
KRÁTKÉ ZPRÁVY 

PODPORA IBM
IBM uvolní až tři miliardy dola-
rů na financování IT iniciativ 
v rámci projektů ekonomické 
stimulace v Evropě, Asii a Ticho-
moří. Konkrétně pro Evropu se 
jedná o financování IT ve výši 
dvě miliardy. IBM tím chce pod-
pořit růst v klíčových IT projek-
tech, jako jsou chytré výpočetní 
sítě, zdravotnické informační 
technologie a chytré dopravní 
systémy.
INFO: WWW.IBM.COM

NADACE NAŠE DÍTĚ 
S PODPOROU ČESKÝCH 
RADIOKOMUNIKACÍ
České radiokomunikace se staly 
partnerem Nadace Naše dítě. 
Finanční podpora v řádu stovek 
tisíc korun je určena interneto-
vému projektu Internet Hotline 
a dalším individuálním projek-
tům. Cílem horké linky Internet 
Hotline je vyřadit z oběhu na 
internetu především materiály 
s dětskou pornografií, dětskou 
prostitucí, nabídky drog a zaká-
zaných látek, extremismus a řa-
du dalších.
INFO: WWW.RADIOKOMUNIKACE.CZ

NESLAVNÉ PŘESUNY
Veletrh spotřební elektroniky 
Digitex a výstava fotografické 
techniky Interkamera mění ter-
mín svého konání. V areálu br-
něnského Výstaviště proběhnou 
od 5. do 8. listopadu 2009 sou-
běžně s veletrhem SPORT Life 
a s ním tradičně realizovanými 
akcemi Bike Brno, Boat Brno 
a Caravaning Brno. Dočkáme se 
ještě do listopadu nějaké další 
změny?
INFO: WWW.BVV.CZ

S8000 JET: ÚSPĚŠNÝ START
Nový mobilní telefon společnosti 
Samsung, model S8000 JET, lá-
me rekordy. Ani ne měsíc od je-
ho uvedení zaznamenala společ-
nost celosvětově dva miliony 
objednaných mobilních telefonů 
S8000 JET. V sekci mobilních te-
lefonů společnosti Samsung tak 
dosáhl historicky nejrychlejší 
expanze na trhu. V současnosti 
je Samsung S8000 JET komerčně 
dostupný ve více než 70 zemích 
světa včetně České republiky.
INFO: WWW.SAMSUNG.COM

ČSÚ

IT odborníci 
v roce 2008 
Český statistický úřad zveřejnil na 
svých internetových stránkách ak-
tuální data a informace týkající se 
počtu IT odborníků a jejich mezd 
v roce 2008. Mimo jiné z nich ply-
ne, že loni bylo v Česku jako IT od-
borník zaměstnáno téměř 111 tisíc 
osob, což znamená zhruba 2,2 % 
všech zaměstnaných v ČR. 

V roce 2008 se průměrný hrubý 
měsíční plat IT odborníka pohybo-
val těsně pod hranicí  44 tisíc korun. 
O šest let dříve, v roce 2002, činila 
hrubá měsíční mzda člověka na ob-
dobné pozici něco málo přes 26 tisíc 
korun. Vyšší hrubou měsíční mzdu 
mají vědci a odborníci (téměř 49 ti-
síc korun). Mzda technických pra-
covníků byla vloni 36 tisíc korun. 

Výzkum také ukázal, že lidé vy-
školení v oborech IT nejsou svému 
zaměření příliš věrní. Z 21,7 tisíce 
osob, které v roce 2008 dokončily 
studium v některém z IT oborů, jich 
pouze 12,9 tisíce pracuje jako IT 
odborník. 

V průběhu let dochází mezi IT 
odborníky ke snižování podílu žen: 
zatímco v roce 1993 bylo mezi IT 
odborníky 36 % žen, o patnáct let 
později, v roce 2008, jich bylo již 
pouhých 13 %. Rozdíly panují 
i v odměňování žen: průměrný plat 
mužů na pozicích IT odborníků byl 
loni 45 tisíc korun, v případě žen 
činil 35 tisíc. 
INFO: www.czso.cz

LG

První značková 
prodejna 
První značkovou prodejnu v České 
republice otevřela v Brně společ-
nost LG Electronics CZ. V areálu 
Avion Shopping Park zákazníkům 
nabízí výhradně produkty s logem 
LG, zejména spotřební elektroniku, 
mobilní telefony a domácí spotře-
biče. Brněnská prodejna je vůbec 
první v České republice, kde spo-
třebitelé najdou pouze výrobky LG. 
Zákazníci se tu mohli hned zpočát-
ku seznámit s plazmovými a LCD 
televizory, mobilními telefony Are-
na, Cookie nebo Renoir, monitory, 
domácími kiny, pračkami s moto-
rem DirectDrive, beznámrazovými 
lednicemi nebo designovými klima-
tizacemi ArtCool. LG tu plánuje pre-
zentovat i malosériové produkty.
INFO: www.lge.com
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HOSTING

Středoevropský 
poskytovatel 
Na český trh hostingových služeb vstoupila společnost Central 
Europe On-Demand (CEOD). Prezentuje se jako „regionální“ po-
skytovatel, tedy působící ve více zemích. Záměrem společnosti 
je se společně s partnery zaměřit na více než půl milionu pod-
nikatelů a vládních institucí v Maďarsku, Polsku, České repub-
lice, Rumunsku a Slovensku. CEOD úzce spolupracuje s Micro-
softem: přichází s on-line nabídkou řešení v konceptu Software 
jako služba (Software as a Service – SaaS), zaměřených zejmé-
na na malé a střední podniky. Nabídka zahrnuje aplikace 
Microsoftu Exchange Server 2007, Office Outlook 2007, Win-
dows SharePoint Services 3.0, Office Communications Server 
2007, Dynamics CRM a On-line Back-up a Recovery.
CEOD se snaží vytvořit nový model partnerství, tzv. model 
„White Label Hosting Services“. Ten by měl partnerům společ-
nosti Microsoft umožnit nakupovat řešení CEOD a následně je 
nabízet koncovým zákazníkům pod svou vlastní značkou. 
V současné době již CEOD v České republice spolupracuje 
s prvními třemi partnery společnosti Microsoft, konkrétně 
s Ness Czech, Gesto Communications a Active 24.
INFO: www.ceondemand.com

IMAGINE CUP

Úspěchy 
českých studentů 
V soutěži Imagine Cup pořadané společností Microsoft letos 
výrazně uspěli také čeští studenti. V egyptské Káhiře zabodo-
val tým The Monkey Wrench Gang složený ze studentů brněn-
ské VUT Rudolfa Kajana, Marka Divékyho a Petera Jurečky. 
S projektem HOPE se dostal mezi 12 nejlepších v kategorii 
„Softwarový návrh“. Studenti v něm řeší poskytování zdra-
votnické péče a prevence v oblastech s problematickým pří-
stupem k internetu. 

Výrazného úspěchu dosáhli také studenti Univerzity Kar-
lovy v Praze. Imrich Živčák se v kategorii „Roboti a algorit-
my“ umístil na 6. místě a Lukáš Perůtka dokonce celou kate-
gorii vyhrál. Pro oba nebyla účast v soutěži novinkou, vloni 
se v kategorii „Project Hoshimi“ dostali jako jeden tým do fi-
nále v Paříži.

Imagine Cup vyhlašuje každoročně nosné téma ročníku, 
které je společné pro všechny projekty a kategorie. V právě 
končícím ročníku téma znělo „Představte si technologie, které 
pomáhají řešit ty nejzávažnější problémy dnešního světa“. 
Toto téma pokračuje i v ročníku nadcházejícím.
INFO: www.imaginecup.com
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DISTRIBUTOR ROKU

Impromat získal 
ocenění od Ricohu
Firma Impromat, která je oficiál-
ním distributorem značky Ricoh 
v České republice i na Slovensku, 
byla za své obchodní úspěchy vy-
hodnocena jako nejlepší distribu-
tor Ricohu za rok 2008. Výroční 
konference distributorů se letos 
konala 16.–17. června 2009 v ho-
telu Hilton v Praze. Za účasti všech 
distributorů byly zhodnoceny vý-
sledky uplynulého roku a byly 
předneseny plány a cíle společ-
nosti na nadcházející období. Im-
promat získal toto ocenění přede-
vším díky výborným obchodním 
výsledkům, rozvoji velkých ob-
chodních případů a úspěšné im-
plementaci systému pro vzdálený 
monitoring zařízení @Remote.
INFO: www.ipromat.cz

INZERCE

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Novým Business Consulting & 
OSS/BSS Managerem společnosti 
NextiraOne Czech se stal David Še-
tina. V NextiraOne Czech působí 

od roku 2006 na pozi-
ci Business Consultant 
pro oblast bezpečnosti 
a OSS/BSS. Ve své no-
vé pozici se bude vě-
novat rozvoji konzul-

tantského týmu NextiraOne Czech 
a podílet se na budování respekto-
vané značky na českém trhu.

Koncem června tragicky zemřel 
Radim Hradílek, generální ředitel 
firmy Logica. Dočasným ředitelem 

společnosti Logica CEE 
byl po jeho tragické 
smrti jmenován Steve 
Burnett (53), který 
v Logice působí již od 
roku 1989. Steve Bur-

nett v této pozici setrvá do nástu-
pu nového ředitele regionu CEE, 
který bude vybrán na základě 
řádného výběrového řízení.

MICROSOFT

Technologická záruka
pro Windows 7
Zákazníci, kteří si od 26. června 2009 do 31. ledna 2010 zakoupí 
počítač s předinstalovaným operačním systémem Windows Vista 
nebo samostatně vybranou edici systému Windows Vista, budou 
mít možnost zdarma přejít na ekvivalentní verzi nového operač-
ního systému Microsoftu, tedy na Windows 7. Konkrétně se jedná 
o edice Vista Home Premium, Business a Ultimate. Upgrade systé-
mu bude možné provést nejdříve po datu obecné dostupnosti 
Windows 7, jež je stanoveno na 22. října 2009.

V případě pořízení počítače s předinstalovaným operač-
ním systémem Windows Vista obdrží zákazník při nákupu 
počítače kupon, který jej opravňuje k následnému upgradu 
na odpovídající edici Windows 7. Přesné podmínky získání 
upgrade licence, včetně toho, na které počítače se licence 
vztahuje a jaké případné poplatky za poštovné a balné spo-
jené s distribucí koncový zákazník zaplatí, jsou závislé na 
konkrétním výrobci počítače, a mohou se tedy lišit. Možnost 
bezplatného upgradu OS Microsoft už také oznámila většina 
velkých výrobců PC. 

Podle informací Microsoftu si budou moci čeští uživatelé 
českou jazykovou verzi Windows 7 pořídit již záhy po uvedení 
verze anglické, od 31. října 2009. Ceny krabicových licencí sys-
tému jsou stanoveny ve stejné výši jako ceny Windows Vista, 
v některých případech budou prý dokonce o něco nižší.
INFO: www.microsoft.cz
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IT FIRMY A RECESE 

Pozitivní očekávání
Více než polovina IT firem působících v České republice letos očeká-
vá i navzdory zpomalení ekonomiky vyšší nebo stejné zisky jako 
v roce 2008. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury CzechIn-
vest a Czech ICT Alliance v rámci konference „Sektor IT v krizi a jeho 
rozvoj po krizi“.

Přes pozitivní výhledy na ziskový rok se však podle výsledků 
výzkumu drtivá většina ICT společností setkala s omezováním, od-
souváním nebo s úplným rušením již objednaných projektů. Přesněji, 
celkem 86 procent IT firem zažilo kvůli zpomalení ekonomiky snižo-
vání rozpočtu dohodnutého projektu nebo jeho odsouvání na pozdě-
ji, 79 procent pak dojednanou zakázku ztratilo.

Očekávané dopady 
zpomalení ekonomiky 
se přitom různí společ-
nost od společnosti. Víc 
než čtvrtina firem letos 
počítá se zhruba stejný-
mi výsledky jako vloni, 
přesně 24 procent pak 
kalkuluje s růstem. Na 
druhou stranu plných 47 
procent podniků se při-
pravuje na horší časy. 

Pokles ekonomiky 
ovšem ICT firmám přináší i dobré zprávy. Polovina společností se 
shodne na tom, že pracovní trh dnes nabízí mnohem víc dostup-
ných IT specialistů než vloni. Navíc podle tří čtvrtin firem jsou po-
žadavky programátorů na mzdy nyní mnohem realističtější než 
před rokem. Výzkum také ukázal, že pokud by firmy musely šetřit, 
mnohem radši omezí výdaje na programátory než na obchodníky.
INFO: www.czechict.cz
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