název zdroje  Nakladatelství C.H. Beck  

Dodavatel zdroje  C.H. Beck  

Typy zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Elektronické periodikum 

Aktualizace  On-line 

Finanční aspekty komerční 

Tabulka 23: Shrnutí informací o nakladatelství C.H. Beck 
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1.1.5 Registry 

1.1.5.1 Centrální registr úvěrů – CRÚ  

Jedná se o mezibankovní registr úvěrů právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. Jeho 

provozovatelem je Česká národní banka a ostrý provoz byl zahájen 1. listopadu 2002. CRÚ je 

systém, který soustřeďuje informace o jednotlivých klientech a jejich pohledávkách  

(tj. o klientech, kteří mají poskytnutý úvěrový produkt) od všech bank a poboček zahraničních 

bank působících v České republice a z těchto informací vytváří databázi. Tyto informace 

mohou banky využít při hodnocení úvěruschopnosti klientů při poskytování klasických úvěrů 

nebo dalších bankovních produktů. To znamená, že banky se mohou ptát pouze na ty klienty, 

kteří projevili zájem o úvěr nebo jinou službu obdobného charakteru, případně na subjekty 

ekonomicky spjaté s tímto klientem, osobu ručitele a podobně. V žádném případě banky 

nesmí využívat CRÚ k marketingu nebo sledovat úvěrové zatížení osob, které nejsou  

v žádném vztahu k bance. Tyto skutečnosti jsou Českou národní bankou kontrolovány  

a v případech porušení sankcionovány. Banky se mohou dotazovat nejen na aktuální stav, ale 

i na úvěrovou historii klienta, která je evidována od zahájení ostrého provozu a bude 

zahrnovat deset let. Údaje obsažené v CRÚ jsou aktualizovány měsíčně, dotazy uživatelů jsou 

realizovány v on-line režimu. Výhradními uživateli CRÚ jsou pouze ty subjekty, které  

do registru poskytují údaje, to znamená banky se sídlem v ČR, pobočky zahraničních bank 

působících v ČR a Česká konsolidační agentura. ČNB poskytuje uživatelům informace  

o celkovém objemu úvěrového zatížení jejich současných či budoucích klientů v členění 

podle jednotlivých typů pohledávek včetně souhrnných údajů o nesplácení, typu zajištění, 

účelu úvěru a podobně. Informace, vůči které bance či bankám má konkrétní klient závazky, 

se neposkytují a tím je zachována nejen určitá anonymita klienta ve vztahu k ostatním 

bankám, ale také zásada zachování rovných konkurenčních podmínek na trhu 

[MAŠINDOVÁ, 2002]. 

V bance, ve které probíhaly v rámci této diplomové práce analýzy, byl vydán pro využívání 

CRÚ také příslušný předpis, který stanovuje jednotný postup pro činnosti spojené s využitím 

informační databáze úvěrových pohledávek v Centrálním registru úvěrů. Administrativní 

podpora zajišťuje pouze poskytování výpisů z CRÚ pro potřeby útvarů banky. O správu 

registru v bance se stará útvar Úvěrové výkaznictví. 

Více informací je na webu České národní banky: https://www.cnb.cz/cs/ 

https://www.cnb.cz/cs/
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Tabulka 24: Shrnutí informací o centrální registru úvěrů 

1.1.5.2  Katastr nemovitostí (online databáze)  

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v ČR. Tyto údaje jsou 

tvořeny soupisem a popisem nemovitostí a jejich geometrickým a polohovým určením.  

V katastru jsou vedle technických informací i důležité informace právní povahy, tj. informace 

o vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem. Od katastru nemovitostí, jakožto 

zvláštního informačního systému, je nutno odlišit katastrální úřady, které vykonávají státní 

správu katastru nemovitostí [ČÚZK, 2013]. 

Možnosti a podmínky pro vyhledání: 

• Úplný výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) 

katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a oprávněný subjekt 

(rodné číslo nebo IČO) 

• Částečný výpis z katastru nemovitostí 

katastrální území a číslo popisné nebo číslo parcelní  

• Informace o parcelách katastru nemovitostí 

katastrální území a číslo parcely  

• Informace o budovách 

katastrální území a číslo popisné/evidenční  

• Informace o bytech a nebytových prostorech 

(jednotkách/bytech) katastrální území a číslo popisné, číslo parcely, číslo 

jednotky/bytu  

• Přehled vlastnictví v rámci celé ČR  

oprávněný subjekt (rodné číslo nebo IČO)  

• Průběh řízení 

okres, pracoviště, číslo řízení 

Název zdroje  Registry-Centrální registr úvěrů - CRÚ  

Dodavatel zdroje  ČNB  

Typy zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty Komerční 
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Cena je podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 162/2001 Sb. za každou započatou stranu  

A4 generovaného výstupu 50,- Kč.  

Náklady se interně v rámci banky přeúčtovávají na nákladové středisko odběratele,  

tzn. na příslušný útvar, odkud žadatel je. Výstupy z online databáze KN pořízené tímto 

způsobem, např. výpis z katastru nemovitostí a další sestavy, mají však výlučně informativní 

charakter a třebaže jsou formálně i věcně shodné s dokumenty vydanými katastrálním 

úřadem, nelze je prozatím použít jako veřejné listiny ve smyslu §22 zákona č.344/1992 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů (zák.č.89/1996 Sb., zák.č.103/2000 Sb. a zák.č.120/2000 Sb.). 

Výhodou dálkového přístupu do katastru je časová nenáročnost a skutečnost, že výstupy jsou 

aktuální - databáze se doplňuje několikrát denně. Výstupy obvykle jsou zasílány ještě v den 

doručení žádosti, nejpozději však do dvou dnů. 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v lednu 2004 spustil novou, bezplatnou službu 

pro občany Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí 

umožňuje snadno a bez registrace získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel 

a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení, založených  

na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů  

k nemovitostem v České republice nebo pro účely potvrzování geometrických plánů [ČESKÝ 

ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ, 2014]. Aplikace Nahlížení do katastru 

nemovitostí neumožňuje získávat listy vlastnictví a přehledy vlastnictví – tyto informace jsou 

zajišťovány specializovaným útvarem banky. 

Název zdroje  Registry-Katastr nemovitostí  

Dodavatel zdroje  Český úřad zeměměřický a katastrální 

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  On-line 

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 25: Shrnutí informací o online databázi katastru nemovitostí 

 



43 
 

1.1.6 Software 

1.1.6.1 i2 Analyst's Notebook 

Analyst's Notebook je produkt určený pro vizuální analýzu dat a následnou prezentaci 

výsledků. Vizualizace vztahů a souvislostí umožňuje rychle pochopit informace a proniknout 

do podstaty problémů. V bance se využívá zejména pro vizualizaci ekonomicky spjatých 

subjektů [TOVEK, 2014a] 

Software je instalován v týmu Elektronická komunikace a Compliance. Každý uživatel 

výpočetní techniky v bance má k dispozici SW Link Chart Reader, který umožňuje 

zobrazovat připravené diagramy v i2. Analyst's Notebook nabízí výkonné nástroje pro různé 

typy analýz a přehledné zobrazení ve formě diagramů. S aplikací je možné snadno vytvářet 

podklady potřebné pro efektivní rozhodování a prezentovat je v přehledné a srozumitelné 

formě. Dále je možné propojit oblasti strukturovaných a nestrukturovaných dat. Analyst's 

Notebook umožňuje identifikovat klíčové souvislosti, jako jsou například vztahy mezi 

osobami a organizacemi, vyhodnocuje události, tak jak se udály v časovém sledu a odhaluje 

jejich příčiny i dopady [TOVEK, 2014a]. 

Více na webu firmy www.tovek.cz. 

 

 

 

  

 

Tabulka 26: Shrnutí informací o i2 Analyst’s Notebook 

1.1.6.2 Tovek Tools  

Tovek Tools je software pro fulltextové vyhledávání v nestrukturovaných informačních 

zdrojích. Umožňuje indexovat, prohledávat a analyzovat lokální informační zdroje  

– souborový systém, elektronickou poštu nebo ODBC databáze (Open Database 

Název zdroje  I2 Analyst's Notebook  

Dodavatel zdroje  IBM (TOVEK, spol. s. r.o.) 

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Zahraniční zdroj  

Aktualizace  nepravidelná  

Finanční aspekty Komerční 

http://www.tovek.cz/
http://infobank.intranet.csob.cz/sources/Lists/providers/DispForm.aspx?ID=19&RootFolder=*
http://infobank.intranet.csob.cz/sources/Lists/sourcetypes/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=*
http://infobank.intranet.csob.cz/sources/Lists/sourceorigins/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=*
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Connectivity). Aplikace mohou být také provozovány jako klient k Tovek Serveru a pracovat 

s jeho existujícími zdroji [TOVEK, 2014b]. 

Tovek Tools se dělí na dvě části a to podle typu instalace a obsahu: 

• Tovek Search Pack  

• Tovek Tools Analyst Pack 

Search Pack obsahuje tyto moduly: 

• Hledání  

• Query Editor  

• Správa zdrojů  

• Shrnutí  

• Projekty 

Analyst Pack obsahuje modulů a funkcí více a je zaměřen na profesionální analytickou 

činnost: 

• Hledání  

• Query Editor  

• Správa zdrojů  

• Shrnutí  

• Projekty  

• Extrakce entit  

• InfoRating  

• Harvester  

• Fulltext Plug-in pro IBM i2 Analyst‘s Notebook 

Aplikace Tovek Tools Search Pack (TT AP) má méně funkcí než-li Analyst Pack, jak je 

patrné z výše uvedených modulů (především jde o indexaci vlastních zdrojů), cena za licenci 

TT AP je nižší a plně uživateli postačuje pro rychlé dotazování do databází. 

Dotazy pro vyhledávání je možno klást formou seznamu klíčových slov, logického výrazu, 

volného textu nebo formuláře (podmínky). Lze prohledávat seznam dříve nalezených 

dokumentů a uchovávat úspěšné dotazy formou historie dotazů. Seznam nalezených 

dokumentů lze třídit a seskupovat dle relevance nebo zvoleného atributu (název, datum, zdroj, 

atd.). Vybrané dokumenty je možno automaticky exportovat (na začátku se seznamem článků 

a hypertextovými odkazy) do HTML formátu, TXT formátu nebo XML formátu. 
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Zdroje obsažené v Tovek Tools 

Uživatelé, kteří mají aplikaci nainstalovanou, získají automaticky přístup do těchto databází, 

které jsou na aplikaci napojeny: 

• Albertina  

• Hoppenstedt Bonnier  

• OVEL 

• ČTK 

• Tisk ČR 

• Databáze hospodářských informací 

Modul Hledání (viz obr. 1)  

Hledání probíhá ve vybraných zdrojích na základě položeného dotazu, ve kterém lze pomocí 

sofistikovaného dotazovacího jazyka přesně specifikovat hledané. Z textu mohou být 

extrahovány různé entity, např. osoby, města, telefony apod. Díky vlastnostem použité 

technologie umožňuje krom jiného také:  

• ohodnocení relevance vyhledaných dokumentů a jejich seřazení  

• vyhledávání v různých jazycích současně  

• automatické vytvoření anotace dokumentů  

• použití fragmentů volného textu ve formulaci dotazu  

• hledání podobných dokumentů 

 
Obrázek 1: Modul Hledání [TOVEK, 2014b] 
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Modul Query Editor  

Query Editor je určen pro přehlednější vytváření dotazů v hierarchické struktuře. Lze přesně 

vyspecifikovat hledané a pomocí vah jednotlivých částí dotazu určit co je pro uživatele 

nejdůležitější a ovlivnit tak výsledné pořadí nalezených dokumentů. 

Modul Správa zdrojů 

Správa zdrojů umožňuje připojení k již existujícím fulltextovým zdrojům např. na různých 

Tovek Serverech. Zároveň je možné i přímo v Tovek Tools provádět indexování různých typů 

souborů, databázových záznamů a e-mailových zpráv. Využívají rychlé a spolehlivé filtry 

podporující všechny běžné formáty dat včetně např. přepisů hlasových záznamů nebo dat 

z mobilních telefonů. Uživatel tak může z jednoho rozhraní rychle vyhledávat informace 

z různorodých zdrojů. Při indexaci v Tovek Tools Analyst Pack lze zvolit extrahování entit, 

tj. označení v textu např. osob, telefonních čísel, měst apod., obdobně jako při indexaci 

na Tovek Serveru. 

Modul Shrnutí (viz obr. 2) 

Shrnutí umožňuje vytvořit grafy podle různých polí dokumentů, např. podle data  

nebo nalezených entit. 

 
Obrázek 2: Modul Shrnutí [TOVEK, 2014b] 

Modul Projekty 

V Tovek Tools lze najednou pracovat s více dotazy, které mohou být přehledně uloženy  

v jednotlivých projektech. 

Spolu s nimi mohou být uloženy:  

• seznamy vybraných dokumentů např. pro pozdější export  

• texty dokumentů, ke kterým má uživatel přístup i pokud již nemá k dispozici zdrojová 

data 
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• shrnutí  

• InfoRating 

Modul Exporty (viz obr. 4) 

Pro předání vyhledaných dokumentů nabízí Tovek Tools různé varianty přehledných výstupů 

v řadě běžných formátů (txt, html, xml) včetně shrnutí. 

 
Obrázek 3: Modul Exporty [TOVEK, 2014b] 

Modul InfoRating 

InfoRating umožňuje uživateli provádět kontextovou analýzu nalezených dokumentů, která 

najde a znázorní souvislostí mezi obsahem vyhledaných dokumentů a definovanými tématy. 

Výsledek je znázorněn ve formě přehledné matice nebo grafu (viz obr. 4 a 5). InfoRating 

mohou uživatelé využít i pro zjišťování vztahů mezi jednotlivými tématy nebo pro tvorbu 

strukturovaných rešerší s křížovými referencemi. 
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Obrázek 4: Modul Inforating: vyhledaná téma [TOVEK, 2014b] 

 

Obrázek 5: Modul Inforating: témata v čase [TOVEK, 2014b] 

Modul Harvester  

Harvester (viz obr. 6) umožňuje uživatelům provádět obsahovou analýzu nestrukturovaných 

textů zejména pro účely: 

• automatizovaného určení tématu dokumentu  

• výběru dokumentů s podobnými tématy  

• identifikaci nových témat v souborech dokumentů (objevování trendů)  

Témata jsou identifikována na základě statistické analýzy výskytu blízkých dvojic a trojic 

vhodných slov, jejichž varianty spojení je možné graficky znázornit. 
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Obrázek 6: Modul Harvester [TOVEK, 2014b] 

Modul Fulltext Plug-in pro IBM i2 Analyst‘s Notebook 

S pomocí aplikace Fulltext Plug-in pro IBM i2 Analyst‘s Notebook mohou uživatelé zobrazit 

a analyzovat textové informace v IBM i2 Analyst‘s Notebooku, který je špičkovým 

produktem pro vizuální analýzu. Fulltext Plug-in nabízí aktivní propojení mezi prvky 

diagramu v IBM i2 Analyst‘s Notebooku a informacemi uloženými v textových souborech. 

Umožňuje také využívat fulltextové metody vyhledávání přímo v prostředí IBM i2 Analyst‘s 

Notebooku. 

Více informací na webu http://www.tovek.cz/. 

Název zdroje  Tovek Tools  

Dodavatel zdroje  TOVEK, spol. s. r.o.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Individuální dle zdroje  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 27: Shrnutí informací o Tovek Tools 

http://www.tovek.cz/
http://infobank.intranet.csob.cz/sources/Lists/providers/DispForm.aspx?ID=19&RootFolder=*
http://infobank.intranet.csob.cz/sources/Lists/sourcetypes/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=*
http://infobank.intranet.csob.cz/sources/Lists/sourceorigins/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=*
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1.1.6.3  Newton Media Monitoring (software) 

Aplikace Newton Media Monitoring (NMM) slouží k vyhledávání informací z tisku  

a internetových serverů, které jsou uloženy v lokální databázi [NEWTON MEDIA, 2014]. 

Databáze je aktualizována na denní bázi každé ráno a pomocí dotazů, sestavených na základě 

booleovské logiky, jsou tvořeny rešerše pro monitoring zpráv banky (více v části Ostatní 

interní zdroje – Monitoring zpráv banky), které jsou posléze distribuovány skrze intranet 

zaměstnancům. Uživatelské rozhraní je znázorněno v příloze č. 2. 

 

Název zdroje  Newton Media Monitoring (SW) 

Dodavatel zdroje  Newton Media 

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní 

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 28: Shrnutí informací o aplikaci Newton Media Monitoring 

 

 

1.1.7 
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Ostatní externí zdroje 

1.1.7.1 Analytická knihovna Gartner  

Obchodní segment Covenience services zakoupil licenci do analytické knihovny Gartner  

se znalostní databází Gartner Industry Advisory Service – Banking & Investment Services. 

Knihovna Gartner poskytuje ucelenou databázi dokumentů o současných trendech  

v bankovnictví, obchodních strategiích a souvisejících IT technologiích. Producentem 

knihovny je americká analytická společnost Gartner, Inc., jejímž výhradním zastoupením  

v ČR je společnost KPC-Group, s.r.o. 

Knihovna je určena pro řídící pracovníky popř. pro zaměstnance, kteří se účastní projektů 

nebo mají na starosti procesní řízení. 

Produkty a služby společnosti Gartner, které má banka k dispozici [GARTNER, 2014]: 

• Hype Cycles – kdy je brzy a kdy pozdě na zavedení produktu, postaveného  

na konkrétní technologii 

• Magic Quadrants – studie trhu, porovnání kvality technologických dodavatelů 

• RFP/RFI na standardizované aplikace (inspirace pro zadání funkčnosti) 

• Strategic Analysis Reports – trendy, komplexní analýzy 

• Business case – rychlé ověření potenciálního přínosu pro nasazení technologií 

• Dotazy na analytiky – konkrétní e-mailové nebo telefonické dotazy na analytiky 

Gartner 

• Podpůrné materiály a analýzy k aktuálním otázkám 

• Sledování současných trendů v oblasti služeb finančních i nefinančních 

• Produktová doporučení 

• Srovnávání IT technologií-platforem a následný benchmark dodavatelů 

• Ad-hoc analýzy 

Pravidla pro užívání analytické knihovny Gartner v bance – licence je řízena ze segmentu 

Convenience services pouze přes dvě kontaktní osoby. 

V případě zájmu o využití některých produktů nebo služeb Gartner zaměstnanec kontaktujte 

odpovědné osoby pro vyhledání příslušných dokumentů nebo zprostředkování dalších 

informací. 
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Lidem, kteří projeví zájem, je možné vytvořit personalizované „Alerts“ (automatické 

upozornění na nové reporty k vybraným tématům do e-mailu). Zajímavé dokumenty  

vč. digitálního audio obsahu jsou ukládány do společného sdíleného adresáře, kam je 

uživatelům po domluvě se správci licence umožněn přístup. 

 
Název zdroje  Analytická knihovna Gartner  

Dodavatel zdroje  Gartner, Inc.  

Typ zdroje  Externí zdroje  

Původ zdroje  Zahraniční zdroj  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 29: Shrnutí informací o analytické knihovně Gartner 

 

1.2 
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Interní informační zdroje 

1.2.1 Periodika 

1.2.1.1 Dialog 

Periodikum, které je určeno zaměstnance segmentu Convenience Services. Dialog je 

elektronický časopis, ve kterém lze nalézt převážně strategické informace týkající  

se segmentu Convenience Services. 

 

Název zdroje  Dialog  

Dodavatel zdroje  Banka  

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  1x za 2 měsíce  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 30: Shrnutí informací o periodiku Dialog 

1.2.1.2 Infoservis Korporátního a institucionálního bankovnictví 

(Corporate and Institutional Banking – CIB) 

Infoservis je informační kanál a interní informační zdroj, vybudovaný na platformě firemního 

redakčního systému, který slouží pro účely interní komunikace uvnitř organizace. Jednotliví 

redaktoři tvoří zprávy z banky, které jsou posléze rozeslány ve formalizované HTML podobě 

do segmentu CIB. 

 

Název zdroje  Infoservis Korporátního a institucionálního bankovnictví 

Dodavatel zdroje  Banka  

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  Každý čtvrtek  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 31: Shrnutí informací o Infoservisu Korporátního a institucionálního bankovnictví 
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1.2.1.3 Infoservis Convenience services 

Informační kanál segmentu Convenience services. Obsahuje informace o klientech, provozu, 

produktech a dále informace z oblasti firemní kultury, dění v bance a další zprávy  

pro zaměstnance tohoto segmentu. 

 

Název zdroje  Infoservis Convenience services 

Dodavatel zdroje  Banka 

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  Každé úterý a čtvrtek  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 32: Shrnutí informací o Infoservis Convenience services 

1.2.1.4 Infoservis Pobočky 

Jednotný informační kanál určený pobočkovým sítím pro Soukromou klientelu (Retail)  

a Firemní bankovnictví (SME). 

Tento Infoservis zahrnuje „komunikační mix“:  

• Aktuality – krátké obchodní a provozní zprávy důležité pro práci poboček (vychází  

ve středu a v pátek). 

• Magazíny K2 – podrobnosti o kampaních a komerčních akcích (vychází podle 

komerčního kalendáře). 

• Pod lupou – monotematické magazíny o zásadních iniciativách, strategii  

a významných novinkách (vychází podle edičního plánu). 

Zásady pro komunikaci do pobočkové sítě 

Posláním komunikace pro pobočky je poskytovat správné informace správným lidem, 

ve správný čas a vhodným komunikačním kanálem. S pravidly se zaměstnanci mohou 

seznámit v interním dokumentu „Jak funguje Infoservis Pobočky – zásady komunikace“, 

který obsahuje termíny přípravy a vydání, požadavky na zprávy a představuje komunikační 

mix a proces přípravy. 
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Příprava komunikace 

Pokud někdo ze zaměstnanců banky připravuje významnou novinku nebo změnu týkající  

se pobočkové sítě, kontaktuje šéfredaktora a domluví se na vhodné formě  

a kanálu.  

Portál Infoservis Pobočky obsahuje aktuální vydání, archiv, vyhledávání, zásady komunikace. 

 

 

  

 

 

Tabulka 33: Shrnutí informací o Infoservis Pobočky 

1.2.1.5 Infoservis Ústředí 

Informační kanál ústředí banky s názvem Infoservis Ústředí nebo také  Zprávy z banky. 

Název zdroje  Infoservis Ústředí  

Dodavatel zdroje  Banka 

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  Středa, pátek  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 34: Shrnutí informací o Infoservis Ústředí 

1.2.1.6 Kompas 

Kompas je tištěné periodikum určené pro všechny zaměstnance banky. 

Tištěný dvanáctistránkový časopis, ve kterém lze nalézt informace ze všech segmentů banky, 

z regionů i ze skupiny banky (tzn. z jejich dceřiných společností). V každém čísle jsou 

věnované dvě strany hlavnímu tématu, které se týká všech zaměstnanců. 

Název zdroje  Infoservis Pobočky  

Dodavatel zdroje  Banka  

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  Každou středu, pátek  

Finanční aspekty Nekomerční 
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Kompas má svou redakční radu, která diskutuje nad obsahem každého čísla a dělá ho tak 

vyváženým. Součástí je také harmonogram uzávěrek textů, schůzek redakční rady a distribuce 

do banky. 

 

 

 

 

 

Tabulka 35: Shrnutí informací o periodiku Kompas 

1.2.1.7 Navigátor 

Navigátor je interní časopis určený především manažerům, který vychází periodicky  

a v elektronické podobě. Pravidelně obsahuje témata z oblasti osobního rozvoje, obchodní 

výsledky, zprávy z banky, srovnání s konkurencí, aktuální témata včetně názorů kolegů, 

změny na manažerských pozicích, představuje projekty a útvary a mnoho dalšího. 

 

 

 

 

 

Tabulka 36: Shrnutí informací o periodiku Navigátor 

1.2.2 Ostatní interní zdroje 

1.2.2.1 IBIS (Internal Banking Information System / Aplication)  

IBIS je automatizovaný transakční systém, ve kterém je obsluhována korporátní klientela  

a je také účetním, mezinárodním systémem. 

Název zdroje  Kompas  

Dodavatel zdroje  Banka  

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  1x za měsíc  

Finanční aspekty Nekomerční 

Název zdroje  Navigátor  

Dodavatel zdroje  Banka  

Typy zdroje  Interní periodika  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  1x za měsíc  

Finanční aspekty Nekomerční 
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Název zdroje  IBIS  

Dodavatel zdroje  Transakční systém  

Typy zdroje  Interní zdroje, transakční systém 

Původ zdroje  Interní systém  

Aktualizace  On-line  

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 37: Shrnutí informací o systému IBIS 

1.2.2.2  Katalog odborné knihovny 

Katalog umožňuje vyhledávání knižních dokumentů, periodik a audiovizuálních médií  

ve fondu Odborné knihovny banky a to v prostředí internetového prohlížeče. Registrovaným 

uživatelům umožňuje objednat si výpůjčku, provést rezervaci dokumentu, prodloužit  

si výpůjčku nebo se podívat na své čtenářské konto. Informace o knihovním fondu mohou 

zaměstnanci získat také zasláním dotazu na e-mail knihovny. Knihovní katalog je udržován 

v systému Clavius. 

 

 

 

 

 

Tabulka 38: Shrnutí informací o katalogu Odborné knihovny 

1.2.2.3  Monitoring zpráv banky 

Monitoring zpráv slouží k informování interních klientů (zaměstnanců banky) o tom,  

co se píše o bance a konkurenci. 

Intranet banky nabízí okamžité dohledání těchto informací: 

• Přímo na hlavní stránce intranetu v části „Napsali o nás“ lze nalézt odkazy  

na články z dnešního tisku. Jedná se o automatický monitoring zpráv z denního tisku  

Název zdroje  Katalog odborné knihovny  

Dodavatel zdroje  Banka 

Typy zdroje  Interní zdroje  

Původ zdroje  Elektronické periodikum  

Aktualizace  Podle přírůstků  

Finanční aspekty Nekomerční 
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a hlavních týdeníků na skupinu klíčových slov o bance. K článkům se uživatelé 

dostanou z hlavní stránky intranetu.  

• Z hlavní stránky lze vstoupit na stránku Infobanka – Monitoring tisku a internetu. Zde 

zaměstnanci najdou aktuální i archivní zprávy ze širokého spektra zdrojů tisku, rádia, 

televizí a internetu členěné do několika tematických okruhů. Součástí monitoringu 

tisku je též stránka hlavních zpráv v angličtině Fleet Sheet.  

• Další možností přístupnou z hlavní stránky je Infobanka – Inforating. Zde lze nalézt 

automatizované výstupy z tisku za aktuální den a uplynulý týden. 

• Pokud zaměstnanci přesto nenašli optimální hotový informační zdroj, lze kontaktovat 

specializovaný útvar pomocí vyplněné žádosti. Útvar zpracuje průběžnou rešerši  

nebo Inforating. 

Tabulka 39: Shrnutí informací o monitoringu zpráv banky 

1.2.2.4  Profile 

Profile je systém platebního a zúčtovacího styku v bance, ve kterém jsou uloženy informace  

o klientech, záznamy o transakcích. Slouží k reportingu a evidenci. 

Název zdroje  Profile 

Dodavatel zdroje  Fidelity Information Services (FIS) 

Typy zdroje  Interní zdroje, transakční systém 

Původ zdroje  Interní systém  

Aktualizace  Online 

Finanční aspekty Komerční 

Tabulka 40: Shrnutí informací o systému Profile 

Název zdroje  Monitoring zpráv banky 

Dodavatel zdroje  Banka  

Typy zdroje  Interní zdroje  

Původ zdroje  Tuzemský zdroj  

Aktualizace  Denní 

Finanční aspekty Nekomerční 
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1.2.2.5  Intranet 

Intranetem se rozumí systém statických a dynamických informací, jehož rozhraním je 

strukturovaný vstupní intranetový portál realizovaný standardy (HTTP, HTML, apod.) 

[INTRANET, 2014], který se každému zaměstnanci banky zobrazí automaticky po spuštění 

prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Prostředí intranetu je v bance postaveno na platformě 

Sharepoint. 

Uživatelské prostředí intranetu banky 

Intranet je členěn na: 

1) Veřejná část – slouží k vyhledání a zobrazení veřejně dostupných informací na webových 

stránkách a jejich editaci, v hromadném úložišti dokumentů dostupných pro zaměstnance 

banky. Veřejná část zahrnuje obsah záložek a částí intranetu: 

• Domovské stránky 

• Záložka Společnost 

• Záložka Já v bance 

• Záložka Segmenty 

• Záložka Weby 

Weby jsou členěny do kategorií: 

• Prezentace útvarů 

• Tematické weby 

• Blogy 

• Projekty 

• Záložka Aplikace 

Veřejná část intranetu obsahuje jednotné úložiště dokumentů a každý garant  

i přispěvatel je povinen publikovat dokumenty pouze do tohoto jednotného úložiště 

dokumentů, které se dělí na: 

• Knihovna dokumentů – slouží výhradně k uložení aktuálních, platných a závazných 

dokumentů  

• Archiv – vedle Knihovny dokumentů funguje paralelně Archiv, kde jsou umístěny 

neplatné a neaktuální dokumenty, ale existuje z nějakého důvodu potřeba zachovat 

jejich obsah, vývoj a verze.  
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2) Pracovní část – slouží jako pracovní prostor pro jednotlivé pracovní skupiny,  

a to bez útvarového i regionálního omezení. Pracovní část obsahuje weby s předem 

definovaným oprávněním pro přístup, což znamená, že každý z uživatelů vidí pouze takové 

weby, na které má přidělená oprávnění. O získání pracovního webu je nutné si zažádat  

na základě žádosti o web a seznámit se s pravidly pracovního webu. Pracovní weby jsou 

členěny do kategorií: 

• Týmové weby 

• Tematické weby 

• Projekty 

• Wiki 

3) Další samostatné stránky dělené podle povahy externího uživatele v rámci intranetu 

banky 

• Stránka Skupiny (dceřiných společností organizace) 

Jedná se o stránky s informacemi, které jsou určené a přístupné pro další subjekty 

spjaté s bankou a tvořící tak jednu bankovní skupinu. Slouží jako samostatný webový 

prostor pro sdílení informací od banky směrem ke skupině. V případě, že vznikne 

potřeba sdílet informace a dokumenty v rámci intranetu společně se skupinou, garant 

webu je povinen zažádat správu intranetu, která předloží žádost vlastníkovi intranetu 

k posouzení. Zpravidla je žádost předkládána vlastníkem intranetu k projednání  

na představenstvo banky. 

• Stránka Externí pracovníci banky a IT 

Stránka slouží jako samostatný webový prostor v rámci intranetu banky pro externí 

pracovníky. V rámci intranetu se na stránku dostane téměř každý externí pracovník, 

mající smlouvu s bankou. Nadřízený manažer je zodpovědný a oprávněný zpřístupnit 

externímu pracovníkovi přístup k celému intranetu. 

• Infobanka je informačním portálem pro tiskové informace a zpravodajství. 

Zprostředkovává také popis elektronických informačních zdrojů a popisuje služby, 

které je možné z těchto zdrojů získat. Podrobnému popisu Infobanky se věnuje interní 

předpis. 

• Vyhledávací centrála – prostřednictvím vyhledávací centrály je možné prohledávat 

intranet pomocí klíčových slov v základním a rozšířeném vyhledávání. Prohledávat je 

možné intranet a jeho části včetně jednotného úložiště dokumentů a rovněž externí 
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databázové zdroje, které má banka dostupné pro všechny zaměstnance. Jde o firemní  

a tiskové databáze. Samostatnou částí Vyhledávací centrály je „Hlídací pes“. Služba 

Hlídací pes je soubor dotazů na dané téma, která automaticky generuje příspěvky 

z databáze Tisk ČR. 

• Samostatné webové části intranetu banky: 

1) Webová část Telefonní seznam 

Telefonní seznam je samostatná webová část, která je dostupná pod symbolem 

telefonu v n-úrovňové nabídce jako druhá zleva. Je nastavená na cílový zdroj 

dat, ze kterého tato webová část načítá data o zaměstnancích a o útvarech. 

Umístění webové části do stránek není závislé na struktuře Intranetu nebo jeho 

vlastníkovi (útvar Elektronická komunikace), tzn. je možné jej vložit kdekoliv 

do stránek. 

2) Webová část Napsali o nás v dnešním tisku 

Napsali o nás v dnešním tisku je dotaz, který je položen do zpravodajství ČTK 

a Tisku ČR. V samostatné webové části umístěné na Elektronické čítárně 

portálu Infobanka se následně zobrazují aktuální informace o bance a skupině. 

 

Název zdroje  Intranet  

Dodavatel zdroje  Banka 

Typy zdroje  Interní zdroje 

Původ zdroje  Interní systém 

Aktualizace  Online 

Finanční aspekty Nekomerční 

Tabulka 41: Shrnutí informací o intranetu banky 
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1.3 Rozdíly mezi umístěním cloud a in-house řešením 

informačních zdrojů 

V kontextu této práce a umístění informačních zdrojů považuji za podstatné uvést také 

některé důležité aspekty týkající se umístění informací, bezpečnosti a objasnit některé 

skutečnosti s dnes tolik diskutovaným tématem cloudového řešení. 

Informace v bankovní instituci jsou zpravidla umisťovány a následně zobrazovány ve dvou 

typech řešení, na kterých jsou provozovány firemní IT služby. Jedná se o lokální řešení  

tzv. in-house nebo technologii cloud, která umožňuje přistupovat k IT službám a tedy  

i k aplikacím vzdáleně skrze síť. 

Pojem infrastruktura zahrnuje velké množství oblastí a témat pro řešení, od  počítačů  

a softwaru přes sítě, datová centra, řízení a správu, bezpečnost, efektivní tisk až třeba  

po zálohování a obnovu dat. Cílem dobře fungující IT infrastruktury je dosáhnout prostředí, 

které uživatelům nabídne bezpečný a rychlý přístup k funkcionalitě, kterou potřebují pro svoji 

práci [NOSKA, 2010].  

V případě in-house řešení je infrastruktura budována lokálně, to znamená uvnitř firmy. 

Oddělení IT (pokryto z vlastních zdrojů či ze zdrojů subdodavatele) spravuje celou 

infrastrukturu nebo její část. Jednotlivé aplikace jsou instalovány přímo na uživatelské 

stanice, veškerá data jsou zpravidla ukládána do počítače. Zaměstnanci tak nejčastěji 

přistupují do aplikací nainstalovaných na svém pracovním PC přes tzv. silné klienty11. 

Cloudové řešení je oproti in-house variantě jeho opakem. Aplikace se neinstalují lokálně  

na pracovní stanici, jsou ale přístupné skrze tenké klienty12 a počítačovou síť u poskytovatele 

služby včetně uložených dat. 

Situace na českém trhu byla dlouhodobě přikloněna k in-house řešením, neboť z jistého 

pohledu znamenají menší míru rizika úniku dat mimo organizaci, nicméně zároveň toto řešení 

také znamená výrazně vyšší investice do firemního IT. Stav se v České republice změnil  

až v roce 2013, kdy jedna z největších českých bank, Česká spořitelna, implementovala 

                                                           
11 Provádí maximum zpracování dat na vlastním počítači a server používá jen pro archivaci a komunikaci 
[KOZEL, Jiří, 2006]. 

12 Tenký klient je označení takových aplikací, u nichž se na straně klienta vykonává minimum aplikační logiky  
a  většina se vykonávána na straně serveru [KOZEL, Jiří, 2006]. 
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cloudové řešení od společnosti Google a uklidnila Českou národní banku v roli regulátora 

ohledně jejích pochybností týkajících se bezpečnosti a možného úniku citlivých dat mimo 

hranice Evropské unie [KYSILKA, BENEŠ, 2013]. 

Pro cloudové služby jsou charakteristické tyto rysy [KOZIRS, 2012]: 

1) On-demand self service – uživatel si sám volí, kdy bude danou službu využívat bez 

nutného lidského zásahu, respektive bez interakce s každým poskytovatelem služby. 

2) Broad network access – funkce jsou dostupné pomocí sítě a je k nim možno 

přistupovat přes standardní mechanismy umožňující přístup skrze tenké i silné klienty. 

3) Resource pooling – výpočetní zdroje poskytovatelů jsou distribuovány mezi mnoho 

odběratelů. Odběratel většinou neví, kde se nachází fyzické umístění zdrojů, které  

od poskytovatele odebírá. 

4) Rapid elasticity – zdroje, které uživatel odebírá, mohou být poskytovány v určitých 

případech automaticky, dle potřeby a vyhodnocení aktuálního využití. 

5) Measured service – cloudové systémy automaticky ovládají a optimalizují zdroje dle 

využití a měření kapacity. Tento systém je transparentní jak pro poskytovatele,  

tak i odběratele. 

Cloudové služby se nejčastěji využívají pro následující typy IT služeb: 

• Elektronická pošta a sdílení kalendářů, kontaktů a úkolů. 

• Firemní intranet pro účely správy, sdílení a spolupráce nad dokumenty. 

• Nástroje pro vnitrofiremní komunikaci s možností videokonferenčních hovorů 

s jedním nebo více účastníky, kolaboračních prvků, jako sdílení plochy počítače  

a sledování činnosti zaměstnanců ve formě stavových ikon. 

Členění cloudu ve smyslu implementace je [CLOUD COMPUTING, 2014]: 

• Veřejný (public cloud computing) – jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta 

široké veřejnosti výpočetní služba. 

• Soukromý (Private cloud computing) – cloud je provozován v datacentru organizace, 

čímž je zajištěno, že je společnost jediným uživatelem, nebo je provozován třetí 

stranou také pouze pro samotnou organizaci. 

• Hybridní (Hybrid cloud computing) – kombinace veřejných a soukromých cloudů 

navenek působících jako jedno řešení. 

• Komunitní (Comunity cloud computing) – cloudovská infrastruktura je sdílena mezi 

několika organizacemi nebo skupinou lidí, které mají společnou bezpečnostní politiku. 
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U cloudové technologie se zpravidla jedná o pronájem výše uvedených služeb s cílem 

optimalizace a úspory nákladů při budování lokální infrastruktury tzn. nákupu hardware 

(servery, disky atp.), správy infrastruktury (výdaje na lidské zdroje) a nákladné upgrady 

systémů  spojené s migrací dat při přechodech na nové verze. Nevýhodou jsou jistá omezení  

a rizika plynoucí z tohoto typu služby. Tou největší je, že jsou data  umístěna na serverech 

poskytovatelů služby. Není výjimkou, že tak data, jako je interní e-mailová komunikace, 

firemní informace o projektech, procesech a službách banky umístěných na intranetu,  

nebo údaje o komunikaci mezi zaměstnanci leží mimo Českou republiku. 

Historie vzniku cloud computingu je mapována do roku 1961. Americký počítačový vědec 

John McCarthy na jedné z přednášek MIT13 vyslovil myšlenku, která je v dnešní době 

označována jako Cloud Computing. Obsahem jeho myšlenky bylo, že počítače by mohly být 

v budoucnu organizovanou a distribuovanou službou, tak jako je například telefonní 

komunikační systém. Spojitost tohoto výroku je možné najít i s distribucí elektrické energie  

či jiného globálně distribuovaného statku (jako spotřebitelé elektrické energie po zapojení 

zařízení do zásuvky, očekáváme její dodání, ale již neřešíme jak a odkud) [KOZIRS, 2012]. 

Myšlenka obsahuje spojitost s dnešním cloud computingem, kdy očekáváme, že postupy, 

které nejsou řešeny námi samotnými, jakožto uživateli, řeší jejich poskytovatel,  

který se smluvně zavazuje k plnění. Cloudová řešení fungují na stejném principu  

– poskytovatel se zavazuje k odpovědnosti za přístup k datům nebo službám. Popularita této 

myšlenky v šedesátých letech posléze vymizela, neboť tehdejší hardwarové a softwarové 

možnosti nebyly na takovou změnu připraveny. Obrat nastal až v devadesátých letech 

s vývojem technologií a zejména zpřístupnění cen hardware a software, internetového pokrytí. 

Požadavky na IT v mnoha firmách stoupaly a cloudové řešení se tak dostalo mezi aktuálně 

řešená témata, nasazovaná v podnicích ale i u fyzických osob, tedy obyčejných uživatelů 

doma [KOZIRS, 2012]. 

V roce 1999 přichází zlom ve vývoji cloudových služeb, kdy společnost Saleforce nabídla 

řešení podnikových aplikací pomocí webových stránek a dále v roce 2002 společnost Amazon 

představila sadu cloudových služeb. O čtyři roky později uvádí na trh Amazon komerční 

produkt EC2 (Elastic Compute Cloud) ve formě webové služby, která funguje dodnes a lze  

si skrze něj pronajmout datová úložiště nebo celé servery [ZAPLETAL, 2013]. Pronájem 

probíhá formou „pay-per-use“, který funguje na principu, kdy registrovaný uživatel platí  
                                                           
13 Massachusetts Institute of Technology 
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za čas, kdy právě využívá hardware poskytovatele a je dnes již standardním platebním 

modelem využívaným jak fyzickými, tak právnickými osobami [TECHTARGET, 2014]. 

V roce 2006 společnost Google také spustila svoji online službu Google Apps, která obsahuje 

e-mailovou schránku (až 25GB úložného prostoru pro jednoho uživatele), online kalendář 

pro správu, plánování a sdílení kalendáře mezi uživateli, dále online tvorbu, spolupráci 

a sdílení dokumentů v reálném čase, tvorbu webů pro sdílení informací (bez nutnosti znalosti 

kódu HTML), komunikační službu Google Talk, která umožňuje textovou i hlasovou 

komunikaci  

a nakonec platformu pro sdílení videí. 

Dalším důležitým aspektem je vznik platformy Web 2.0, kdy tento termín uvádí už v roce 

1999 Darcy DiNucci a je dále popularizován Timem O'Reillym v roce 2004. Funkce Webu 

2.0, mezi které patří zejména sociální prvky tj. komunikace, sdílení informací, třídění  

a označování dynamicky tvořeného obsahu samotnými uživateli a jeho další rozšiřování  

a vývoj, jde ruku v ruce s vývojem cloudových služeb a jejich zpřístupňováním široké 

veřejnosti. V roce 2009 byla také zprovozněna služba Google App Engine, která umožňuje 

psát i vlastní programy. 

V následujících letech rozšiřují trh cloudových služeb i další velké firmy jako je Oracle 

s produktem Sun Cloud nebo Microsoft s produktem Azure. Cloud computing se začal 

rozšiřovat a používat i mimo podnikovou sféru. Z novodobých služeb stojí za zmínku datové 

úložiště Dropbox nebo Skydrive [KOZIRS, 2012]. 

Ve své podstatě dnes každý z nás již využívá nějakou formu cloudu,  

aniž by si to uvědomoval, a to například v podobě e-mailové schránky Seznam, Google, 

Gmail nebo jiné, které jsou součástí cloudových služeb. 

S využíváním cloudu jsou spojena také bezpečnostní rizika, která souvisejí především 

s faktem, že je část vlastních dat umístěna mimo organizaci. Podle celosvětových průzkumů 

je zhruba 70% rozpočtů IT oddělení ve firmách zaměřeno na provoz a údržbu současného 

prostředí, zatímco do rozvoje a inovací jde nanejvýš zbylých 30 % [KOZIRS, 2012]. Tato 

situace staví finanční instituce jako jsou banky a jiné podniky, které pracují s citlivými údaji, 

do nelehkého postavení, neboť v případě investice do veřejného cloudu jsou na jedné straně 

úspory za infrastrukturní náklady, lidské zdroje a další a na straně druhé, jsou rizika plynoucí 

z podstaty veřejného, hybridního nebo komunitního cloudu. Bankovní svět  

http://www.dropbox.com/
https://skydrive.live.com/
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se k těmto otázkám staví v současnosti poměrně hodně zodpovědně, neboť bezpečnostní 

politika v oblasti, kde se denně pracuje s osobními informacemi a důvěra klientů jsou jedním 

z podstat tohoto podnikání a stojí tak na prvním místě. 

Rizika spočívají primárně v umisťování dat a v ošetření jejich přístupu ve veřejných, 

hybridních nebo komunitních cloudech, a dále pak v záloze a době jejich obnovy, pokud 

dojde k výpadku. Je zde také jistá míra informační asymetrie, kdy zákazník oproti 

poskytovateli v podstatě neví, kde přesně se jeho data nacházejí. Obavy uživatelů cloudových 

služeb jsou do jisté míry oprávněné, neboť, jak některé zdroje uvádějí, velké společnosti jako 

je Microsoft spolupracovaly s Národní bezpečnostní agenturou (NSA) a poskytovaly důvěrné 

informace, které byly uloženy v jejich datacentrech. V rámci kauzy v níž bývalý zaměstnanec 

této agentury, Edward Snowden, zveřejnil některé informace, prokazující tato tvrzení, byly 

jištěny i další skutečnosti a to, že NSA v rámci programu „Prism“ shromažďovala informace 

z mnoha dalších internetových společností jako Google, Skype, Apple, Facebook a Yahoo  

a zasahovala tak do soukromí mnohým lidem a firmám po celém světě [GREENWALD, et al, 

2013]. 

Vědecká společnost Gartner v roce 2008 definovala 7 bezpečnostních rizik Cloud computingu 

a ačkoliv tento zdroj není nejnovější, jsou bezpečnostní rizika stále aktuální. Gartner, Inc. 

patří mezi nejlepší společnosti v oblasti informačních technologií se zaměřením na výzkum  

a poradenství a pomáhá svým klientů najít optimální řešení pro jejich správná rozhodnutí 

[KOZIRS, 2012)]. 

Mezi definovaná bezpečnostní rizika patří tzv.: Privileged user access, Regulatory 

compliance, Data location, Data segregation, Recovery, Investigative support a Long-term 

viability. 

1) Privileged user access 

V tomto případě vězí riziko v externím outsourcingu služeb a míře zabezpečení 

 přístupu ve  formě jednotlivých přístupových protokolů, ale i přístupu fyzických 

 osob, tedy personálu.  Citlivá data se tak mohou vymykat kontrole, a to z důvodů 

 nedostatečné ochrany ze strany provozovatele služby, ale i uživatelů díky 

 nedostatečnou mírou volby přístupových údajů. Pro snížení rizika se doporučuje  zjistit 

maximum informací, které se týkají správy vlastních dat včetně informací  

o osobách, které k datům mají přístup [KOZIRS, 2012]. 

http://www.gartner.com/
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2) Regulatory compliance 

Ve volném překladu můžeme tento termín označit jako dodržování předpisů. Zaobírá 

se problematikou konečné zodpovědnosti za bezpečnost a úplnost dat, která je  

ve finále vždy na straně zákazníka i v případě, že jsou data ve správě poskytovatele 

služeb. Většina poskytovatelů je podrobována externím auditům a nepochybně  

se nebudou bránit prokázat svou schopnost data zabezpečit. Naproti tomu  

ti poskytovatelé, kteří se kontrolám auditu brání nebo jsou v tomto bodě 

netransparentní, jsou pro zákazníky nedůvěryhodní a svá data není vhodné jim 

poskytovat [KOZIRS, 2012]. 

3) Data location 

Riziko tkví v již zmiňované informační asymetrii, kdy v případě využití cloud 

 platformy klienti  přesně neví, kde se jejich data fyzicky nacházejí. Většina velkých 

 poskytovatelů přesné místo svých datacenter tají a jsou zveřejněna jen některá z nich 

na úrovni zemí, případně přilehlých oblastí (například Microsoft má jedno z jeho 

 datových center pro Evropu poblíž irského Dublinu). Gartner doporučuje si vždy zjistit 

jednotlivé jurisdikce, s jakými data budou ukládána. Do smlouvy s provozovatelem je 

dobré doplnit informace o dodržování jednotlivých požadavků ukládání dat  

pro konkrétní zemi [KOZIRS, 2012]. 

4) Data Segregation 

Firemní data se v cloudu obvykle nacházejí ve sdíleném prostředí ve společnosti dat 

 ostatních zákazníků. Jak bylo objasněno výše, v případě selhání šifrování, lze ochranu 

 jednoduše prolomit, a tak by poskytovatel řešení měl jednoznačně doložit, že šifrovací 

 protokoly, které využívá, jsou spolehlivé, aby bylo zamezeno šifrovacímu selhání  

a případnému znehodnocení dat [KOZIRS, 2012]. 

5) Recovery 

Poskytovatel by měl zákazníka informovat, co se s daty a službami stane v případě 

 nějaké nehody nebo výpadku. Řešení postrádající schopnost replikace dat a aplikací 

 jsou vystavena ohromnému riziku selhání. Je potřeba si proto ověřit, zda je 

 provozovatel služby schopen provést kompletní obnovu a jak dlouho obnova trvá 

[KOZIRS, 2012]. 



68 
 

6) Investigative support 

Gartner varuje, že zkoumání nežádoucí či ilegální činnosti v prostředí cloud 

computingu je prakticky nemožné, protože data a záznamy o nich od různých 

zákazníků se nacházejí často na společném místě, nebo jsou hostována napříč 

měnícími se poskytovateli. Z těchto důvodů je velice obtížné provádět šetření. Firmy 

by tak od svých poskytovatelů cloudového řešení měly vyžadovat podporu 

konkrétních typů šetření a to s podložením, že poskytovatel má s tímto typem šetření 

zkušenosti [KOZIRS, 2012]. 

7) Long-term viability 

Long-term viability se zabývá nutností přezkoumat ekonomickou stabilitu 

 poskytovatele a jeho pozici na trhu z důvodu, zda firmě nehrozí bankrot nebo převzetí 

 jinou společností, protože klient musí mít vždy jistotu, že data budou dostupná  

i v případě takovéto události. Doporučuje se tedy, zjistit si u svých potenciálních 

 dodavatelů, zda jsou schopni, získat data zpět a ve formátu, který jsou schopni dostat 

 do replikované aplikace [KOZIRS, 2012]. 

Ve smyslu výše popsaných rizik vážících se ke cloudové platformě, je potřeba aby bankovní 

instituce interně třídily obsah dat a dbaly na jeho označování samotnými uživateli. Vhodné 

nástroje mohou být interní předpisy, školení, audity, nebo nástroje, které v rámci workflow  

při nahrávání dat do cloudu (nebo jinam) vynucují označení obsahu dle předem stanovené 

metodiky, nebo provedou šifrování dat ještě před jejich distribucí do cloudu. 

V praxi bankovní instituce je zavedena typologie pro klasifikaci informací následnými 

klasifikačními stupni: 

1) Přísně důvěrné (Strictly confidential) 

Nežádoucí zpřístupnění informací by způsobilo vážnou škodu bance, jejím 

zaměstnancům, klientům nebo jiným profesionálním vztahům.  

Přístup k těmto informacím je omezen na seznam osob (podle jmen nebo funkcí) 

uvedených v rozdělovníku příslušného předpisu. 

2) Důvěrné (Confidential) 

Nežádoucí zpřístupnění informací by mohlo poškodit zájmy banky, jejích 

zaměstnanců, klientů nebo jiných profesionálních vztahů. 
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Přístup k informacím je omezen na osoby, které je potřebují znát („need to know“) 

pro výkon své funkce nebo plnění úkolu v bance. 

3) Interní (Internal) 

I když jsou tyto informace míněny k použití uvnitř banky, jejich externí 

zpřístupnění by nepoškodilo banku, ani její zaměstnance, klienty nebo jiné 

profesionální vztahy. 

Tyto informace jsou každému v bance přístupné. 

S veškerými neklasifikovanými informacemi by se mělo zacházet jako s interními 

informacemi.  

4) Veřejné (Public) 

Tyto informace jsou volně dostupné mimo banku nebo je banka uvolnila 

k externímu publikování. Přístup k těmto informacím není nijak omezen. 

Interním předpisem je pro všechny zaměstnance dáno, že ten, kdo informaci distribuuje, je 

zároveň jejím vlastníkem a tedy garantem, který ručí za správnost klasifikace informace  

a výběru média pro její sdílení. 

Pro umisťování dat do cloudu je podobné třídění obsahu na základě definované klasifikace 

informací a zavedení mechanismů pro kontrolu správného označování dat nezbytné,  

aby se snížilo riziko úniku citlivých informací.  
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2 INFORMAČNÍ POTŘEBY 

Definovat informační potřebu samo o sobě není snadné, neboť přístupy, jak na ni nahlížet, 

jsou různorodé. Často je na informační potřebu nahlíženo několika způsoby a jen samotné 

slovo potřeba je složité vědecky vymezit. Mezi hlavní důvody patří skutečnost, že se jedná  

o niterný stav či proces, mnohdy těžko vyjádřitelný samotnou osobou, která jej prožívá a dále 

pak přítomnost sémantické problematiky obou slov informační potřeba [SRBECKÁ, 2011]. 

Informace je dnes definována pro mnoho vědních disciplín různými způsoby. Samotný výraz 

pochází z latinského informare a znamená v překladu uvádět, dodávat tvar, podobu, formovat, 

tvořit, zobrazovat, představovat, vytvářet představu či pojem [ŠAFÁŘOVÁ, 2013]. 

Z hlediska informační vědy a knihovnictví je informace definovaná především jako sdělení, 

komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi 

alternativními rozhodovacími možnostmi [SRBECKÁ, 2011]. 

Slovo potřeba je polysémické a jeho význam lze v psychologickém pojetí chápat jako potřebu 

primární, tzn. potřebu poznávat, nebo sekundární, sloužící k uspokojování základních potřeb. 

Původ pojmu informační potřeba datuje Robert S. Taylor do roku 1962 a definuje ji jako 

osobní, psychologický, často nevyjádřitelný, vágní a nevědomý stav [SRBECKÁ, 2011]. 

I přes problematiku vymezení pojmu, lze v kontextu této práce citovat některé definice 

informační potřeby v její šíři a zaměření. 

Informační potřeba: 

• Nutnost získávat informace o (z) okolním prostředí [MACEVIČIūTė, 2006]. 

• Objektivně odůvodněná kvalita a kvantita informací, které jsou bezpodmínečně 

potřebné k řešení určitého úkolu, event. problému [MANECKE, RÜCKL, TÄNZER, 

1990]. 

• Informační potřeba je poznání, že naše znalost je nedostačující pro splnění vytyčeného 

cíle [CASE, 200]. 

• Implicitní složka lidské mysli, vyvstávající z neustálé snahy člověka přizpůsobit  

se vnějšímu světu, podmínkám svého okolí. S touto snahou je provázána neutišitelná 

potřeba lidstva komunikovat [UHRÍN, 2009]. 
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Cílem této kapitoly je identifikace informačních potřeb interních klientů (tzn. zaměstnanců 

banky) služby Informační servis, kterou v bance zajišťuje útvar Elektronická komunikace 

(dále jen ELKOM), stanovení nejsilnějších informačních potřeb dle jejich četnosti výskytu  

a identifikace segmentů banky, kde se informační potřeby (IP) nejvíce vyskytují. Informační 

servis zajišťuje mj. následující služby, které budou dále podrobně zkoumány tak,  

aby informační potřeby a jejich „vlastníci“ byli identifikováni: 

• Rešeršní služby: 

a. Jednorázové z katastru nemovitostí 

b. Jednorázové z ostatních zdrojů 

c. Periodické 

Tato služba je v bance ojedinělá, neboť nabízí získávání relevantních informací  

jak z interních, tak z externích informačních zdrojů (více o službě v kapitole č. 3, Informační 

služby). 

Exaktní zkoumání informačních potřeb v rámci jiných služeb nebo informačních zdrojů, bylo 

z důvodu rozklíčování této problematiky a především vnitřních procesů velice náročné  

a mimo rozsah této diplomové práce. 

Aby bylo možné rozkrýt informační potřeby interních klientů v bance, bylo potřeba detailně 

analyzovat stávající stav (AS-IS). To znamená: 

1) Vytvořit metodiku pro identifikaci klíčových oblastí informačních potřeb v oblastech, 

které jsou službou pokryty: 

• Jednorázové a periodické rešerše 

• Rešeršní systémy, tzn. informační zdroje v podobě databází a aplikací, které má  

ve správě útvar ELKOM  

2) Na základě metodiky identifikovat informační potřeby klientů služby v jednotlivých 

oblastech. 

3) Výsledky zjištění sumarizovat v závěru této kapitoly. 
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2.1 Rozdělení informačních potřeb 

Na základě specifických požadavků, byly analyzovány informační potřeby (IP) a rozděleny 

do tematických kategoriích následovně: 

• Informace o vlastnictví a probíhajících řízeních v katastru nemovitostí 

Detail IP (Katastr nemovitostí): 

Informace se získávají z online databáze katastru nemovitosti. Jde především  

o dohledání listů vlastnictví a přehledu majetku při žádostech o úvěry a při oceňování 

majetku u fyzických osob, podnikatelů, malých a středních podniků. 

• Informace o podnikatelských subjektech z firemních databází 

Detail IP (Magnus, Albertina): 

Zdrojem pro naplnění této informační potřeby uživatelů jsou databáze systémů 

Albertina a MagnusWeb. Požadavky zaměstnanců se týkají zejména získání informací 

za účelem monitoringu valných hromad, informace o výplatách dividend, úrokových 

výnosů z dluhopisů a úpisů. Dále pak finanční analýzy, vyhledávání informací  

o stávajících nebo potencionálních klientech (posouzení klienta – zda je vhodný pro 

akvizici, koho kontaktovat – generování sestav pro tvorbu dopisů), které produkty by 

mohl potřebovat), mapovaní tržního prostředí, zejména segmentace klientů dle 

kategorie obratu, informace o činnosti a výsledcích společností, jejich stabilitě. 

• Ekonomicky spjaté subjekty a skupiny 

Detail IP (SSV): 

Informační potřeba se nejčastěji týká vyhledávání informací o firmách, tzn. sledování 

majetkových vazeb, identifikace ekonomicky spjatých skupin, vyhodnocování 

negativních signálů (exekuce, insolvence, databáze dlužníků), ohodnocení možných 

rizik vyplývajících z vazeb skupiny apod. Toto se dělá především při akvizici nového 

klienta nebo naopak při sledování míry rizika obchodního vztahu s klientem 

současným. Pro získání těchto informací lze využít Systém sledování vazeb. 

• Vyhledat články na dané téma 

Detail IP (Tovek Tools, Newton Media Monitoring): 

V tomto případě se jedná o nejrůznější požadavky a informační potřeby z různých 

oblastí a na různá témata. Klienti nejčastěji chtějí dohledat informace nebo konkrétní 

články ze zpravodajských databází, proto se využívá aplikace Tovek Tools, která umí 
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vyhledávat v databázi Tisk ČR a ČTK, případně pak aplikace Newton Media 

Monitoring, skrze kterou se vytváří denní monitoring banky v médiích z tištěných 

deníků a internetových, zpravodajských serverů. 

• Informace o podnikatelských subjektech z tisku 

Detail IP (Tovek Tools): 

Informační potřeba vzniká, když klienti potřebují vyhledat informace o firmách 

z tištěných médiích, tedy zjistit, co se o dané firmě píše, jaký je její mediální obraz. 

Tato informační potřeba se často vyskytuje například u korporátních bankéřů, kteří 

mají své portfolio klientů/firem. Informace jsou vyhledávány pomocí Tovek Tools  

v komerční databázi Tisk ČR nebo ČTK. 

• Ekonomické informace z Obchodního věstníku 

Detail IP (Tovek Tools): 

Požadavky jsou zadávány pracovníky pobočkové sítě nebo právníky banky. 

Předmětem pravidelného monitorování jsou nejčastěji klienti banky. 

• Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci 

Detail IP (Tovek Tools, Newton Media Monitoring): 

Jednotlivci nebo skupiny zaměstnanců potřebují informace ze zpravodajství, které  

se týkají banky a její konkurence (tzn. zejména konkurenční bankovní instituce). 

• Ekonomické informace (různé zdroje) 

Detail IP (různé): 

Ekonomické informace získávané z různých informačních zdrojů týkající se například 

výsledků hospodaření bank, různých kauz apod. 

• Právní informace 

Detail IP (ASPI): 

Informační potřeby z oblasti práva ČR. Klienti nejčastěji potřebují rešerše  

nebo analýzy, pro přípravu právních stanovisek, pro aplikaci práva a vyhledávání 

znění zákonů, judikátů, komentářů, literatury apod. Pro vyhledání informací slouží 

databáze ASPI. 

• Analýza při vyšetřování, vyhledávání propojení mezi subjekty - podvody, 

legalizace výnosů z trestné činnosti apod. 

Detail IP (i2 Analyst Notebook): 
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Informační potřeba vzniká především v útvaru Compliance, který se zabývá 

monitoringem a analýzou různých podvodných aktivit souvisejících s trestnou činností 

například z důvodů prevence praní peněz. 
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2.2 Identifikace informačních potřeb uživatelů rešeršních služeb 

poskytovaných v rámci služby Informační servis 

2.2.1 Identifikace informačních potřeb jednorázových rešerší 
poskytovaných z online databáze Katastru nemovitostí 

Z online databáze Katastru nemovitostí (dále KN) jsou poskytovány jednorázové rešerše (listy 

vlastnictví nebo přehledy majetku). V roce 2013 bylo generováno 18 660 ks těchto rešerší. 

KATASTR  
Roční odběr v počtech kusů (2013) 18660 

Tabulka 42: Katastr – roční odběr výpisů v počtu kusů 

Rešerše z KN lze zařadit do kategorie informačních potřeb týkajících se informací  

o vlastnictví a probíhajících řízení v katastru nemovitostí. 

Požadavky na naplnění této informační potřeby vycházejí v bance od následujících  

B-0 segmentů (viz graf č. 1): 

 

Graf 1: Rozdělení příjemců z databáze katastru nemovitostí dle segmentů 

Provedenou analýzou bylo zjištěno, že informační potřeba pro získání informací o vlastnictví 

a probíhajících řízení v katastru nemovitostí je nejvíce alokována v bankovním segmentu 

Vztahy s klienty (90%). Tento segment si ročně vyžádá cca 16 700 rešerší z databáze KN. 
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2.2.2 Identifikace informačních potřeb v rámci poskytování 
jednorázových rešeršních služeb z různých zdrojů 

Tematické rozdělení 

Při této analýze bylo vycházeno z interní evidence rešerší útvaru ELKOM, který rešerše 

poskytuje. Evidence je vedena v dokumentu MS Excel a obsahuje: 

• Jméno zadavatele. 

• Název, nebo-li téma rešerše, které volně vymýšlí zpracovatel rešerše. 

• Termín zadání a termín zpracování. 

• Jméno specialisty, který rešerši zpracoval. 

• Zkratku systému, ve které byla rešerše zpracována. 

Abychom byli schopni definovat informační potřebu jednorázových rešerší, bylo potřeba 

každou rešerši evidovanou od roku 2011 až do konce roku 2013 zařadit do tematické 

kategorie, tzn. obecnější oblasti, která vystihuje zaměření jednorázové rešerše a zároveň 

definuje informační potřebu. Tematické kategorie byly následující: 

• Informace o podnikatelských subjektech z firemních databází 

• Ekonomicky spjaté subjekty a skupiny 

• Vyhledat články na dané téma 

• Informace o podnikatelských subjektech z tisku 

• Ekonomické informace z Obchodního věstníku 

• Vyhledat předem známý článek (různé) 

• Monitoring tisku - informace o konkurenci 

• Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci 

• Ekonomické informace na internetu 

• Ekonomické informace (různé zdroje) 

Dále bylo nutné k jednotlivým zadavatelům v evidenci, přiřadit útvary s rozlišením na úroveň 

B-0 a někdy i B-1 a nižší dle organizační struktury banky (viz příloha č. 24), aby bylo možné 

informační potřeby promítnout v širším bankovním pohledu.  

Ve statistice je také možné sledovat trendy, jak stoupal nebo klesal zájem o jednotlivá témata. 

Předmětem analýzy je zjistit: 

• Počet zpracovaných rešerší v daných tematických kategoriích za jednotlivá léta. 

• Trend poptávky po jednotlivých tématech. 
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• Identifikovat, v jakých částech banky informační potřeby vznikají a to v rozlišení  

na segmenty banky (B-0 útvary) a útvary, které jsou o jednu úroveň níže  

pod představenstvem banky (B-1). 

Tematické zaměření jednorázových rešerší v roce 2013: 

 

Graf 2: Tematické rozdělení jednorázových rešerší v roce 2013 
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Informační potřeby v daných tematických kategoriích jsou zastoupeny v 8 z 9 segmentů 

banky (bez segmentu Informační systémy), jak lze pozorovat na grafu č. 3. Mezi ostatní 

segmenty kde je informační potřeba jednotlivých témat pokryta ze dvou a méně procent patří 

Generální ředitel a Specializované bankovnictví a pojištění. 

 

 

Graf 3: Jednorázové rešerše – počet odebraných témat v daných kategoriích v letech 2011 – 
2013 B-0 útvary 

Nejnižší výskyt informačních potřeb, definovaných počtem zpracovaných rešerší za poslední 

tři roky, je v dlouhodobém horizontu (2011 – 2013) v těchto kategoriích (viz příloha č. 4): 

• Ekonomické informace z internetových zdrojů. 

• Monitoring tisku – informace o konkurenci. 

• Monitoring tisku – informace o bance a konkurenci. 

• Ekonomické informace (z různých interních i externích zdrojů). 

Ačkoliv jsou zde tyto informační potřeby minoritní, nelze z výše uvedených zjištění vyloučit 

jejich existenci. 

Naopak největší výskyt informačních potřeb je v dlouhodobém horizontu v následujících 

kategoriích: 

• Vyhledat články na dané téma pomocí Tovek Tools nebo aplikace Newton Media 

Monitoring. 

 Největší klient: Komunikace 

• Informace o podnikatelských subjektech z firemních databází, pro které ELKOM 

využívá systém Albertina. 

 Největší klienti: Korporátní a institucionální bankovnictví,  Zpracování operací 

a nákup, Facilities management 

• Rešerše na téma Ekonomicky spjatých subjektů a skupiny v Systému sledování vazeb. 
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 Největší klienti: Zpracování operací a nákup, Korporátní a institucionální 

bankovnictví 

•  Informace o podnikatelských subjektech z tisku, které jsou hledány skrze TT  

v komerční databázi Tisk ČR. 

 Největší klienti: Vztahy k investorům, Zpracování operací a nákup 

U všech sledovaných kategorií informačních potřeb byl zjištěn klesající trend zájmu  

o ně samé ze strany klientů, který lze pozorovat v příloze č. 3. Výrazný pokles za období  

2011 – 2013 byl zaznamenán u kategorie Informace o podnikatelských subjektech z firemních 

databází a kategorie Ekonomicky spjaté subjekty a skupiny, tvořené převážně v aplikaci SSV. 
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2.2.3 Identifikace informačních potřeb v rámci poskytování 
periodických rešeršních služeb 

Cílem této části je analyzovat informační potřeby zaměstnanců v rámci periodických rešerší. 

Rešerše jsou rozděleny do čtyř kategorií, které vyjadřují periodicitu jejich zpracování útvarem 

ELKOM: 

• Denní 

• Týdenní 

• Dvoutýdenní 

• Měsíční a delší periodicita 

V případě periodických rešerší nebylo možné analyzovat trend v letech 2011 – 2013, jako 

tomu bylo provedeno v předchozí části věnující se rešerším jednorázovým, neboť interní 

evidence není vedena chronologicky za jednotlivá léta, ale odráží pouze současný rok. 

Periodické rešerše jsou zpracovávány ve zdrojích Tovek Tools, Newton Media Monitoring, 

Albertina a e-magazíny „fleetsheet“. 

Ke každé periodicky zpracovávané rešerši byla přidělena jedna níže uvedená kategorie, která 

vyjadřuje informační potřebu uživatelů. Díky tomu bylo možné určit jejich četnost a stanovit, 

které informační potřeby se vyskytují nejčastěji a jsou pro banku důležité. Interní informace 

z banky byly zachovány v tajnosti, a to tak, že názvy rešerší nebo jejich hlubší detail byl 

embargován, protože toto by mohlo způsobit například reputační a jiná rizika instituce atp. 

Kategorie jsou analogické s rozdělením jednorázových rešerší (bez Katastru nemovitostí): 

• Informace o podnikatelských subjektech z firemních databází 

• Ekonomicky spjaté subjekty a skupiny 

• Vyhledat články na dané téma 

• Informace o podnikatelských subjektech z tisku 

• Ekonomické informace z Obchodního věstníku 

• Vyhledat předem známý článek (různé) 

• Monitoring tisku - informace o konkurenci 

• Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci 

• Ekonomické informace na internetu 

• Ekonomické informace (různé zdroje) 
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Předmětem analýzy je zjistit: 

• Počet zpracovaných rešerší v daných tematických kategoriích 

• Identifikovat, v jakých částech banky informační potřeby vznikají a to v rozlišení 

na segmenty banky (B-0 útvary) 

Tabulka 43: Identifikace informačních potřeb u periodických rešerší, počty zpracovaných 
kusů ročně 

 

Periodicita – denní 

Zaměření informační potřeby 

Počet 
zpracovávaných 

témat 

Počet 
zpracovávaných 

témat ročně 
Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci 20 5040 
Vyhledat články na dané téma 4 1008 
Ekonomické informace (různé zdroje) 2 504 

Periodicita – týdenní 

Zaměření informační potřeby 

Počet 
zpracovávaných 

témat 

Počet 
zpracovávaných 

témat ročně 
Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci 4 200 
Ekonomické informace z Obchodního věstníku 18 900 
Vyhledat články na dané téma 4 200 
Ekonomické informace (různé zdroje) 4 200 
Informace o podnikatelských subjektech z tisku 15 750 

Periodicita – dvoutýdenní 

Zaměření informační potřeby 

Počet 
zpracovávaných 

témat 

Počet 
zpracovávaných 

témat ročně 
Vyhledat články na dané téma 1 25 

Periodicita – měsíční 

Zaměření informační potřeby 

Počet 
zpracovávaných 

témat 

Počet 
zpracovávaných 

témat ročně 
Ekonomické informace (různé zdroje) 4 48 
Vyhledat články na dané téma 1 12 
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Informační potřeby v daných tematických kategoriích jsou zastoupeny ve všech 9 segmentech 

banky (viz graf č. 4). 14% odebraných tematických kategorií činí dceřiné společnosti banky, 

tzn. 14% z kategoricky rozdělených informačních potřeb je v těchto společnostech. 

 

Graf 4: Distribuce rešerší do segmentů banky v roce 2013 

2.2.4 Souhrn informačních potřeb u rešeršních služeb, které jsou 
pokryty službou Informační servis 

Zaměření informační potřeby Počet rešerší v kusech / rok 2013 

Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci 6140 

Ekonomické informace (různé zdroje) 1452 

Vyhledat články na dané téma 1445 

Tabulka 44: Souhrn zaměření informačních potřeb u periodických rešerší 

Z výše uvedené tabulky (č. 44) vyplývá, že informační potřeby zaměřené na monitoring 

informací o bance a konkurenci z denního tisku v rámci periodických rešerší služby 

Informační servis jsou nejčetnější, alespoň v rámci zpracovaných rešerší za rok 2013. Zhruba 

4x nižší je výskyt informačních potřeb, které se zaměřují na ekonomické informace  

a dohledání informací z různých článků na dané téma. 

Informační potřeby se nejvíce vyskytují v segmentech Vztahy s klienty, Convenience 

Services, Korporátní a institucionální bankovnictví a dceřiných společnostech banky. 
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2.3 Identifikace informačních potřeb uživatelů rešeršních 

systémů 

Cílem této části je identifikace informačních potřeb zaměstnanců banky a to u aplikací nebo 

databází, které spravuje útvar ELKOM a jsou součástí služby Informační servis. Tyto aplikace 

si uživatelé mohou v bance za určitých podmínek nainstalovat a následně v nich vyhledávat 

různé typy informací. Systémy jsou vždy zaměřeny na specifickou oblast informací. Údaje  

o těchto aplikacích jsou uvedeny v kapitole, věnující se popisu informačních zdrojů. 

Jedná se o aplikace: 

• Albertina 

• ASPI 

• i2 Analyst Notebook 

• MagnusWeb 

• Systém sledování vazeb (SSV) 

• Tovek Tools Search Pack a Tovek Tools Analyst Pack 

Tato analýza má dvě části, ve kterých jsou identifikovány informační potřeby uživatelů 

rešeršních systémů: 

1) Analýza systémových informací, tzn. kolik uživatelů v bance má danou aplikaci 

nainstalovanou a alespoň jedenkrát za měsíc ji spustili. Tím je možné určit, o jaký typ 

informací je u uživatelů, kteří samostatně aplikace používají, v bance největší zájem. 

2) Průzkum (viz příloha č. 29: Odpovědi z uživatelského dotazníku – dostupné na CD 

kvůli její obsáhlosti), realizovaný v roce 2013, ve kterém byli všichni uživatelé 

aplikací v bance osloveni, aby odpověděli na otázku: „K jakým účelům aplikaci 

využíváte?“ a „Jak často aplikaci v průměru využíváte?“. Cílem průzkumu je lépe 

přiblížit to, co uživatelé v aplikacích vyhledávají, a popsat jejich informační potřeby 

více v detailu. V průzkumu bylo osloveno celkem 437 uživatelů, a protože odpovědí 

přišlo mnoho, bylo nutné pro další zpracování vybrat ty nejčetnější a popsat je 

unifikovanou formou. 

Druhou otázkou uživatelského průzkumu, jak často jsou aplikace využívány, bylo 

možné zjistit průměrné využití aplikací za rok a dále teoreticky stanovit váhu 

informačních potřeb v rámci rešeršních systémů. Metodika vychází z předpokladu, 

že pokud uživatel aplikaci na svém počítači manuálně spouští, provede v ní i úkon,  
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při kterém vyhledává konkrétní informace, neboť tyto systémy jsou určeny pouze 

k vyhledávání a zobrazování informací a bez zadání dotazu, se žádné konkrétní 

informace nezobrazí. Návštěvnost systémů nebylo možné zjistit jiným způsobem 

(např. ze systémových logů) a to kromě Systému sledování vazeb, kde dodavatel 

poskytl počty přístupů v roce 2013 a je tedy v tomto případě výsledek zcela přesný. 

Ukázkový výpočet pro stanovení průměrné návštěvnosti na příkladu u aplikace Tovek 

Tools Search Pack: 

• Počet instalací = 16 

• Počet odpovědí na průzkum = 4 

• Celkový počet přístupů za rok, dle odpovědí z průzkumu = 86 

• Pracovních dní v roce 2013 = 252 

Výpočet: 

(86/4)/252=0,1(tj. průměrný počet přístupů na uživatele za jeden den, vypočítán  

na základě odpovědí z dotazníku)*16*252=400 přístupů do aplikace za rok 

U každé aplikace je uvedena: 

 Souhrnná tabulka obsahující: 

 Informace, jaký typ informačních potřeb systém pokrývá (s ohledem na výše 

uvedený bod 1 a 2). 

 Celkový počet instalací v bance. 

 Průměrný počet přístupů do aplikace za rok na celkový počet uživatelů  

(dle počtu instalací). 

 2 – 3 nejtypičtější útvary, které aplikaci využívají. 

 Graf, zobrazující využití aplikace v příslušných segmentech banky. 
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2.3.1 Tovek Tools Search Pack 
 

Tovek Tools Search Pack   

Typ informačních potřeb: 

Informace o podnikatelských subjektech 
z tisku. 
Ekonomické informace z Obchodního 
věstníku. 

Celkový počet instalací (k 12/2013): 16 
Průměrný počet přístupů do aplikace za 
rok na celkový počet uživatelů (dle počtu 
instalací): 400 

Nejtypičtější útvary: SF - Projektové financování (4 licence) 

  Výzvy a insolvence (3 licence) 

Tabulka 45: Identifikace informačních potřeb uživatelů Tovek Tools Search Pack. 

 

Graf 5: Využití Tovek Tools Search Pack v B-0 segmentech banky 

Tovek Tools SP nejvíce využívá segment Korporátní bankovnictví a finanční trhy (46%),  

viz graf č. 5. 
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2.3.2 Tovek Tools Analyst Pack 
Tovek Tools Analyst Pack   

Typ informačních potřeb: 

Ekonomické informace z Obchodního 
věstníku. 
Informace o podnikatelských 
subjektech z tisku. 

Celkový počet instalací (k 12/2013): 7 
Průměrný počet přístupů do aplikace za rok na celkový 
počet uživatelů (dle počtu instalací): 1940 
Nejtypičtější útvary: Elektronická komunikace (4 licence) 

  
Posuzování a schvalování SME úvěrů - 
specializované SME (2 licence) 

Tabulka 46: Identifikace informačních potřeb uživatelů Tovek Tools Analyst Pack 

 

Graf 6: Využití Tovek Tools Analyst Pack v B-0 segmentech banky 

Tovek Tools Analyst Pack je nejvíce využíván v segmentech Řízení rizik, Convenience 

services, Generální ředitel, jak je patrné z grafu č. 6. 

2.3.3 i2 Analyst Notebook 

i2 Analyst Notebook: 
 Typ informačních potřeb: Analýza při vyšetřování, vyhledávání 
propojení mezi subjekty - podvody, 
legalizace výnosů z trestné činnosti apod. 

Celkový počet instalací (k 12/2013): 7 
Průměrný počet přístupů do aplikace za rok na 
celkový počet uživatelů (dle počtu instalací): 4234 
Nejtypičtější útvary: Prevence praní peněz 

  Řízení rizik spotřebního financování 

Tabulka 47: Identifikace informačních potřeb uživatelů i2 Analyst Notebook 
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Graf 7: Využití i2 Analyst Notebook v B-0 segmentech banky 

i2 Analyst Notebook je nejvíce využíván v segmentu Řízení rizik (41%), jak je patrné z grafu 

č. 7. 

2.3.4 Systém sledování vazeb (SSV) 

Systém sledování vazeb (SSV)   

Typ informačních potřeb: Ekonomicky spjaté subjekty a skupiny – tzn. sledování 
majetkových vazeb a vyhodnocování negativních 
signálů (exekuce, insolvence, databáze dlužníků) při 
vyhledávání informací o firmách, především při akvizici 
nového klienta. 

Celkový počet instalací (k 12/2013): 54 

Skutečný počet přístupů do aplikace 
za rok 2013 na celkový počet 
uživatelů (dle počtu instalací): 

1173 

Nejtypičtější útvary (dle nakoupených 
licencí): 

Posuzování a schvalování SME úvěrů – specializované 
SME 
(7 licencí) 

  Posuzování a schvalování SME úvěrů – Severovýchodní 
Čechy 
(4 licence) 

   Posuzování a schvalování SME úvěrů – Jihozápadní 
Čechy 

Tabulka 48: Identifikace informačních potřeb uživatelů SSV 

K SSV bylo možné vyhodnotit i reálný počet přístupů jednotlivých uživatelů v roce 2013, 

neboť firma BizGuard poskytla report s těmito daty, jak je vidět v tabulce č. 49. 
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 Využití SSV v bance dle přístupů do systému za rok 2013 (četnost přístupu 397-107) 

Nejvíce SSV využívají v těchto útvarech: 
Posuzování a schvalování SME úvěrů – Morava (397) 
Posuzování a schvalování SME úvěrů – Praha (326) 
Posuzování a schvalování SME úvěrů - Severovýchodní Čechy (184) 
Posuzování a schvalování SME úvěrů - specializované SME (159) 
Elektronická komunikace (107) 
SSV je využíváno v těchto segmentech (B-0): 
Řízení financí 
Řízení rizik 

Tabulka 49: Využití SSV v bance dle přístupů do systému za rok 2013 

2.3.5 MagnusWeb 

Magnus Web:   

Typ informačních potřeb: 

Informace o podnikatelských subjektech z 
firemních databází za účelem monitoringu 
valných hromad, výplat dividend, úrokových 
výnosů z dluhopisů, úpisů, odkupů cp. 

Celkový počet instalací (k 12/2013): 10 
Průměrný počet přístupů do aplikace za rok 
na celkový počet uživatelů (dle počtu 
instalací): 1260 

Nejtypičtější útvary: Elektronická komunikace (2 licence) 

  SF – Akviziční financování (2 licence) 

Tabulka 50: Identifikace informačních potřeb uživatelů Magnus Web 

 

Graf 8: Využití Magnus Web v B-0 segmentech banky 

Magnus Web je nejvíce využíván v segmentu Korporátní bankovnictví a finanční trhy  

(viz graf č. 8). 
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2.3.6 ASPI (Wolters Kluwer) 
ASPI   

Typ informačních potřeb: 

Právní informace, rešerše a analýzy, příprava 
právních stanovisek, pro aplikaci práva a 
vyhledávání znění zákonů, judikátů, 
komentářů, literatury.     

Celkový počet instalací (k 12/2013): 202 
Průměrný počet přístupů do aplikace za rok na 
celkový počet uživatelů (dle počtu instalací): 26979 

Nejtypičtější útvary: 

Právní podpora mezinárodního bankovnictví, 
kapitálových trhů a korporátní klientely  
(9 licencí) 

  Právní podpora úvěrů a depozit (8 licencí) 
  Firemní právo (8 licencí) 

Tabulka 51: Identifikace informačních potřeb uživatelů ASPI 

 
Graf 9: Využití Magnus Web v segmentech banky 

ASPI je nejvíce využíváno v segmentu Convenience Services (viz graf č. 9). 
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2.3.7 Albertina 

Albertina   

Typ informačních potřeb: 

Informace o podnikatelských subjektech z firemních 
databází – finanční analýzy, vyhledávání informací o 
stávajících nebo potencionálních klientech (posouzení 
klienta - zda je vhodný pro akvizici, koho kontaktovat, 
které produkty by mohl potřebovat), mapovaní 
tržního prostředí, zejména segmentace klientů dle 
kategorie obratu, informace o činnosti a výsledcích 
společností – jejich stabilitě.   

Celkový počet instalací (k 12/2013): 141 
Průměrný počet přístupů do 
aplikace za rok na celkový počet 
uživatelů (dle počtu instalací): 3553 

Nejtypičtější útvary: Obchody a řízení transakcí - Praha 

  Pobočka pro korporátní klientelu - Plzeň 
  Regionální finanční centrum 

Tabulka 52: Identifikace informačních potřeb uživatelů Albertina 
 

 
Graf 10: Využití Albertiny v segmentech banky (rozmezí 97 – 28 instalací) 

Albertina je nejvíce využívána v segmentu Vztahy s klienty (viz graf č. 10). 
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2.3.8 Celkový přehled 

Souhrnné údaje o aplikacích a informačních potřebách, které jsou na ně vázány 

Název systému: 

Celkový počet 
instalací  
(k 12/2013): Typ informační potřeby 

Průměrný počet 
přístupů do 
aplikace za rok 
2013 na celkový 
počet uživatelů / 
váha informační 
potřeby: 

Tovek Tools Search Pack 16 

Informace o podnikatelských 
subjektech z tisku. 

400 

Ekonomické informace z Obchodního 
věstníku. 

400 

Tovek Tools Analyst Pack 7 

Ekonomické informace z Obchodního 
věstníku. 

1940 

Informace o podnikatelských 
subjektech z tisku. 

1940 

i2 Analyst Notebook 7 

Analýza při vyšetřování, vyhledávání 
propojení mezi subjekty - podvody, 
legalizace výnosů z trestné činnosti 
apod. 

4234 

Systém sledování vazeb 
(SSV) 54 

Informace o ekonomicky spjatých 
subjektech a skupinách. 

1173 

Magnus Web: 10 
Informace o podnikatelských 
subjektech z firemních databází 

1260 

ASPI 202 Právní informace. 26979 

Albertina 141 
Informace o podnikatelských 
subjektech z firemních databází. 

3553 

Tabulka 53: Souhrnné údaje o aplikacích a informačních potřebách 

Výše uvedené rešeršní systémy využívá celkem 216 útvarů banky. 

 
Graf 11: Využití rešeršních systémů v segmentech banky 



92 
 

Elektronické informační systémy nejvíce využívají následující útvary (rozmezí 4 – 2 % 

instalací z celkového počtu): 

Název útvaru 
Počet 

instalací 

Procentuální 
podíl využití reš. 
sys. v celé bance 

Elektronická komunikace 19 4 % 

Posuzování a schvalování SME úvěrů - specializované SME 16 3 % 

Prevence praní peněz 16 3 % 

Řízení rizik spotřebního financování 14 3 % 
Právní podpora mezinárodního bankovnictví, kapitálových trhů a 
korporátní klientely 9 2 % 

Tabulka 54: Využití elektronických informačních systémů v útvarech banky 
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2.3.9 Shrnutí: informační potřeby klientů služby Informační 
servis 

Na základě provedené analýzy rešeršních služeb a rešeršních systémů, poskytovaných v rámci 

služby Informační servis útvarem Elektronická komunikace, byly definovány a rozčleněny 

informační potřeby do několika kategorií a zjištěna jejich četnost uvnitř organizace a jejich 

výskyt v jednotlivých segmentech banky. Při stanovování nejčetnějších informačních potřeb 

dle jejich výskytu v bance, bylo vycházeno z počtu tematických skupin informačních  

potřeb u: 

• jednorázových rešerší (katastr nemovitostí + ostatní zdroje tzn. část A a B) 

• periodických rešerší (část C) 

• rešeršních systémů / aplikací využívaných v bance samotnými uživateli 

Provedenými metodickými postupy a výpočty byla prokázána následující váha poptávky  

ze strany zaměstnanců v roce 2013 po naplnění níže uvedených informačních potřeb,  

kdy největší skupinu tvoří právní informace ze systému ASPI a dále informace o vlastnictví  

a probíhajících řízeních evidovaných v databázi katastru nemovitostí (viz tabulka č. 55). 

Informační potřeba 
Váha (počet  
vygenerovaných rešerší 
v této kategorii) 

Nejčastější výskyt 
v segmentu14 

Právní informace 26979 Convenience services (53%) 
Informace o vlastnictví a probíhajících 
řízení v katastru nemovitostí  

18660 Vztahy s klienty (90%) 

Monitoring tisku - informace o bance a 
konkurenci 

5251 Vztahy s klienty (26%) 

Informace o podnikatelských subjektech z 
firemních databází. 

4933 Vztahy s klienty (55%) 

Analýza při vyšetřování, vyhledávání 
propojení mezi subjekty - podvody, 
legalizace výnosů z trestné činnosti apod. 

4234 Řízení rizik (42%) 

Informace o podnikatelských subjektech 
z tisku. 

3140 
Korporátní bankovnictví a 
finanční trhy (28%) 

Ekonomické informace z Obchodního 
věstníku. 

3256 
Korporátní bankovnictví a 
finanční trhy (27%) 

Vyhledat články na dané téma 1389 Řízení rizik (27%) 
Ekonomické informace (různé zdroje) 761 Generální ředitel (26%) 
Informace o ekonomicky spjatých 
subjektech a skupinách 

1258 Řízení financí (52%) 

Tabulka 55: Váha a nejčastější výskyt informačních potřeb v segmentech banky 

                                                           
14 V závorce je uveden procentuální podíl výskytu informační potřeby z celkového počtu oproti ostatním 
segmentům. Tento podíl je majoritní v porovnání s rozložením IP v ostatních segmentech. 
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Dále byla provedena analýza, na jejímž základě lze určit, ve kterých segmentech banky  

(B-0 útvarech) se informační potřeby nejvíce vyskytují (viz tabulka č. 56, pořadí je dáno 

sestupně od segmentů s nejvyšším výskytem po nejnižší): 

Pořadí Název segmentu 
Výskyt informačních potřeb 
(celkem) 

1. Convenience Services 17796 

2. Vztahy s klienty 12291 

3. Řízení rizik 6428 

4. Generální ředitel 5435 

5. Korporátní bankovnictví a finanční trhy 5425 

6. Řízení financí 1304 

7. Specializované bankovnictví a pojištění 1208 

8. Dceřiné společnosti banky 772 

9. Operační řízení 411 

10. Informační systémy 114 
 

Tabulka 56: Celkový výskyt informačních potřeb v segmentech banky 
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3 INFORMAČNÍ SLUŽBY 

V této kapitole se zaměřuji na podrobné zkoumání informačních služeb v bance, které 

zajišťuje útvar Elektronická komunikace. Analyzovány byly zejména služby, spojené 

s rešeršními systémy, neboť například podrobné zkoumání intranetu jako komplexní 

samostatné služby by rozsahem bylo na další kvalifikační práci. 

ELKOM poskytuje bance interní službu Informační servis, jak již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole zabývající se analýzou informačních potřeb. Služba je dostupná celé bance a zahrnuje 

následující oblasti agend: 

- Tvorbu rešerší rozdělenou na: 

o Jednorázové rešerše 

o Periodické rešerše 

- Aplikační management informačních zdrojů a rešeršních systémů pod správou 

ELKOM (více v následující části Využití aplikací pro práci s informačními zdroji, 

které spravuje útvar ELKOM v roce 2013). 

- Inovativní a strategické pohledy na práci s informačními zdroji. 

- Obsahová správa intranetu banky, jeho technologický rozvoj, projektový management 

při upgrade této platformy. 

- Strategický rozvoj a implementaci nových řešení v oblasti audiovizuálních 

komunikačních technologií. 

Popis služeb je centralizován na informačním portálu Infobanka, který je součásti intranetu 

organizace. Zde uživatelé naleznou informace o tom, jak je v bance nastavena služba 

Informační servis, jaké jsou podmínky a vyžadovaná součinnost ze strany interního klienta 

pro tvorbu rešerší, kdo jsou klíčové osoby, na které se mohou s žádostmi obracet apod. 

Infobanka zároveň slouží jako informační kanál, na kterém jsou uveřejňovány novinky 

z oblasti informačních zdrojů, plánovaná školení a další novinky. 

Analýza je rozdělena na čtyři hlavní části popisující současný stav (AS-IS) rešeršních služeb 

týmu Elektronická komunikace: 

1) Využití aplikací pro práci s informačními zdroji, které spravuje ELKOM, období 2013 

2) Analýza poskytování jednorázových rešerší, období 2011 – 2013 

3) Analýza poskytování periodických rešerší, období 2013 

4) Závěr 

Kapitola 1 – 3 (tzn. Informační zdroje a jejich popis, Informační potřeby a Informační služby) 

obsahuje samostatné souhrny analyzovaných oblastí. 
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3.1 Využití aplikací pro práci s informačními zdroji, které 

spravuje útvar ELKOM v roce 2013 

Součástí služby Informační servis, zajišťované útvarem Elektronická komunikace,  

je i tzv. aplikační management neboli správa aplikací. S tím souvisí nabídka aplikační  

a technické podpory i další služby nebo činnosti u systémů, které ELKOM přímo nevyužívá  

v rámci rešeršních služeb. Jedná se například o: 

• Aktualizace obsahu databází a modernizace systémů. 

• Inovace jednotlivých řešení, jejich testování. 

• Aplikační a technickou podporu pro uživatele. 

• Udržování expertních znalostí o aplikacích pro podporu uživatelů a vývoj trendů. 

• Udržování koncepce řešení na jednom místě (v útvaru ELKOM). 

• Řešení požadavků (funkčních i inovačních) za uživatelské skupiny. 

• Organizace vzdělávacích aktivit pro interní klienty rešeršních systémů. 

ELKOM spravuje zejména tyto systémy (úplný přehled je k nalezení v tabulce č. 1, kap. 1): 

• Celé řešení pro vyhledávání informací Tovek (Tovek Tools, Tovek server, i2 Analyst 

Notebook) a databáze k němu připojené (Tisk ČR, ČTK, OVEL, DHI, HBI, Albertina 

fulltext). 

• Systém sledování vazeb (SSV) 

• Magnus Web 

• ASPI 

• Albertina 

Tyto aplikace jsou využívány po celé bance k vyhledávání informací pro různé skupiny 

uživatelů.   

V první kapitole této práce byly popsány jednotlivé aplikace a v kapitole další, zabývající  

se informačními potřebami uživatelů, byly analyzovány následující oblasti o rešeršních 

systémech: 

• Informační potřeby uživatelů, kteří aplikace využívají. 

• Počet instalací jednotlivých aplikací. 

• Průměrný počet přístupů do aplikace za rok na celkový počet uživatelů. 

• Nejtypičtější útvary, které aplikace používají. 

• Využití aplikací v segmentech banky (úroveň B-0). 
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Cílem této kapitoly je zužitkovat zjištěné informace o využití aplikací pro popis 

komplexního (celobankovního) pohledu na využívání rešeršních systémů v organizaci. 
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3.2 Využití systémů pro zpracování informací v bance dle 

instalací a počtu licencí 

Na základě systémových informací bylo zjištěno, že v bance je samotnými uživateli nejvíce 

využíván systém právních informací ASPI (202 instalací) s databází firem Albertina  

(141 instalací), ve které lze hledat údaje o podnikatelských i neziskových subjektech 

v přehledné podobě. Přes padesát uživatelů také využívá Systém sledování vazeb (SSV)  

pro zobrazení vztahů a vazeb mezi ekonomicky spjatými subjekty. 

V bance jsou tedy nejvíce využívány rešeršní systémy s právními (ASPI) a firemními 

informacemi (Albertina, SSV), jak zobrazuje graf č. 12 níže. 

 

Graf 12: Využití rešeršních systémů v bance dle počtu instalací 

V rozlišení na B-0 útvary je registrován největší počet instalací rešeršních systémů 

v segmentu Vztahy s klienty (35%) a Convenience services (24%). V detailnějším rozpadu  

se jedná o útvary Elektronická komunikace, která spravuje tyto systémy a mnoho z nich také 

využívá pro poskytování rešerší interním klientům, dále Posuzování a schvalování SME úvěrů 

- specializované SME, Prevence praní peněz, zajišťující prevenci a dohled nad různými typy 

finančních podvodů, a Řízení rizik spotřebního financování. Obchodní útvary využívají 

aplikace například k posuzování míry rizikovosti klientů banky (stávajících  

nebo potencionálních). 
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3.3 Analýza poskytování jednorázových rešerší, období:  

2011 – 2013 

V této kapitole jsou z různých pohledů analyzovány jednorázové rešerše distribuované týmem 

Elektronická komunikace v rámci služby Informační servis v letech 2011-2013. Kapitola je 

rozdělena do čtyř hlavních analytických části: 

• 3.3.1 Část 1: Čas potřebný na zpracování jednorázových rešerší 

• 3.3.2 Část 2: Využití informačních zdrojů 

 Tato část se zaměřuje na analýzu využití informačních zdrojů týmem ELKOM  

pro zpracování jednorázových rešerší. 

• 3.3.3 Část 3: Identifikace klientů jednorázových rešerší 

 Kdo jsou klienti služeb a odkud jsou (útvarově, geografickým umístěním). 

• 3.3.4 Část 4: Katastr nemovitostí 

 Katastr nemovitostí je v této kapitole uveden samostatně v rámci porovnání 

využití informačních zdrojů, neboť je nejvytěžovanější databází, co se do počtu 

zpracovaných rešerší týče. KN je od zbytku jednorázových rešerší oddělen, 

protože by zcela zásadně zkreslil statistický pohled na využití ostatních zdrojů 

a jejich trend. 

• 3.3.5 Část 5: Potenciální klienti jednorázových rešerší 

• 3.3.6 Shrnutí 

Zpracování jednorázových rešerší provádí v rámci banky tým ELKOM a umožňuje 

zaměstnancům objednávat jednorázové rešerše ze systémů: 

• firemní databáze Albertina 

• Systém sledování vazeb 

• Magnus Web 

• Databáze hospodářských informací (lze i retrospektivně) 

• Databáze obchodního věstníku (lze i retrospektivně) 

• Databáze tisk ČR (lze i retrospektivně) 

• Databáze ČTK (lze i retrospektivně) 

• Databáze monitoring banky Newton (lze i retrospektivně) 
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3.3.1 Část 1: Čas potřebný na zpracování jednorázových rešerší 
Na základě časoměrní a expertního odhadu byla stanovena délka zpracování jednorázové 

rešerše v rozmezí 15 min. – 2 hodiny a to dle rozsahu rešerše. Vliv na zpracování rešerše 

mají následující faktory: 

• tematický záběr 

• rozsah dotazu 

• rozsah použitých informačních zdrojů 

• případné ladění dotazu na základě další specifikace informačního požadavku 

zadavatelem 
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3.3.2 Část 2: Využití informačních zdrojů  
Trend produkce rešerší a využití rešeršních systémů pro jednorázové rešerše v letech  

2011 – 2013 je uveden v tabulce č. 57. 

 

 

Tabulka 57: Trend produkce rešerší a využití rešeršních systémů pro jednorázové rešerše 
v letech 2011-2013 (pokles nebo naopak nárůst byl procentuálně porovnáván oproti stavu 

zpracovaných rešerší v roce 2011)

VYUŽITÍ ZDROJŮ PRO TVORBU JEDNORÁZOVÝCH REŠERŠÍ OD ROKU 2011 – 2013 

Název Počet rešerší v ks Trend (číselně v %) 
Trend 
(graficky) 

Albertina 
  

 

2011 66 100%  

2012 35 Pokles o 47% ↓ 

2013 15   Pokles o 37% ↓ 

Internet 
  

 

2011 1 100%  

2012 2   Pokles o 50% ↓ 

2013 0 Pokles o 100% ↓ 

Newton Media Monitoring 
  

 

2011 24 100%  

2012 46   Nárůst o 92% ↑ 

2013 27   Pokles o 41% ↓ 

Obchodní rejstřík 
  

 

2011 2 100%  

2012 4  Nárůst o 200% ↑ 

2013 1 Pokles o 75% ↓ 

Systém sledování vazeb 
  

 

2011 50 100%  

2012 28   Pokles o 44% ↓ 

2013 9 Pokles o 68% ↓ 

Tovek Tools 
  

 

2011 63 100%  

2012 45 Pokles o 29% ↓ 

2013 40 Pokles o 11% ↓ 

Cribis 
  

 

2011 0 100%  

2012 2 Nárůst o 200% ↑ 

2013 0 Pokles o 100% ↓ 
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Trend zpracování jednorázových rešerší v letech 2011 – 2013 

Od Roku 2011 dochází meziročně k poklesu v průměru o 53 ks jednorázových rešerší ročně, 

což je v průměru cca o 30% každý rok (viz graf č. 13). 

 

Graf 13: Trend zpracování jednorázových rešerší v rozmezí let 2011 – 2013
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3.3.3 Část 3: Identifikace klientů jednorázových rešerší 
Tato část analyzuje, kdo a odkud jsou klienti jednorázových rešerší, tzn. kam jsou rešerše dodávány (útvarově, geograficky). Tato informace 

může v budoucnu pomoci například při tvorbě PR a správného zacílení oblasti při osobních návštěvách a prezentacích na pobočkách. Celkem 

odebralo v období 2011 – 2013 rešerše 66 útvarů banky o celkovém počtu 460 ks jednorázově vytvořených rešerší (viz graf č. 14). 

 

Graf 14: Počet odebraných jednorázových rešerší útvary v letech 2011-2013 (rozsah 75 – 4 ks) 
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Nejvíce klientů jednorázových rešerší je v segmentech Řízení rizik a Korporátní a finanční trhy (viz graf č. 15). 

 
Graf 15: Počet odebraných jednorázových rešerší B-0 útvary v letech 2011-2013 

Z celkem 61 pozic byly vybrány ty pozice, které odebraly v letech 2011-2013 více než 5 rešerší (viz graf č. 16). 
 

 
Graf 16: Nejtypičtější pozice (2011-2013), počet odebraných jednorázových rešerší
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Rozpad výskytu klientů na města (viz příloha č. 5 a 6) je ve výsledku analogický s rozdělením 
na kraje (viz graf č. 17 a 18) a ukazuje, že nejvíce rešerší je zasíláno Prahy. 
 

 

Graf 17: Kraje – odběr rešerší v období 2011 – 2013 

 

Graf 18: Města a kraje – odběr rešerší v období 2011 – 2013 
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3.3.4 Část 4: Katastr nemovitostí 
KATASTR         

Ročně ks (2013) Denně ks (průměr) Průměrný čas v min/1 ks MDs/rok FTE 

18660 74 3,1 120,5 0,48 
 

 Graf 19: Trend Rozdělení zájmu o katastry dle útvarů a segmentů 

Katastr nemovitostí (KN) si účtuje cenu za jednu stránku listu vlastnictví nebo přehledu 

majetku 50 Kč/stránka. 

Trend nárůstu generování výpisů z KN je následující: 

• V roce 2012 vznikl 20 % nárůst zpracování výpisů oproti roku 2011 a v roce 2013  

to bylo 15 % oproti roku 2012. 

• Průměrný nárůst poptávky po výpisech z KN je 17,7 % ročně. 

 



107 
 

3.3.5 Část 5: Potenciální klienti jednorázových rešerší 
Na základě hlavních klíčových slov v názvech útvarů, které rešerše již odebíraly, byly 

v organizační struktuře banky dohledány útvary, které od týmu ELKOM v letech 2011 – 2013 

nežádaly žádné zpracování jednorázových rešerší. Metoda není stoprocentně směrodatná, 

neboť potřeby útvarů jsou různé, bez ohledu na podobnost jejich názvů. 

66 útvarů odebralo ve větším či menším množství v předchozích letech rešerše. Celkem 126 

má podobný název a pravděpodobně by tak mohly být potenciálními klienty jednorázových, 

eventuelně periodických rešerší. 

Potenciální klienti v rozlišení na segmenty banky jsou nejvíce v Korporátním bankovnictví 

a finančních trzích, Vztazích s klienty a Convenience services. 

Útvarově se jedná o Nákup, Back-office, některé z poboček ze sítě a v lokalitách Hradec 

Králové, Brno, České Budějovice, Plzeň a Zlín. 

V rozlišení na geografické umístění je největší potenciál v zájmu o jednorázové rešerše 

v následujících lokalitách (viz tabulka č. 59): 

Název útvaru Lokalita 

Četnost výskytu 
Útvaru v dané 
lokalitě 

Nákup  Hradec Králové 4 
Back Office - On-line svět Hradec Králové 4 
Opava - Ostrožná Hradec Králové 4 
Pobočka pro korporátní klientelu - Brno Hradec Králové 4 
Provozní účetnictví a SAP Brno 4 
Finanční centra spadající pod B1 Distribuce Brno 4 
Nemovitosti a investice Brno 4 
Pobočka pro korporátní klientelu - Plzeň Brno 4 
Rozvoj a řízení znalostí  - ERA svět České Budějovice 4 
Právní podpora úvěrů a depozit České Budějovice 4 
Podpora úvěrových obchodů – firemní bankovnictví  České Budějovice 4 
Rozvoj kariéry a podpora řízení korporátního bankovnictví České Budějovice 4 
Statutární výkaznictví skupiny Plzeň 4 
Analýzy finančních trhů Plzeň 4 
Tábor - nám. Fr. Křižíka Plzeň 4 
Public Affairs Zlín 4 
Podpora pobočkové sítě – soukromá klientela Zlín 4 
Pobočka pro korporátní klientelu - České Budějovice - tým klientských 
pracovníků Zlín 4 
Pobočka pro korporátní klientelu - Ostrava - tým klientských pracovníků Zlín 4 
Pobočka pro korporátní klientelu - Praha II - tým klientských pracovníků Praha 4 3 
Posuzování a schvalování retailových a SME úvěrů Praha 4 3 
Řízení vymáhání pohledávek spotřebního financování  Praha 4 3 
Prevence praní peněz a podvodů Praha 1 3 
Produkty – Účty a platební styk  Praha 1 3 

Tabulka 58: Potenciální klienti jednorázových rešerší 
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Při oslovování nových klientů jednorázových rešerší lze uvažovat o směrování PR na výše 

uvedené útvary v daných lokalitách. 
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3.3.6 Shrnutí 

Na základě časoměrní a expertního odhadu byla stanovena délka zpracování jednorázové 

rešerše v průměru na 67,5 minuty. 

Od roku 2011 kleslo využití všech rešeršních systémů, které ELKOM používá v rámci služby 

Informační servis (viz graf č. 20 níže). Meziročně je pak největší pokles u vyhledávání 

jednorázových rešerší v: 

• internetu 

• aplikaci Newton Media Monitoring (NMM) 

• Obchodním rejstříku 

• Systému sledování vazeb (SSV) 

• Cribis 

 

Graf 20: Celkový pohled na zpracované rešerše v rešeršních systémech a databázích  
pro jednorázové rešerše v letech 2011 – 2013 (ASPI a Bankers nebyly využity) 

Ještě v roce 2011 ELKOM zpracoval celkem 206 jednorázových rešerší. V roce 2012 162 ks  

a v roce 2013 pouze 92 ks. Zájem o jednorázové rešerše od roku 2011 klesá. 
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Graf 21: Trend zpracování jednorázových rešerší v kusech (celkem) za období 2011 – 2013 

Meziroční pokles je o 21% (2012) a 43% (2013), v průměru pak o 32% oproti celkové 

dodávce v roce 2011 (viz graf č. 21). 

Katastr nemovitostí je nevytěžovanějším zdrojem co do počtu zpracovaných rešerší 

(18 660 ks/rok 2013) a oproti ostatním zdrojům vzrůstá poptávka po výpisech ročně 

v průměru o 17,7%. To je dáno primárně nutností segmentu Convenience services, kde  

se provádí finanční služby pro střední a malé podniky, mít aktuální informace při úvěrování  

a oceňování majetku stávajících nebo potencionálních klientů. 

Za poslední rok byly v průměru čerpány kapacity okolo 11,5 MDs za jednorázové rešerše  

bez KN. S tvorbou rešerší z KN je to 132 MDs/rok 2013, což je zhruba 43% FTE15. 

Pro 81% B-1 útvarů v bance útvar Elektronická komunikace dodává jednorázové rešerše, 

19% službu nevyužívá (období 2011-2013). 

Zcela službu nevyužívají následující B-1 útvary (viz tabulka č. 59): 

Seznam B-1 útvarů, které za období 2011-2013 neodebraly žádné jednorázové rešerše 
Rozvoj obchodu specializovaného bankovnictví a pojištění 
Potřeby zákazníků 
Privátní bankovnictví 
Platby a produkty 
Strategické řízení rizik 
Řízení rizik - sdílené služby 
Řízení rizik skupiny 
Strategie a rozvoj 

Tabulka 59: Seznam B-1 útvarů, které za období 2011 – 2013 neodebraly žádné jednorázové 
rešerše 
                                                           
15 FTE, nebo-li full time equivalent, je pojem označující jednotku, kterou se vyjadřuje míra zapojení či kapacita 
zatížení pracovníka přepočtenou na 100 % kapacitu. Jinými slovy jde o ekvivalent jednoho pracovníka na plný 
úvazek. 
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V rozlišení na útvary (úroveň B-3 a níže) v bance ELKOM dodává jednorázové rešerše 

pouze pro 7% (66 útvarů) a 93% (872 útvarů) není pokryto. 

Nejtypičtějšími klienty jsou16: 

• pracovník pro firemní komunikaci 

• analytik vztahů k investorům 

• ředitel (B-2) 

• pracovník pro interní komunikaci 

• analytik procesů 

• bankovní specialista 

Dodávky rešerší útvarem ELKOM do lokalit (dle geografického umístění) 

ELKOM jednorázové rešerše nejvíce distribuuje na tato místa: 

Kraje 

1) Praha (76%) 

2) Jihomoravský kraj (4%) 

3) Moravskoslezký (4%) 

4) Plzeňský (4%) 

Města 

1) Praha (76%) 

2) Brno (4%) 

3) Ostrava (4%) 

4) Plzeň (4%) 

Městské části 

1) Praha 5 (64%) 

2) Praha 1 (5%) 

3) Brno (3%) 

Jednorázové rešerše jsou nejvíce dodávány do Prahy, Jihomoravského kraje, 

Moravskoslezského a Plzeňského kraje. 

                                                           
16 Označení B-0, B-1, B-2 apod. vychází z organizační struktury banky (viz příloha této diplomové práce)  
a znamená, že je daná pozice na úrovni představenstva banky (tzn. B-0) nebo hierarchicky níže o daný počet 
úrovní pod představenstvem (B-1 atd.). 
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Meziročně lze sledovat klesající trend distribuce rešerší v Praze. Útvar ELKOM v roce 2013 

zcela přišel o klienty jednorázových rešerší v Jihomoravském, Moravskoslezském, 

Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém, Středočeském kraji, na Vysočině a na Slovensku. 

Mírný pokles v roce 2013 lze sledovat také v rámci distribuce rešerší do jednotlivých 

městských částí. Nejvýraznější je Praha 5, Brno a Praha 4. Naopak útvar ELKOM oproti 

loňskému roku začal jednorázové rešerše dodávat do Plzně, Karlových Varů, Ostravy a Zlína. 
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3.4 Analýza poskytování periodických rešerší, období: 2013 

Cílem této podkapitoly je analýza periodických rešerší. Analýza je rozdělena do pěti hlavních 

analytických části: 

• 3.4.1 Část 1: Čas potřebný na zpracování periodických rešerší 

• 3.4.2 Část 2: Využití informačních zdrojů s rozdělením dle periodicity 

poskytnutých v roce 2013 

• 3.4.3 Část 3: Identifikace klientů periodických rešerší 

• 3.4.4 Část 4: Potenciální klienti periodických rešerší 

• 3.4.5 Shrnutí 

V případě periodických rešerší nebylo možné analyzovat trend v letech 2011-2013, jako tomu 

bylo provedeno v předchozí kapitole věnující se rešerším jednorázovým, neboť interní 

evidence není vedena chronologicky, ale odráží pouze současný stav. 

Periodické rešerše jsou zpracovávány ve zdrojích Tovek Tools, Newton Media Monitoring, 

Albertina a e-magazíny „fleetsheet“. 
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3.4.1 Část 1: Čas potřebný na zpracování periodických rešerší 
V rámci analýzy bylo provedeno časoměrní zpracování a distribuce jednotlivých, periodicky 

se opakujících, rešeršních agend a stanovena průměrná doba (viz tabulka č. 60 a 61),  

za kterou jsou rešerše v dané kategorii zpracovány. 

Časoměření 

Název a perioda: Počet témat: Periodicita: Čas na zpracování rešerší 

Ranní monitoring tisku 20 Denní 73 minut 

Týdenní rešerše 50 Týdenní 284 minut 

Dvoutýdenní 1 Dvoutýdenní 31 minut 

Měsíční a delší periodicita 5 Měsíční a delší periodicita 60 minut 

Tabulka 60:Periodické rešerše – časoměrní 

PRACNOST PERIODICKÝCH REŠERŠÍ V ROCE 2013 CELKEM     
252 pracovních dnů Denní 18396  min 
53 týdnů v roce Týdenní 15052  min 
26,5 „dvoutýdnů“ v roce Dvoutýdenní 822  min 
12 měsíců Měsíční a delší periodicita 720  min 
CELKEM 

 
34990 min 

    583,2 h 
    73 MDs 

Tabulka 61: Periodické rešerše – pracnost periodických rešerší (pozn.: 8 hodinová pracovní 
doba, rok 2013 má celkem 252 pracovních dnů, tj. 2016 pracovních hodin) 
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3.4.2 Část 2: Využití informačních zdrojů pro zpracování 
periodických rešerší poskytnutých v roce 2013 

V rámci služby poskytování periodických rešerší, zajišťované útvarem Elektronická 

komunikace, byly v roce 2013 nejvíce využity následující zdroje: 

1) Aplikace Newton Media Monitoring – 56% 

2) Tovek Tools – 35% 

Velké využití systému pro vyhledávání informací ze zpravodajství Newton Media Monitoring 

(NNM) je dáno zájmem o službu Monitoring tisku a to na denní bázi. Služba pokrývá několik 

témat, které z informačního portálu Infobanka na intranetu denně odebírá okolo dvou set 

klientů. Měsíční návštěvnost tohoto webu je cca 4000 jedinečných návštěv. Průměrná 

návštěvnost jedné rešerše je 150 uživatelů denně. 

Sledovaná témata v rámci denního monitoringu tisku jsou (viz tabulka 62): 

Monitoring tisku – souhrn: 
Hospodářské noviny  - ekonomika 
Lidové noviny - ekonomika 

Monitoring tisku, kde se vyskytl název banky 
Monitoring internetu, kde se vyskytl název banky 
Generální ředitel 
Monitoring Poštovní spořitelna – tisk, internet 
Monitoring, kde se vyskytly názvy společností 
z obchodní skupiny banky 

Monitoring Citibank, Unicredit Bank 

Monitoring Komerční banka, Česká spořitelna 
Monitoring Raiffeisenbank, M-Bank, GE 
Moneybank 
Monitoring – elektronické bankovnictví 
Monitoring – nová budova ústředí 
Tomáš Sedláček 
Monitoring bankovních poplatků 
Monitoring arbitráž banky 
Monitoring AXA bank, Zuno bank, Air Bank 
Jan Švejnar 
Fleet Sheet E.S. Best 
Daily Fleet Sheet CR Newton 

Tabulka 62: Sledovaná témata v rámci denního monitoringu tisku 
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Níže uvedený graf a tabulka zobrazuje, jak byly v roce 2013 využívány informační zdroje 

v ELKOM. „E-magazine“ je označení časopisu pro FleetSheet E.S. Best a FleetSheet Newton. 

 

 

 

 
Tabulka 63: Statistika využití zdrojů v ELKOM  

v roce 2013 

 
 d 

Graf 22:Využití rešeršních systémů a databází pro periodické rešerše v roce 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistika využití zdrojů 2013 
Zdroj Počet rešerší 
Tovek Tools 2518 
Newton Media 
Monitoring 4043 
E-magazin 557 
Albertina 48 
Celkem 7166 
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3.4.3 Část 3: Identifikace klientů periodických rešerší (kdo jsou 
klienti – pozice, útvar, segment a odkud jsou – lokalita) 

Přehledy distribuce periodických rešerší za rok 2013 zobrazují souhrnné informace 

o periodických rešerších (viz tabulka č. 64 – 68). Protože periodické rešerše jsou umisťovány 

na intranetu banky, byla zjištěna i průměrná návštěvnost stránek s rešeršemi skrze webový 

analytický nástroj Webtrends (WT). Tento údaj zvyšuje fakticky počet registrovaných klientů. 

• Detailní rozpad sledovaných kategorií (Pozice, Útvar, B-1 útvar, Segment,  Lokalita) 

lze nalézt v příloze č. 13 – 16. 

Denní periodické rešerše (data viz příloha č. 8 – 13) 

Čas na zpracování celé dávky denního monitoringu tisku (všechny témata) je cca hodina 

a čtvrt denně (viz část 1: Čas potřebný na zpracování periodických rešerší). Nejtypičtější 

klienti služby denních rešerší jsou z řad managementu (B-2 ředitelé, B-1 výkonní ředitelé, 

členové představenstva banky). Externí komunikace a interní média , Offline komunikace 

a Řízení projektů  RET/SME jsou největšími odběrateli služby v rozlišení na útvary (B-2 

a níže). S rozlišením na segmenty banky (B-0) jsou to Convenience Services, Vztahy s klienty 

a jedna dceřiná společnost poskytující leasingové služby. Odběratelé jsou nejvíce z ústředí 

banky, Radlická 333/150) a z Ústí nad Labem. 

Dále bylo z interní evidence útvaru zjištěno, že ELKOM nezná u 10 témat jejich vlastníka 

a 25 lidí, vedených v evidenci jako odběratelé, již v bance nepracuje. 

Detailní pohled na zpracovaná data denních, periodických rešerší je v příloze č. 13. 

Periodicita 

Počet 
zpracovávaných 
témat 

Počet 
klientů 

Návštěvnost 
07-10/2013 
(WT) 

Průměrná 
návštěvnost na 
rešerši 
(WT+mail+avíza) dle 
periodicity (denní, 
týdenní…) 

Neznámý 
garant 

Počet osob, 
které jsou 
evidovány, ale v 
bance již 
nepracují 

Denní 27 212 16224 visits 150 visits 10 25 

Tabulka 64: Souhrnné informace o rešerších s denní periodicitou 
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Týdenní periodické rešerše (data viz příloha č. 14) 

ELKOM distribuuje celkem 48 rešerší s týdenní periodou. Čas na zpracování týdenních 

rešerší celkem je cca 5 hodin (viz kap. 3.4.1 Část 1: Čas potřebný na zpracování periodických 

rešerší). Týdenní rešerše jsou zaměřeny na následující témata (tabulka č. 65): 

Varovné zprávy z Databáze hospodářských informací 
Privátní bankovnictví 
Stavební spoření 
Investiční fondy A,B 
Společenská odpovědnost 
Pojištění 
Pojišťovna tisk a internetové servery (ints) 
Obchodní věstník – 18 sledovaných firem 
Procesy a spokojenost klientů 
Finanční poradenství 
Negativa k produktům 
Agrofert Holding z tisku 
Sociální karta 
FleetSheet Friday Edition 
eGovernment 
Denní firmy a tisk – 15 sledovaných firem 

Tabulka 65: Sledovaná témata v rámci týdenních rešerší 

Rešerše z Obchodního věstníku (OVEL) jsou tvořeny individuálně a odebírá je celkem 

18 uživatelů. Rešerše s názvem Denní firmy a tisk jsou stavěny také na individuálním dotazu 

pro celkem 15 uživatelů. Rešerše z OVEL jsou vytvářeny ze stejnojmenné databáze oproti 

„Denní firmy a tisk“, které ELKOM zpracovává z databází Tisk ČR a Databáze 

hospodářských informací. U obou typů rešerší mají klienti své portfolio firem, které sledují 

z různých pohledů a výsledek je následně souhrnně zobrazen rešeršním výstupem v HTML 

souboru umístěným na intranetu banky. 

Nejtypičtější klienti týdenních rešerší jsou korporátní bankéři a ředitelé (B-2). Z útvarů službu 

využívají nejvíce Pobočka pro korporátní klientelu. Nejtypičtější B-1 útvar je Korporátní 

a institucionální bankovnictví a Podpora prodejní sítě, segmentově je nyní služba nejvíce 

orientována na Korporátní bankovnictví a finanční trh a Vztahy  s klienty a uživatelé jsou 

nejčastěji z ústředí banky na Praze 5 a z Ostravy. 

Periodicita 

Počet 
zpracovávaných 
témat 

Počet 
klientů 

Návštěvnost 07-
10/2013 (WT) 

Průměrná návštěvnost 
na rešerši 
(WT+mail+avíza) dle 
periodicity (denní, 
týdenní…) 

Neznámý 
garant 

Počet osob, 
které jsou 
evidovány, ale v 
bance již 
nepracují 

Týdenní 46 67 127 visits 2 visits 5 14 

Tabulka 66: Souhrnné informace o rešerších s týdenní periodicitou 
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Dvoutýdenní periodické rešerše (data viz příloha č. 15) 

Rešerše s dvoutýdenní periodou je zpracovává ELKOM pouze jedna pro dva klienty 

z útvaru Marketing produktů spotřebního financování, segment Specializované bankovnictví 

a pojištění. Téma creditflow (CF) produkty  – zahrnuje kreditní karty, spotřební půjčky, 

kontokorent.  Odběratelé jsou z Prahy 5 a Prahy 4. Čas potřebný k vytvoření výstupu  

se pohybuje okolo 30 min (viz část 1: Čas potřebný na zpracování periodických rešerší). 

Periodicita 

Počet 
zpracovávaných 
témat 

Počet 
klientů 

Návštěvnost 
07-10/2013 
(WT) 

Průměrná návštěvnost 
na rešerši 
(WT+mail+avíza) dle 
periodicity (denní, 
týdenní…) 

Neznámý 
garant 

Počet osob, 
které jsou 
evidovány, ale v 
bance již 
nepracují 

Dvoutýdenní 1 2  ---  --- 0 0 

Tabulka 67: Souhrnné informace o rešerších s dvoutýdenní periodicitou 

Měsíční periodické rešerše (data viz příloha č. 16) 

V měsíční a delší periodě je zpracováváno celkem pět rešerší, pro pět klientů. Hlavní klienti 

jsou z útvarů Pobočka pro korporátní klientelu a Rozvoj a péče o klienta, rozpadem  

na B-1 útvary to jsou Korporátní a institucionální bankovnictví a Rozvoj péče o klienta, 

segmentově se jedná o Korporátní bankovnictví a finanční trhy a Operační řízení. Klienti jsou 

z ústředí banky (Praha 5) a z Ostravy. 

Periodicita 

Počet 
zpracovávaných 
témat 

Počet 
klientů 

Návštěvnost 
07-10/2013 
(WT) 

Průměrná návštěvnost 
na rešerši 
(WT+mail+avíza) dle 
periodicity (denní, 
týdenní…) 

Neznámý 
garant 

Počet osob, 
které jsou 
evidovány, ale 
v bance již 
nepracují 

Měsíční a delší 
periodicita 5 5  ---  --- 0 0 

Tabulka 68: Souhrnné informace o rešerších s měsíční periodicitou
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3.4.4 Část 4: Potenciální klienti periodických rešerší 
V rámci analýzy byly určeny dva typy potencionálních klientů: 

1) Potenciální klienti 1 

Ti, kteří službu pro zpracování periodických rešerší již využívají, ale je zde potenciál, 

že by ji mohli využít více. Rozděleni jsou následně do kategorií dle: 

 pozice 

 útvarů 

 B-1 útvary 

 segmentů banky 

 míst (lokality) s potenciálem většího pokrytí rešeršními službami 

Výběr potenciálních klientů touto metodou je uveden  v příloze č. 22 na CD, kvůli své 

obsáhlosti a závěry této analýzy jsou diskutovány v souhrnu níže. 

 
2) Potenciální klienti 2 

Stejně jako v případě jednorázových rešerší byly na základě hlavních klíčových slov 

v názvech útvarů dohledány útvary, které od útvaru ELKOM v letech 2011 – 2013 

nežádaly zpracování jednorázových rešerší. Použitá metoda nemusí být stoprocentně 

směrodatná, neboť potřeby útvarů jsou různé, bez ohledu na podobnost jejich názvů. 

195 útvarů odebralo ve větším či menším množství v roce 2013 periodické rešerše. 

Celkem 211 má podobný název a pravděpodobně by tak mohly být potencionálními 

klienty jednorázových, eventuelně periodických rešerší. V rozložení na B-1 útvary  

se jedná zejména o Korporátní bankovnictví a institucionální bankovnictví a dále 

pobočkovou síť (viz graf č. 23 níže). Podrobný seznam těchto útvarů je v příloze č. 23 

na CD s ohledem na jeho rozsáhlost. 
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Graf 23: Potencionální klienti periodických rešerší  
(dle metodiky „potenciální klienti 2“) v B-1 útvarech 

Při oslovování nových klientů periodických rešerší lze uvažovat o směrování PR na výše 

uvedené útvary. 
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3.4.5 Shrnutí 
ELKOM zpracoval v roce 2013 cca 7 166 ks periodických rešerší. 

Pro periodické rešerše byly nejvíce využity systémy Newton Media Monitoring, Tovek Tools 

a Albertina. Důležitou část také tvoří distribuce dvou elektronických magazínů typu 

FleetSheet (E.S. Best a Newton). 

Velký zájem je o denní monitoring tisku, který odebírá okolo dvou set klientů denně  

a návštěvnost webu na intranetu činí cca 4000 jedinečných přístupů. 

U patnácti periodických rešerší není znám vlastník (uvedené osoby již v bance nepracují 

nebo vlastník není vůbec evidován) a evidováno 39 osob, kteří již v bance nepracují. Toto 

může být problém ve chvílích, kdy je potřeba komunikovat s garantem tématu, který 

odpovídá za obsahovou část rešerší a je nutné získat zpětnou vazbu na relevantnost  

či aktuálnost zpracovávaných výstupů. Jako opatření může být doporučení, aby byli chybějící 

garanti stanoveni, a to i v případech, kdy zastřešují větší skupinu odběratelů rešerší a bylo 

s nimi v pravidelných intervalech jednáno ve věci, zda jsou jejich informační potřeby 

dostatečně pokryty. 

V roce 2013 ELKOM vynaložil 73 MDs na zpracování a distribuci periodických rešerší 

v kategoriích s denní, týdenní, dvoutýdenní, měsíční a delší periodou. 

Nejvíce od ELKOM v roce 2013 periodické rešerše odebírali tito  klienti a útvary: 

• Pozice (viz příloha č. 17): 

 ředitel B-2 

 výkonný ředitel B-1 

 projektový manažer - senior  

 vrchní ředitel a člen představenstva 

 pracovník pro marketingové služby 

 výkonný manažer (B-2) 

 ředitel (B-1) 

 manažer (B-3) 

• Útvary (viz příloha č. 18): 

 Externí komunikace a interní média 

 Off-line komunikace 

 Řízení projektů Retail/SME 



123 
 

 Obchody s ČP a řízení transakcí 

 Kancelář 

 Pobočky pro korporátní klientelu 

• B-1 útvary (viz příloha č. 19): 

 Korporátní a institucionální bankovnictví 

 Komunikace 

 Podpora prodejní sítě 

 Design, komunikace a marketing 

 Obchodní technologie a podpora procesů 

 Pobočková síť 

 Vnitřní audit 

 Kancelář 

• Segmenty (viz příloha č. 20): 

 Vztahy  s klienty 

 Convenience Services 

 Korporátní bankovnictví a finanční trhy 

 Dceřiné společnosti 

 Řízení rizik 

 Generální ředitel 

• Lokality (viz příloha č. 21): 

 Praha 5 (ústředí) 

 Ostrava 

 Ústí nad Labem 

Největší potenciální klienti s rozlišením na B-1 útvary jsou v Korporátním  

a institucionálním bankovnictví a to stejně jako v případě jednorázových rešerší. Dále pak 

v Pobočkové síti a Firemním bankovnictví (viz graf č. 23). 
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4 INFORMAČNÍ MODEL TOKU INFORMACÍ  

A POSKYTOVÁNÍ INTERNÍCH INFORMAČNÍCH 

SLUŽEB V BANKOVNICTVÍ 

Jak již bylo v předchozích kapitolách popsáno, informační služby v bance jsou poskytovány 

v konkrétních oblastech útvarem Elektronická komunikace. Na proces poskytování informací 

lze nahlížet dvěma způsoby a to buď z pohledu klienta a provozu rešeršní služby  

nebo z technologického pohledu, tzn. jak jsou informace v organizaci pomocí informačních 

systémů získávány. 

Na grafu č. 24 je zobrazen první pohled, který zachycuje proces tvorby rešerše  

pro interního klienta v celkem osmi fázích. 

 

 

Graf 24: Proces tvorby rešerše pro interního klienta v celkem osmi fázích 

Informační zájem 

Informační zájem klienta stojí na začátku celého informačního modelu a vyjadřuje 

dlouhodobé zaměření na určité odborné téma, okruh otázek (informační jevy, procesy, 

objekty a činnosti), spojené pro uživatele s jejich hodnotou a užitečností [PILECKÁ, 2006]. 

Informační potřeba 

Informační potřeba vzniká ve chvíli, kdy uživatel potřebuje doplnit určitý deficit informací  

a to v návaznosti na informační zájem. 

Informační požadavek  

Informační požadavek, který je adresován směrem k ELKOM, je vyjádřením informační 

potřeby uživatele, a to v přirozeném jazyce, obvykle písemnou nebo ústní formou. 
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Analýza požadavku 

Po doručení informační potřeby klienta nastává proces analýzy požadavku, aby mohla být 

zvolena optimální rešeršní strategie. Při složitějším zadání rešerše je s klientem konzultováno 

(ústně nebo písemně): 

• ujasnění oblasti zadání rešerše 

• vytipování klíčových slov 

• výběr vhodných interních a externích informačních zdrojů (placené/neplacené,  

on-line / off-line, primární/sekundární, …) 

• formální úpravu a zpracování dat  

• Způsob zpracování: 

 jednorázově (klient obdrží jednorázový výsledek zpracování zadaného 

požadavku)  

 periodicky (klient si nadefinuje svůj profil (téma) a dostává pak pravidelně 

relevantní dokumenty k určitému časovému intervalu)  

 průběžně (klient si nadefinuje svůj profil /téma a dostává pak průběžně 

relevantní dokumenty po určitý časový interval tak, jak vznikají nové přírůstky 

v databázi) 

U složitých rešerší je srozumitelnost záměru klienta, tedy informačního požadavku, ještě 

písemně potvrzena oběma stranami, než se přistoupí k dalším fázím procesu. 

Výběr informačního zdroje 

Ve chvíli, kdy je informačnímu specialistovi z útvaru ELKOM zcela jasný záměr klienta  

a informační požadavek je dostatečně analyzován, informační pracovník zahájí výběr 

vhodného zdroje. Zdroj je vybírán zejména na základě předchozí analýzy požadavku, 

zkušenosti a praxe rešeršéra a zásadním způsobem ovlivňuje relevanci informací ve výstupní 

rešerši. Důležité je určit tzv. jádro informačních zdrojů, tj. najít zdroje, které pojednávají 

dostatečně kvalitativně i kvantitativně o daném problému - tématu, se kterým uživatel 

přichází [PAPÍK, 2013]. 

Rešeršní strategie 

Pro zajištění co nejrelevantnějšího výstupu, je nutné zvolit správnou rešeršní strategii, v rámci 

které také vzniká dotaz za pomoci konkrétního dotazovacího jazyka databáze. Zaměstnanec 

ELKOM tak po výběru vhodného informačního zdroje tvoří dotaz, který může být svým 

rozsahem buďto velice minimalistický (například pouze jedno klíčové slovo jako je  
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IČ společnosti) nebo může mít složitý charakter s použitím mnoha operátorů, větvením 

dotazu (typicky se jedná o nástroj query editor v aplikaci Tovek Tools nebo i2) apod. Systém 

uživateli předkládá výsledky, odpovídající položenému dotazu a je tak tedy prostřednictvím 

počítačové technologie veden dialog mezi informačním systémem a specialistou, který rešerši 

vytváří. 

Výstup výsledků 

Výsledky, které rešeršér obdrží, mohu být ještě podle úvahy před finálním exportem  

do tzv. zobrazovacího formátu upraveny [PAPÍK, 2013]. Většinou se jedná o odstranění 

duplicitních záznamů nebo jiných irelevantních výsledků. Výhodou dnešních rešeršních 

systémů (často fulltextových) bývá, že již přímo zobrazují váhu (relevanci) záznamů  

na základě výpočtových algoritmů a tak není potřeba číst všechny nalezené výsledky, ale sám 

systém napovídá, jak moc daný výsledek odpovídá zadanému dotazu, který vyjadřuje 

požadavek klienta. Nicméně i v tomto případě je pro zpracovatele informačního požadavku 

důležité, ověřit si správnost a kvalitu výpočtu váhy, což je možné například konzultací 

s dodavatelem a nebo vlastní analýzou výsledku s nízkou váhou. Při velkém počtu výstupů 

s malou relevancí, je obvykle upravován rešeršní dotaz, aby specialista z ELKOM obdržel 

pouze výsledky, které maximálně splňují potřeby klienta. Když jsou již vyhledané výsledky 

ve finálním uskupení, je proveden export a to nejčastěji do HTML stránky nebo PDF. 

Dodání primárního dokumentu 

V této fázi je klientovy dodán finální rešeršní výstup v konkrétním zobrazovacím formátu. 

Jako distribuční kanál je v bance nejčastěji volen e-mail (v případě jednorázových rešerší) 

nebo firemní intranet (v případě periodických rešerší) postavený na platformě Sharepoint, kde 

se dokumenty ukládají do jednotlivých knihoven dokumentů a uživatelé mají nastavená  

tzv. automatická oznámení, která klienta e-mailovou zprávou okamžitě upozorní na to, že byl 

do knihovny nahrán nový dokument. Pokud klient není s výstupem spokojen, tzn. zpracovaná 

rešerše neodpovídá jeho informační potřebě, opakuje se proces od etapy analýzy požadavku. 
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Obrázek 7: Aplikační schéma datového modelu 
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Na model toku informací lze nahlížet také z pohledu interní obsluhy zaměstnance v rámci 

poskytování služeb a zobrazit tak schematicky tok informací od chvíle, kdy jsou v podobě dat 

do organizace doručena a v jakých aplikacích jsou zobrazena. To lze pozorovat na obrázku  

7 (výše): Aplikační schéma datového modelu. Nicméně v obecné rovině je práce 

s informacemi shodná s modelem definovaným v první části této kapitoly. Popis jednotlivých 

fází a entit interních procesů následuje níže. 

Externí zdroje 

Do této části spadají veškeré informační zdroje, které si banka pořizuje komerčně. Bližší 

informace o databázích jsou k dispozici v kapitole Informační zdroje a jejich popis. 

Řešení Tovek 

Jedná se o ucelené řešení pro prezentaci a analýzu dat, které jsou propojeny do informačních, 

plnotextových zdrojů17 organizace. Koncepce Tovek představuje integrální propojení 

informačních zdrojů především nestrukturovaného typu, technologii pro prohledávání, třídění 

a filtrování informací pro metody analýzy a prezentaci informací. Pomocí řešení lze 

kvalifikovaně vyhledávat velice rychle velké množství informací, nutností je znalost 

dotazovacího jazyka. 

Součástí řešení je také Tovek server který indexuje především databáze se zpravodajskými  

a ekonomickými informacemi: 

• ČTK (informace, které vydává Česká tisková kancelář) 

 Satelit umístěný na střeše České tiskové kanceláře vysílá bezdrátově šifrované 

zprávy. Ty jsou následně zpracovány do fulltextové podoby tak, aby je bylo 

možné dále automaticky indexovat serverem. 

• Databáze hospodářských informací (DHI) 

 Data jsou od distributora zasílána do interní e-mailové schránky FULLTEXT 

ve formátu TXT a to na denní bázi vždy, když dojde k novým přírůstkům. 

                                                           
17 Textová databáze, jejíž datovou základnu tvoří plné texty dokumentů. Obvykle  
se jako plnotextová označuje databáze umožňující plnotextové vyhledávání podle textových řetězců za pomoci 
invertovaného souboru [KUČEROVÁ, 2014]. Ekvivalentní termín pro plnotextovou databázi je fulltextová 
databáze. 
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• Fleet Sheet Best 

 Data jsou zasílána e-mailem do schránky FULLTEXT na denní bázi  

ve formátu PDF, který lze indexovat. 

• Hoppenstedt Bonnier 

 Data jsou zasílána na CD na měsíční bázi ve formátu, který lze indexovat. 

Jejich indexace probíhá poloautomatickým způsobem. 

• Obchodní věstník (OVEL) 

 Data jsou od distributora zasílána do interní e-mailové schránky FULLTEXT 

ve formátu TXT a to na denní bázi vždy, když dojde k novým přírůstkům. 

• Albertina 

 Data jsou od distributora zasílána na DVD poštou vždy jednou za měsíc a jsou 

následně indexována poloautomatickým způsobem na Tovek Server. 

• Tisk ČR 

 Data jsou dodávána do interní e-mailové schránky FULLTEXT ve formátu 

TXT a to na denní bázi vždy, když dojde k novým přírůstkům. 

Typy indexace v řešení Tovek: 

• Poloautomatickým – tzn. že odpovědný zaměstnanec (správce serveru), nastavuje 

indexaci dat na serveru ručně. 

• Automatická – po tom, co jsou data doručena do e-mailové schránky FULLTEXT, 

jsou automaticky odebrána serverem a zde indexována bez zásahu správce serveru. 

Data zasílaná do e-mailové schránky FULLTEXT, jsou automaticky extrahována a posléze 

indexována Tovek serverem. Všechna plnotextová data jsou zpracována tak, aby v nich bylo 

posléze možné vyhledávat dle klíčových slov, názvu a času jejich vydání zprávy, anotace, 

zdroje, u OVEL eventuelně také dle identifikačního čísla firmy (IČ) a dalších parametrů. 

Veškerá data jsou následně archivována na serveru a lze v nich vyhledávat retrospektivně. 

Informace z Tovek serveru je možné vyhledat, zobrazit a dále s nimi pracovat v aplikaci 

Tovek Tools, která se dělí na dva základní balíčky (Search Pack a Analyst Pack) a obsahuje 

další moduly pro jejich zpracování (viz kapitola 1 Informační zdroje a jejich popis). 

Další součástí Tovek serveru jsou tzv. profily. Profily jsou tvořeny jednotlivě a každý z nich 

obsahuje vlastní dotaz, který se tvoří pomocí modulu Query editor (QE) v aplikaci Tovek 

Tools Analyst Pack. QE obsahuje výběr klíčových slov, operátorů dotazovacího jazyka, 

limitací ve smyslu kolik se má zobrazovat výsledků a s jakou relevancí, za jaké období apod. 
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Profily jsou umístěny na Tovek serveru a jejich výsledky jsou zobrazeny na intranetu banky 

ve webové části Hlídací pes. Každý profil je také napojen na konkrétní fulltextové zdroje, 

ve kterých vyhledává. 

Hlídací pes je samostatná doprogramovaná aplikace propojená do prostředí Microsoft 

Sharepoint a je určena výhradně pro zobrazení informací z předem definovaných profilů. 

Uživatelé si mohou vybrat dané téma a zobrazit si výsledky v zadaném časovém intervalu. 

Lze takto připravovat témata jak celobankovní (například co se o organizaci psalo v tisku),  

tak ale i pro jednotlivce (sledování změn v Obchodním věstníku v rámci portfolia firem 

bankéře). Jedná se tedy o automatizovanou distribuci personalizovaných informací 

jednotlivcům nebo skupinám uživatelů (viz obrázek níže). 

 

Obrázek 8: Hlídací pes v prostředí Microsoft Sharepoint 

Zaindexovaná data lze dohledat také v prostředí intranetu v části vyhledávání v externích 

zdrojích, kde jsou k dispozici všechny databáze z části TOVEK: externí informační zdroje. 

Informace jsou využity také ve webové části Napsali o nás18 a v Elektronické čítárně  

(viz obrázek č. 9), která obsahuje veškeré hlavní novinové deníky a týdeníky v elektronické 

podobě, zprávy ČTK, které jsou k dispozici ihned po jejich zveřejnění a dále RSS čtečku 

zpravodajství Reuters na adrese http://feeds.reuters.com/reuters/topNews?format=xml. 

                                                           
18 Napsali o nás v dnešním tisku je dotaz, který je položen do zpravodajství ČTK a Tisku ČR. V samostatné 
webové části umístěné na Elektronické čítárně portálu Infobanka se následně zobrazují aktuální informace  
o bance a skupině. 

http://feeds.reuters.com/reuters/topNews?format=xml
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Obrázek 9: Elektronická čítárna (informace o bance, byly kvůli zachování anonymity 

organizace vymazány) 

Deníky i týdeníky je možné procházet i retrospektivně a jsou rozděleny do rubrik přesně tak, 

jak je tomu v tištěných novinách (viz obr. 10). 

 
Obrázek 10: Rubriky deníku MF Dnes v Elektronické čítárně 

Řešení Tovek je také propojeno s aplikací i2 Analyst Notebook určenou pro vizuální analýzu 

dat a prezentaci výsledků (více v kapitole Informační zdroje a jejich popis). Díky konektorům 

i2 Bridge lze aplikaci napojit i na další externí databáze mimo organizaci. V bance je 

připojena databáze Systému sledování vazeb, Magnus Web a případně další informační 
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zdroje, které podléhají indexaci vlastních, interních zdrojů na Tovek serveru, eventuelně 

externích databází, které jsou již na Tovek server připojené (zpravodajství a ekonomika). 

Řešení Newton Media 

Každý den přijde do e-mailové schránky s názvem Infozdroje čerstvý výběr zpráv z médií  

o bance. Zahrnuty jsou veškerá hlavní tištěná periodika, internetové servery (idnes.cz, 

novinky.cz, finance.cz, mesec.cz. apod.), ale i televizní a rozhlasové zdroje. Data jsou uložena 

na lokální disk, nahrána do aplikace Newton, kde dojde k jejich indexaci. V aplikaci jsou již 

předem vytvořené tematické skupiny dotazů, na základě nichž je proveden další výběr zpráv. 

Výsledky se exportují do HTML dokumentů, které se umisťují na informační portál 

Infobanka do části Denní monitoring kde jsou aktuální i archivní zprávy. Infobanka, 

vytvořená na platformě Sharepoint, je součástí intranetu banky a pro rešerše z Newton jsou 

připraveny dokumentové knihovny, do kterých se soubory nahrávají. Rešerše jsou následně 

zobrazeny v příslušných tematických kategoriích. Některá témata jsou stálá a každodenní, jiná 

reagují na aktuální vývoj událostí. Denní monitoring je publikován každý den nejpozději  

do 9 hodiny a v okamžiku opublikování rešerší si lze zprávy přečíst. Možné je také přihlásit  

se k odběru monitoringů e-mailem podle témat. 

Elektronické informační zdroje 

Jedná se o databáze popsané v kapitole první, která se věnuje informačním zdrojům. Do každé 

z databází se vstupuje skrze koncovou aplikaci dodavatele zdroje a to buďto v tenkém 

klientovi nebo širokém (tlustém). Uživatelé tak mohou vyhledávat informace z aplikací 

nainstalovaných na svých počítačích nebo přímo přes webový prohlížeč. 

Knihovní systém Clavius 

Clavius je systémem informací odborné knihovny banky, obsahující informace o celém jejím 

fondu. Systém je napojen na společnou katalogizační bázi dat a jedním z jeho modulů je také 

vyhledávání v záznamech v rámci „Online Public Access Cataloque“ (OPAC). OPAC, který 

je tvořen rozhraním přístupným uživatelům banky, je propojen do intranetu na portál 

Infobanka. Uživatelé tak na webu knihovny naleznou nejen informace o provozu knihovny, 

ale také o jejím fondu. 

Mezi tzv. „Stand Alone aplikace19“ patří software pro ovládání LCD obrazovek a redakční 

systém Infoservisu (více v kapitole 1). LCD panely jsou televize nebo-li digitální zobrazovací 

                                                           
19 Aplikace umístěné mimo MS Sharepoint, externí zdroje nebo řešení Tovek. 
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zařízení, sloužící ke komunikaci a interpretaci informací v ústředí banky. Ve speciálním 

software je možné pro několik desítek těchto panelů nastavovat, co se bude na skupině  

nebo jednotlivých obrazovkách zobrazovat (například smyčka s videem, televizní kanál, 

pouze textové informace například ve formě prezentace aplikace MS Powerpoint apod.). 

Infoservis, který obsahuje důležité informace pro bankovní segmenty, má také svoji vlastní 

aplikaci, ve které se tvoří jednotlivé zprávy, které jsou posléze distribuovány e-mailem. 

Intranet 

Intranet banky je rozdělen do několika částí, ve kterých lze nalézt informace a dále s nimi 

pracovat. Existuje pět základních uživatelských skupin, které do intranetu přistupují. Primárně 

se jedná o zaměstnance banky, o dceřiné společnosti banky, oddělení ICT, externích 

spolupracovníků (lidé z jiných firem, kteří jsou k bance smluvně vázáni), slovenská část 

banky. Přístupy jsou řízeny na základě předem definovaných oprávnění, a tak například 

externista má zcela omezená práva na čtení obsahu intranetu než standardní zaměstnanec 

banky. 

Části intranetu jsou detailně popsány v části zabývající se informačními zdroji. Obecně lze 

říci, že interní informace jsou umisťovány v soustavách týmových webů20 v jednotlivých 

kolekcích21 MS Sharepoint a to zejména ve veřejné a pracovní části intranetu, kde je počet 

webů největší, dále pak na web Skupiny banky, web externích zaměstnanců atd. Na platformě 

Sharepoint české banky je také umístěn intranet její slovenské části. Další částí intranetu je 

Infobanka s popisem informačních zdrojů, služeb a vyhledáváním. 

V  části služby na výše uvedeném schéma jsou zobrazeny jednotlivé moduly, které jsou 

integrovány do intranetu. Tyto služby jsou v podstatě samostatné moduly integrované  

do platformy Sharepoint, často vyvinuté partnerskými společnostmi firmy Microsoft. Jedná  

se o vyhledávání napříč kolekcemi Sharepoint, kde v samotném základu je součástí 
                                                           
20 Týmový web je interní web, který týmy nebo skupiny v rámci organizace mohou využívat k tomu, aby se spojily  
a spolupracovaly na dokumentech a jiných souborech. Společně se svými spolupracovníky lze týmový web využívat  
k ukládání dokumentů a jejich sdílení s jinými uživateli, zveřejňování interních oznámení, plánování schůzek, 
sledování úkolů a problémů, ukládání informací do seznamu atd. Pod týmovým webem je možné také vytvářet různé 
podřízené weby pomocí dostupných šablon webů. Lze tak například vytvořit týmový blog, v němž by zaměstnanci 
sdíleli informace, nebo společenské centrum schůzek pro pořádání týmových akcí, schůzek zaměstnanců společnosti 
apod. [MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, 2014] 

21 Kolekce webů v MS Sharepoint je hierarchická struktura webu, který se skládá z jednoho webu nejvyšší úrovně  
a místa pod ním. Tato webová stránka nejvyšší úrovně může mít více podřízených webů a každý podřízený web může 
mít více podřízených webů na mnoha úrovních, jak je požadováno. Webové stránky na nejvyšší úrovni a podřízené 
weby umožňují různé úrovně kontroly nad funkcemi a nastavením stránky [MICROSOFT, 2014]. 
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standardního balíku Sharepoint, dále Wikiplus, což je znalostní databáze s nástroji Wiki, 

umožňující sdílení znalostí a informací o různé problematice napříč organizací, obsahuje 

značkovací jazyk, generování obsahu, možnost tvorby taxonomie, propojení hesel napříč 

dalšími wiki-weby apod. 

Samostatným modulem je také Discussion board (diskusní vývěska) a Nintex Workflow. 

První zmíněný modul umožňuje vytvářet diskuze s možností tvorby tematických kategorií, 

psát příspěvky (text, vkládání obrázků, odkazů…), řídit publikaci příspěvků na úrovni 

moderátora diskuze, označovat oblíbenost příspěvků samotnými uživateli apod. Jsou zde tedy 

využity atributy webu 2.022.  

Druhý modul, Nintex Workflow, je, jak název napovídá, postup rozpadlý na jednodušší 

činnosti, zobrazený jako schéma navzájem následujících operací. Lze tak například pojmout 

procesy pro schvalování dokumentů, kdy na začátku je požadavek s konceptem dokumentu, 

který podává podřízený svému nadřízenému. Na samém konci je buďto dokument, který je 

oficiálně schválen a lze jej v běžném provozu použít, nebo se dokument vrací k jeho 

zadavateli, aby byl přepracován. 

V poslední části schéma intranetu je oblast, kde jsou zpracovávány nebo zobrazovány 

informace pomocí doprogramovaných částí k platformě Sharepoint. Mezi ně patří 

Vyhledávací centrála, zahrnující možnosti samostatně vyhledávat informace v interních  

a externích informačních zdrojích, hlavní stránka intranetu, kde jsou umístěny hlavní zprávy, 

týkající se celé banky, seznamy důležitých aplikací v tenkém klientovi, ve kterých uživatel 

prostřednictvím hypertextového odkazu může přistupovat k aplikacím, obsahující primární 

informace. Dále pak webová část Napsali o nás, Elektronická čítárna, Knihovna 

dokumentů, sloužící výhradně k ukládání aktuálních, platných a závazných dokumentů  

a Telefonní seznam, ve kterém mohou uživatelé vyhledat kontakty na své kolegy z banky. 

Poslední doprogramovanou částí Sharepoint je Hromadná objednávka periodik (HOP). 

Pomocí HOP mohou zaměstnanci jednoduchým způsobem objednávat roční předplatné 

periodik. Způsob objednání je obdobný jako v e-shopu. Uživatel si vybere příslušné 

periodikum, počet, vyplní identifikační údaje a odešle objednávku, kterou skrze Nintex 

                                                           
22 Termín „Web 2.0“ je ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek 
nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Týká se období od roku 2004 do současnosti  
[WEB 2.0, 2014]. 
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Workflow schvaluje jeho nadřízený a posléze vedoucí knihovny. Zadavatel je pak zpětně 

informován o stavu objednávky. Forma a proces, kterým informace putuje, je tak pevně dán. 

Do intranetu vstupují také jiné databáze a systémy, jak je na schéma patrné. Mezi ně patří: 

• ITIM (IBM Tivoli Identity Manager) – systém pro správu oprávnění v informačních 

systémech banky. Na základě žádostí jsou uživatelům přidělovány role, které 

umožňují zpřístupnit určité části intranetu. 

• ACOM – aplikace ACOM slouží pro potřeby ICT, pro evidenci IT techniky, účtů  

a mnoha dalších evidencí a vazeb mezi nimi. Mimo jiné jsou v ACOM informace  

o zaměstnancích banky, tzn. pozice, útvar, adresa, telefonní čísla, e-mail atp. Tyto 

informace jsou propojeny například s telefonním seznamem na intranetu. Tok 

informací je obousměrný, neboť do ACOM lze také zapisovat (skrze rozhraní 

telefonního seznamu) informace. 

• IRES je systém, ve kterém se zpracovává a je v něm také uložena celá předpisová 

soustava banky. Ta je propojena s vyhledáváním na intranetu, a tak je možné vše 

dohledat z jednoho místa, tzn. z intranetového vyhledávání včetně předpisů 

organizace. 

• Webtrends je analytický nástroj pro měření  návštěvnosti různých částí intranetu. 

Cílem celého řešení je nastavení služby pro celou banku a vytvoření jakési „učící  

se organizace“, která má dostatek informací pro správu intranetu a doporučení pro 

uživatele, jak efektivně pracovat s informacemi. 

Ve všech případech popsaných na aplikačním schéma datového modelu se jedná o práci 

s informacemi v různé podobě, jejich vyhledáním, zpracováním, uložením a distribucí,  

a to na základě informační potřeby uživatelů. 
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ZÁVĚR 

Tato práce přinesla komplexní pohled na interní informační služby jedné z největších 

finančních institucí v ČR. Podrobně byly definovány informační zdroje, které jsou v bance 

nejčastěji využívány, a také jejich funkce. Dále byly popsány rozdíly mezi cloudovými 

službami a in-house řešením infrastruktury, hlavní rysy využití a členění cloudových služeb  

a pohled na její historii. V této souvislosti je poukázáno na možný výskyt nebezpečných jevů 

spojených s informacemi uloženými u poskytovatelů cloudových služeb, kde hrozí rizika 

spojená s únikem citlivých dat mimo organizaci, což může být v případě bankovní instituce 

fatální, a je proto nezbytné těmto rizikům předcházet. Jako velice důležitý nástroj prevence je 

cílená klasifikace informací na několika úrovních a vyžadování a kontrola třídění informací  

u zaměstnanců, aby byla rizika minimalizována. 

Přiblížení informační služby jedné z největších českých bank poskytlo následující závěry: 

1) V bance bylo identifikováno 36 informačních zdrojů, které jsou v současnosti 

využívány. Zdroje jsou rozděleny zejména v oblastech týkajících se zpravodajství, 

firemních, bankovních a právních informací, registrů, interních periodik a bankovních 

systémů. Největší podíl z nich tvoří externí elektronické informační zdroje, které jsou 

dodávány do banky komerčně a druhou, menší skupinu, tvoří interní informační 

zdroje. Banka většinu zkoumaných informačních zdrojů platí, a to v poměru  

25 komerčních a 11 nekomerčních zdrojů. Mezi komerční patří zejména zpravodajské, 

firemní, právní informace a informace o bankách, dále také přístupy do registrů 

(Katastr nemovitostí, Centrální registr úvěrů) a software (Tovek, IBM, Newtone). 

Nekomerčně jsou dodávány převážně interní periodika, a to elektronické i tištěné  

a intranet banky. Také využití českých zdrojů převažuje nad zahraničními v poměru 

29 českých, 8 zahraničních. Informace v systémech jsou aktualizovány nejčastěji 

online (40 %) nebo na denní bázi (25 %). To umožňuje získávání informací téměř 

ihned, dynamicky po uvedení změny. 

2) Útvar Elektronická komunikace (ELKOM), který poskytuje rešeršní služby a správu 

rešeršních systémů a databází v rámci služby s názvem Informační servis, zpracoval 

za rok 2013 celkem 25 918 ks rešerší, z toho 72 % bylo zpracováno v katastru 

nemovitostí, kam má banka placený přístup. Online databáze katastru se tak stává 

nejvyužívanějším zdrojem v útvaru. To je dáno zejména nutností segmentu Vztahy  
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s klienty, který se stará o klienty malých a středních firem, mít aktuální informace  

při úvěrech a oceňování majetku stávajících nebo potencionálních klientů. Průměrný 

roční nárůst rešerší z databáze je 17,7 %. Na provoz tvorby rešerší z katastru byly 

čerpány lidské zdroje v počtu 120,5 MD za rok 2013, což činí téměř poloviční úvazek 

jednoho zaměstnance. 

Následují zpravodajské aplikace Newton Media Monitoring (16 %) a Tovek Tools (10 

%). Zbylé rešerše jsou vytvářeny zejména z databází, obsahující firemní informace  

a mají minoritní podíl z celkové produkce (viz graf č. 25). 

 

Graf 25: Využití systémů pro tvorbu rešerší v rámci služby Informační servis a produkce 

rešerší v roce 201323 

ELKOM naopak nevyužívá ke zpracování rešerší následující systémy, neboť uživatelé 

si rešerše v systémech zpracovávají samostatně. Jedná se o: 

• právní databázi ASPI a Bankers, MagnusWeb, i2 Analyst Notebook. 

Klienti rešeršních služeb jsou nejvíce v segmentech v Convenience Services, 

Korporátní a institucionální bankovnictví, Vztahy s klienty a Řízení rizik. V rozlišení 

na pracovní pozice se jedná o (rozmezí četnosti výskytu z celku je 7 % – 3 %): 

• ředitel nebo výkonný manažer na úrovni B-2 

• ředitel na úrovni B-1 

• projektový manažer – senior 

                                                           
23 E-magazíny jsou Fleetsheet E.S. Best a Newton. 
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• vrchní ředitel a člen představenstva 

• pracovník pro marketingové služby 

• manažer na úrovni B-3 

• aplikační manažer 

Geograficky jsou rešerše v rámci služby Informační servis dodávány do celé ČR  

(viz graf č. 26). Největší část produkce směřuje do Prahy a Ostravy. 

 

Graf 26: Dodávky rešerší z celkového počtu do jednotlivých krajů. 

V loňském roce ELKOM čerpal celkem 205 MDs (80 % FTE) na tvorbu rešerší 

(jednorázové včetně výpisů z katastru nemovitostí + periodické). 

Bylo zjištěno, že největší potenciál využívat rešeršní služby více mají následující 

útvary na úrovni B-1: 

B-1 příslušnost 
Korporátní a institucionální bankovnictví 

Pobočková síť 

Firemní bankovnictví 

Distribuce 

Zpracování operací a nákup 

Podpora prodejní sítě 

Obchodní technologie a podpora procesů 

Platby a produkty 

Úvěry 

Tabulka 69: Potenciální klienti rešeršních služeb v B-1 útvarech 

3) Provedenými metodickými postupy byla vypočtena váha informačních potřeb  

(viz graf č. 27), která je zobrazena na grafu níže. Největší skupinu tvoří právní 
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informace, informace o vlastnictví a probíhajících řízeních evidovaných v databázi 

katastru nemovitostí a dále již s větším odstupem monitoring tisku – informace  

o bankách a konkurenci. 

 

Graf 27: Váha informačních potřeb v bance. 

Tyto specifické informační potřeby se nejvíce vyskytují v bankovním segmentu 

Convenience Services a segmentu Vztahy s klienty, kteří se starají o klienty z řad 

občanů a drobných podnikatelů. 

4) Z analýzy také vyplynulo, že ačkoliv jsou v rámci rešeršních služeb provozovaných 

útvarem ELKOM nejvíce poskytovány výpisy z online databáze katastru nemovitostí, 

na celobankovní úrovni je tomu jinak, protože největší skupinu tvoří vyhledávání 

informací v systém ASPI, které má také majoritní podíl co do počtu instalací (202 

instalací) a uživatelé si tak rešerše tvoří sami. Ve smyslu nejčastěji nainstalovaného 

software je ve velkém měřítku využívána databáze firem Albertina (141 instalací) 

a Systém sledování vazeb (SSV) pro zobrazení vztahů a vazeb mezi ekonomicky 

spjatými subjekty. 
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Rešeršní systémy jsou nejvíce instalovány v segmentech (B-0 úroveň) Vztahy 

s klienty (35 %), Convenience services (24 %) a Korporátní bankovnictví a finanční 

trhy (14 %). 

5) Anketou mezi uživateli bylo zjištěno, že 90 % uživatelů rešeršní systémy výrazně 

pomáhají v jejich práci. 34% uživatelů využívá rešeršní systémy na denní bázi, 23 % 

je nevyužívá, 18 % je využívá týdně, 16 % měsíčně, 9 % jednou za rok. Kompletní 

seznam odpovědí je v příloze č. 29: Odpovědi z uživatelského dotazníku. Příloha je 

dostupná pouze na CD vzhledem k její obsáhlosti. 

6) Detailní pohled na analýzu jednorázových a periodických rešerší: 

Jednorázové rešerše 

Zaměstnanci banky mohou rešerše odebírat jednorázově nebo periodicky. Dle povahy 

požadavku informační specialisté v ELKOM zvolí vhodnou databází a vytvoří dotaz 

v dotazovacím jazyku. Uživatelé tak výběrem databáze nejsou nijak zatěžováni. 

Zpracování jednorázové rešerše se pohybuje v rozmezí 15 minut – 2 hodin a to dle 

rozsahu. Od roku 2011 kleslo využití všech rešeršních systémů, které ELKOM 

používá v rámci služby Informační servis. Meziročně je pak největší pokles  

u vyhledávání jednorázových rešerší na internetu, v Newton Media Monitoring, 

Obchodním rejstříku, SSV a Cribis. Zájem o jednorázové rešerše od roku 2011 klesá 

meziročně o 21 % (2012) a 43 % (2013), v průměru pak o 32 % oproti celkové 

dodávce v roce 2011. V roce 2013 bylo čerpáno 11,5 MD (4,5 % FTE) na zajištění 

této služby. Výjimku tvoří katastr nemovitostí. 

Nejtypičtější klienti služby jsou pracovník pro firemní komunikaci, analytik vztahů 

k investorům, analytik procesů, ředitel na úrovni B-2, pracovník pro interní 

komunikaci a bankovní specialista. 

Jednorázové rešerše jsou nejvíce dodávány do Prahy, Jihomoravského kraje, 

Moravskoslezského a Plzeňského kraje. 

Meziročně lze sledovat klesající trend distribuce rešerší v Praze. Zcela ELKOM v roce 

2013 přišel o klienty jednorázových rešerší v Jihomoravském, Moravskoslezkém, 

Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém, Středočeském kraji, na Vysočině 

a na Slovensku. Naopak oproti loňskému roku začal ELKOM jednorázové rešerše 
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dodávat do Plzně, Karlových Varů, Ostravy a Zlína. Mírný pokles v roce 2013 lze 

sledovat také v rámci distribuce rešerší do jednotlivých městských částí. Nejvýraznější 

je Praha 5, Brno a Praha 4, celkově jsou jednorázové rešerše dodávány do 60 % částí 

Prahy. Potencionální klienti jednorázových rešerší jsou nejvíce v Korporátním 

a instituciálním bankovnictví, Pobočkové síti, Distribuci a Podpoře prodejní sítě. 

Periodické rešerše 

V případě periodických rešerší nebylo možné analyzovat trend v letech 2011 – 2013, 

neboť interní evidence není vedena chronologicky a odráží pouze současný stav. 

ELKOM zpracoval v roce 2013 cca 7166 ks periodických rešerší. Pro periodické 

rešerše byly nejvíce využity systémy se zpravodajskými a firemními informacemi 

Newton Media Monitoring, Tovek Tools a Albertina. Důležitou část také tvoří 

distribuce dvou elektronických magazínů typu FleetSheet. Největší zájem je o denní 

monitoring tisku, který odebírá okolo dvou set klientů denně a návštěvnost webu činní 

cca 4000 přístupů za měsíc. Nejtypičtější klienti služby jsou zejména lidé z řad 

managementu a to výkonní ředitelé na úrovni B-1, B-2 a také členové představenstva 

banky. 

V roce 2013 ELKOM vynaložil 73 MDs (29 % FTE) na zpracování a distribuci 

periodických rešerší v kategoriích s denní, týdenní, dvoutýdenní, měsíční a delší 

periodou. 

Největší potenciální klienti s rozlišením na B-1 útvary jsou v Korporátním 

a institucionálním bankovnictví a to stejně jako v případě jednorázových rešerší. Dále 

pak v Pobočkové síti a Firemním bankovnictví. 

 

7) Informační model toku informací a poskytování interních informačních služeb 

v bankovnictví 

Ve čtvrté kapitole byl popsán informační model toku informací a poskytování 

interních informačních služeb v bankovnictví dvěma způsoby. První popisuje proces 

tvorby rešerše pro interního klienta v celkem osmi fázích – od klienta, kde vzniká 

informační zájem, informační potřeba a informační požadavek, přes útvar 

Elektronická komunikace, který zpracovává požadavky a provádí jejich analýzu (zde 

je znovu zapojen do procesu klient). Následně se vybírá informační zdroj, informační 

specialista volí rešeršní strategii a výsledný výstup v podobě digitálního dokumentu 
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předává elektronickou cestou zpět klientovi. Tím se celý cyklus uzavírá v případě,  

že je klient s výstupem spokojen a uvedené informace jsou pro něj relevantní. 

Koncepce druhého informačního modelu je zaměřena více technologicky  

– to znamená, že jsou zde uvedeny i IT infrastrukturní prvky, jako jsou servery  

a databáze. Schematicky zde byla znázorněna cesta informace z primárních 

informačních zdrojů do koncových aplikací, kde jsou zobrazeny uživateli. Z modelu 

vyplývá, že z velké části jsou externí databáze elektronických informačních zdrojů 

napojeny přímo na koncové aplikace uživatelů v tenkém klientovi (tzn. dostupné přes 

webové rozhraní). Druhá velká část databází je napojena na Tovek server, kde jsou 

informace indexovány a lze v nich posléze fulltextově vyhledávat. Vyhledávání lze 

provést přímo v aplikacích firmy Tovek (Tovek Tools), IBM (i2 Analyst Notebook) 

nebo na intranetu banky, kde je vytvořené speciální vyhledávání v externích zdrojích. 

Další část také tvoří profilace, která umožňuje na základě předem připravených 

dotazů, zobrazovat výsledky vyhledávání personalizovaně a automatizovaně. V rámci 

intranetu jsou na modelu zobrazeny uživatelské skupiny banky, které na tuto platformu 

mohou vstupovat a informace získávat. Jedná se zejména o zaměstnance banky,  

ale také o dceřiné společnosti, oddělení IT, jako samostatnou právní jednotku, 

externisty na základě smluvního vztahu se společností a slovenskou část banky. 

Popsány byly také další služby, které se na intranetu vyskytují (elektronická čítárna, 

telefonní seznam apod.) a ostatní informační kanály jako jsou infokiosky, Infoservis  

a interní periodika, kde probíhají další toky informací směrem ke konečnému 

uživateli. 

V rozsáhlosti provedených analýz má finanční instituce oproti jiným institucím svá specifika, 

a to zejména ve výběru zdrojů, v interních procesech, v komplexitě informačních služeb,  

v informačních potřebách uživatelů a také v míře integrace systémů a jejich provázanosti 

s interními systémy banky, zejména s intranetem. Ačkoliv tato práce neměla za cíl provést 

komparativní analýzu s jinými odvětvími podnikání na trhu, lze v důsledku uvažovat,  

že podobnou propracovanost informačních služeb, lze nalézt i jinde, a to například u velkých 

společností z klíčových oblastí. Společným jmenovatelem je dostatečný kapitál na zajištění 

podmínek pro provoz informačních služeb, to znamená včetně nákupu informačních zdrojů  

a dále míra přidané hodnoty, kterou by realizace takové služby měla přinést. 
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TREND INFORMAČNÍCH POTŘEB V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH KATEGORIÍCH 
Název tematické kategorie Počet rešerší v ks Trend číselně Trend (graficky) 
Informace o podnikatelských subjektech z firemních databází (Albertina)     

  2011 69  100% 
  2012 37 Pokles o 46% ↓ 

 2013 14 Pokles o 79% ↓ 
Ekonomicky spjaté subjekty a skupiny (SSV, Cribis)     

  2011 50  100% 
  2012 28 Pokles o 44% ↓ 

 2013 7 Pokles o 86% ↓ 
Vyhledat články na dané téma     

  2011 43  100% 
  2012 48 Nárůst o 12% ↑ 

 2013 42 Pokles o 2% ↓ 
Informace o podnikatelských subjektech z tisku     

  2011 13  100% 
  2012 24 Nárůst o 84% ↑ 

 2013 11 Pokles o 15% ↓ 
Ekonomické informace z Obchodního věstníku (OVEL)     

  2011 12  100% 
  2012 2 Pokles o 83% ↓ 

 2013 3 Pokles o 75% ↓ 
Vyhledat předem známý článek (různé)     

  2011 8  100% 
  2012 3 Pokles o 62% ↓ 

 2013 0 Pokles o 100% ↓ 
Monitoring tisku - informace o konkurenci     

  2011 3  100% 
  2012 0 Pokles o 100% ↓ 

 2013 0 Pokles o 100% ↓ 
Monitoring tisku - informace o bance a konkurenci     

  2011 2  100% 
  2012 4 Nárůst o 100% ↑ 

 2013 1 Pokles o 50% ↓ 
Ekonomické informace na internetu     

  2011 1  100% 
  2012 0 Pokles o 100% ↓ 

 2013 0 Pokles o 100% ↓ 
Ekonomické informace (různé)     

  2011 0  100% 
  2012 4 Nárůst o 400% ↑ 

 2013 5 Nárůst o 500% ↓ 

Příloha č. 3: Informační potřeby banky u jednorázových rešerší, trend v letech 2011 – 2013 
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Příloha č. 4: Poptávaná témata u jednorázových rešerší v letech 2011 – 2013.
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Příloha č. 5: Kraje – odběr rešerší v období 2011 – 2013 

 

 

Příloha č. 6: Městské části – odběr rešerší v období 2011 – 2013 
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Pozn.: Šedě podbarvené řádky jsou historické zdroje, které již nejsou aktivní a aktualizovány. 

Příloha č. 7: SSV – přehled integrovaných zdrojů k jednotlivým systémům 

Zdroj Integrovaná data 
Obchodní rejtřík Kopie profilů firem a osob 
  Vazby na fyzické a právnické osoby 
  Data strukturovaná do DB 
  Obchodní název, IC, Adresa, Právní forma 
  Statut Firmy (konkurs, likvidace…) 
  Právní forma 
  Základní kapitál, ostatní skutečnosti 
  Vlastníci atd. 
ARES Záloha dat Obchodního rejstříku 
Centrální Evidence Úpadců CEÚ - konkurzy, likvidace… 
Registr živnostenského podnikání Vazby „živnost“ 
Český statistický úřad Obrat, bonita 
  OKEČ, NACE 
  Počet zaměstnanců 
  Právní forma 
  Geograf.členění NUTS, zákl.územní jednotka 
  Institucionální sektor 
Soliditet Platební morálka firem z databáze Platin 
  AZ Invest Servis (databáze dlužníků) 
  CATANIA.cz (databáze dlužníků) 
  Kvesta (databáze dlužníků) 
  Nefi Bohemia (db dlužníků, solventních firem) 
  Finanční závěrky 
  Kontaktní údaje o firmách (tel.,fax,web,email) 
  Valné hromady 
Burza pohledávek Dlužníci (seznam pohledávek) 
DC Group Dlužníci (seznam pohledávek) 
INKTOMI Dlužníci (seznam pohledávek) 
CEDR Informace o dotacích 
Centrální adresa Informace o nedobrovolných dražbách 
Certifikační společnosti Informace o certifikátech ISO 
Česká daňová správa Informace o nedobrovolných dražbách 
Česká finanční, a.s. Dlužníci (seznam pohledávek) 
Česká konsolidační agentura Dlužníci (seznam pohledávek) 
Český bod Historické informace o pohledávkách  
Fond národního majetku Dlužníci, mající závazek vůči FNM 

IS o veřejných zakázkách - uveřejňovací subsystém Veřejné zakázky 
Intrum Justitia Databáze dlužníků 
Katastr nemovitostí Informace z katastru nemovitostí 
KONPO Dlužníci (seznam pohledávek) 
MF ČR Identifikace DPH 
  Identifikace SD (Spotřební daň) 
Ministerstvo spravedlnosti Insolvenční rejstřík 
NBÚ Informace o držitelích certifikátů NBÚ a NATO 
Obchodní věstník Konkurzy, likvidace, valné hromady 
Realbohemia Databáze dlužníků 
Sbírka listin Informace o uložených dokumentech 
  Finanční závěrky 
  Vazby z výročních zpráv 
SCP Akcionáři nad 10% 
Správa služeb v nezaměstnanosti Návrhy na konkurz 
Státní zemědělský intervenční fonf (SZIF) Informace o dotacích SZIF 
TOP 100 Pozice v TOP 100 
Trh pohledávek Dlužníci (seznam pohledávek) 
VZP ČR Dlužníci na pojistném 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Dlužníci na pojistném 
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Příloha č. 8: Odebírané denní rešerše na pozicích banky 

 

Příloha č. 9: Odebírané denní rešerše v útvarech banky (rozmezí 29 – 10 ks) 
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Příloha č. 10: B-1 útvary – odebírané denní rešerše 

 

Příloha č. 11: Segment – odebírané denní rešerše 



VIII 
 

 

Příloha č. 12: Místo – odebírané denní rešerše
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Denní rešerše – nejtypičtější klienti Četnost 
Pozice   
Ředitel (B-2) 36 
Výkonný ředitel (B-1) 32 
Vrchní ředitel a člen představenstva 25 
Pracovník pro marketingové služby 25 
Útvar   
Externí komunikace a interní média 29 
Off-line komunikace 16 
Řízení projektů retail/SME 15 
B-1 útvary   
Korporátní a institucionální bankovnictví 59 
Komunikace  54 
Design, komunikace a marketing 42 
Segment   
Convenience Services 116 
Vztahy  s klienty 108 
Dceřiná společnost 83 
Lokalita - denní:   
Praha 5 394 
Dceřiná společnost (nepodařilo se zjistit umístění) 78 
Ústí nad Labem 18 

Příloha č. 13: Souhrnné informace o rešerších s denní periodicitou (data) 

Týdenní rešerše – nejtypičtější klienti Četnost 
Pozice   

Korporátní bankéř  14 

Ředitel (B-2) 5 

Specialista pro korporátní úvěry 8 

Útvar   

Pobočka pro korporátní klientelu 9 

Klientské segmenty a obchodní rozvoj - firemní bankovnictví 6 

Kancelář 5 

B-1 útvary   

Korporátní a institucionální bankovnictví 32 

Podpora prodejní sítě 12 

Kancelář 5 

Segment   

Korporátní bankovnictví a finanční trhy 33 

Vztahy  s klienty 17 

Generální ředitel  5 

Lokalita - týdenní:   

Praha 5 37 

Ostrava 19 

Hradec Králové 5 

Praha 1 3 

Olomouc 3 

Praha 7 3 

Příloha č. 14: Souhrnné informace o rešerších s týdenní periodicitou (data) 
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Dvoutýdenní rešerše – nejtypičtější klienti Četnost 
Pozice   

Výkonný manažer (B-3) 1 

Manažer produktů 1 

Útvar   

Marketing produktů spotřebního financování 2 

B-1 útvary   

Spotřební financování 2 

Segment   

Specializované bankovnictví a pojištění 2 

Lokalita - dvoutýdenní:   

Praha 5 1 

Praha 4 1 

Příloha č. 15: Souhrnné informace o rešerších s dvoutýdenní periodicitou (data) 

Měsíční a delší periodicita rešerší – nejtypičtější klienti Četnost 
Pozice   
Procesní manažer  3 
Korporátní bankéř  1 
Útvar   
Pobočka pro korporátní klientelu  1 
Rozvoj péče o klienta  1 
B-1 útvary   
Korporátní a institucionální bankovnictví 4 
Zpracování operací a nákup 3 
Segment   
Korporátní bankovnictví a finanční trhy 4 
Operační řízení 3 
Lokalita - měsíční a delší   
Praha 5 6 
Ostrava 2 

Příloha č. 16: Souhrnné informace o rešerších s měsíční periodicitou (data)
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Příloha č. 17: Odběratelé periodických rešerší dle pozice v roce 2013 

 

Příloha č. 18: Odběratelé periodických rešerší dle útvarů v roce 2013 
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Příloha č. 19: Odběratelé periodických rešerší dle B-1 útvaru v roce 2013 

 

Příloha č. 20: Odběratelé periodických rešerší dle segmentu banky (B-0) v roce 2013 
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Příloha č. 21: Odběratelé periodických rešerší dle místa, odkud pocházejí (za rok 2013) 

Příloha č. 22: Potenciální klienti periodických rešerší 1 (z důvodu obsáhlosti uvedeno pouze v souboru na CD) 
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