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klíčové rozdíly favorizující SaaS resp. tradiční model 

Charakte-
ristika 

SaaS model 
(SW jako služba) 

Tradiční model  
(SW jako licence) 

Základní 
princip 

Specializovaný poskytovatel udržuje, 
provozuje a dává k dispozici aplikaci, IT 
infrastrukturu pro provoz aplikace a 
dodatečné služby s aplikací související a 
dodává je velkému počtu zákazníků 
prostřednictvím internetu jako placenou 
službu. Mnoho uživatelů z různých 
organizací využívají tutéž aplikaci 
společně. 

Výrobce vytvoří a dále rozvíjí SW 
aplikaci, aplikace je specializovanou 
firmou instalována na počítače 
zákazníka. Za provoz ICT infrastruktury, 
za instalaci nových verzí  SW a za 
dodávku služeb uživatelům je 
zodpovědný interní ICT útvar podniku. 

Technologické aspekty 
Východisko 
návrhu 
aplikace 

Od počátku navrhována pro provoz 
specializovanou firmou a pro dodávku 
služby přes internet velkému počtu 
zákazníků. Tzn. že specificky navrženy 
jsou: HW a SW architektura a na ně 
navazující obchodní model a procesní 
model (uzavírání smluv, dodávka a 
účtování služeb, kontrola plnění SLA,…). 

Návrh přizpůsoben skutečnosti, že 
instalaci a customizaci provádí 
specializovaná firma (často jiná než 
výrobce) a že zákazník aplikaci sám 
provozuje. 

Technologická 
architektura 

Architektura využívající webové služby a 
SOA (Service Oriented Architecture) a 
umožňující, aby tutéž aplikaci ve stejné 
době využívaly tisíce uživatelů z mnoha 
různých organizací (víceuživatelská 
aplikace, Multi-Tenant Architecture). 

Architektura vhodná pro situaci, kdy 
aplikaci využívají pouze uživatelé jedné 
organizace a kdy aplikace je 
provozována na dedikované ICT 
infrastruktuře (Single-Tenant 
Architecture) 

Uživatelské 
rozhraní 
aplikace 

Internetový prohlížeč je většinou jediným 
přístupovým mechanismem k aplikaci. To 
eliminuje potřebu vyvinout, instalovat a 
podporovat variantní uživatelská rozhraní.

Mnohé aplikace mají prohlížeč jako 
jedno z možných uživatelských rozhraní. 
Vícenásobné rozhraní však zvyšuje 
náklady vývoje, instalace a provozu 
aplikace. 

Řízení služeb Aplikace má jako svoji součást „service 
management“, která umožňuje měřit a 
řídit dodávanou službu. 

Nebývá standardní součástí aplikace. 
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Charakte-
ristika 

SaaS model Tradiční model  
(SW jako služba) (SW jako licence) 

Údržba – nové 
verze SW 
(Upgrades) 

Nové verze SW mohou být uváděny do 
provozu často (2-4x ročně). Všichni 
zákazníci vždy využívají stejnou verzi a 
jsou převedeni na novou verzi ve stejný 
okamžik. Upgrade je realizován 
provozovatelem. To podstatně snižuje 
náklady provozu aplikace a současně 
urychluje vývojový cyklus aplikace. 

Nové verze jsou předávány uživatelům 
každých 12-24 měsíců. Zákazník je 
zodpovědný za instalaci nové verze. 
Zákazníci využívají různé verze SW. Jak 
zákazník, tak zejména dodavatel musí 
mít zaveden proces řízení verzí SW. 

Podnikatelské aspekty 
Pohotovost 
služby 

Služba je relativně rychle využitelná díky 
krátkému implementačnímu cyklu. 
Obvykle nevyžaduje u zákazníka 
instalovat žádný nový HW ani SW.  

Dlouhý (několikaměsíční) implementační 
cyklus díky instalaci SW, HW a transferu 
znalostí potřebných pro provozování 
aplikace. 

Dostupnost 
služby 

Služba je typicky dostupná 24 hodin 365 
dní v roce z jakékoli lokality na světě, 
která je připojena k internetu. 

Přístup k aplikaci může být omezen 
pouze na koncová zařízení připojená 
k intranetu nebo na zařízení, na kterých 
je instalován speciální klientský program.

„Škálova-
telnost“ služby 

Objem odebírané služby (tj. počet 
podporovaných uživatelů, počet transakcí, 
objem zpracovávaných dat apod.)  může 
být smlouvou měněn směrem nahoru i 
dolů (dynamická alokace zdrojů). 

Technologická infrastruktura je 
postavena na maximální zatížení a 
nemůže být pružně měněna. Zdroje 
nejsou optimálně vytěžovány. 

Nákup SW 
licencí 

SW licence se nekupují (užití licence je 
součástí ceny služby). Platí se pouze za 
služby, které byly v daném období 
využity. 

Nutno zakoupit SW licence. Stanovení 
správného počtu licencí je dosti obtížné. 
Změna nakoupeného počtu licencí je 
obtížná – nelze např. vrátit v daném 
období nepotřebné licence. 

Spolehlivost 
služby 

Typicky velmi vysoká. Poskytovatel může 
efektivněji investovat do záložních 
technologií. Jestliže není schopen zajistit 
vysokou spolehlivost, ztrácí zákazníky. 

Zajistit vysokou spolehlivost dedikované 
infrastruktury je velmi nákladné. Proto se 
řada organizací spokojí s nižší 
spolehlivostí a akceptují riziko výpadku. 

Pružnost 
vzhledem ke 
změnám 
podnikání 

Přímý kontakt se zákazníky urychluje 
cyklus požadavek - změněná služba, 
zkvalitňuje transformaci znalostí, 
umožňuje poskytovateli testovat frekvenci 
využití funkcí a frekvenci chybových 
stavů 
Pružnost je dobrá v případě, že existuje 
konkurenční nabídka služeb, kdy 
poskytovatelé jsou nuceni přizpůsobovat 
služby měnícím se požadavkům 
zákazníků.  
Model umožňuje relativně snadnou změnu 
poskytovatele služby. 

Výborná v případě změn zvládnutelných 
drobnými úpravami parametrů nebo 
programového kódu. Velmi nízká, 
v případě, že funkcionalita aplikace 
přestane vyhovovat (je třeba prosadit 
změnu funkcionality u výrobce, resp. 
vyhledat a instalovat novou aplikaci). 

Funkcionalita 
aplikace 

Typicky méně rozsáhlá funkcionalita šitá 
na míru určitému segmentu zákazníků. 

Rozsáhlá funkcionalita, zákazník často 
využívá pouze její část (instalována je 
však obvykle celá funkcionalita). 
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Charakte-
ristika 

SaaS model Tradiční model  
(SW jako služba) (SW jako licence) 

Customizace 
(přizpůsobení 
specifickým 
požadavkům 
zákazníka) 

Možná, ale limitovaná. Je to dáno 
podstatou modelu - všichni zákazníci 
využívají tentýž SW. Objevují se nové 
nástroje (např. Sforce 3.0), které umožňují 
definovat uživatelský interface, aplikační 
logiku i databázi.  

Umožňuje rozsáhlou customizaci. 
Customizace je však nákladná a 
způsobuje problémy při přechodu na 
novou verzi SW. 

Vyzkoušení 
aplikace 
uživateli 

Aplikace může být (obvykle zdarma) 
vyzkoušena v testovacím provozu před 
zakoupením. 

Uživatelé si aplikaci mohou vyzkoušet až 
po zakoupení SW, jeho instalaci a 
customizaci. 

Využití podni-
kových zdrojů 
(technologie, 
lidé) 

Pouze málo technologických a lidských 
zdrojů se používá pro ICT podporu. 
Většina aktiv organizace může být využita 
pro hlavní předmět podnikání. 

Mnohé technologické a lidské zdroje jsou 
využívány pro ICT podporu. Náročnost 
jejich řízení může podnik odvádět od 
koncentrace na hlavní předmět 
podnikání.  

Náklady na 
ICT 

Nižší celkové náklady na aplikaci díky 
multiplicitnímu využívání těchž zdrojů a 
jednoduššímu modelu dodávky služby. 
Náklady na ICT jsou jasně viditelné a 
predikovatelné. Náklady nejsou investiční 
povahy. Díky škálovatelnosti služeb výše 
nákladů koreluje s objemem odebíraných 
služeb. 
Cena je obvykle zahrnuje jednorázový 
poplatek za zřízení služby (license-and-
setup fee), který je podstatně nižší než 
běžná cena SW licence, a měsíční 
poplatek (subscription fee), které zahrnuje 
provoz a údržbu aplikace. 
Je výhodné pro MSP, protože jim 
umožňuje pořídit funkcionalitu 
špičkového SW za přijatelnou cenu. 

Řada nákladů je investiční povahy 
(nákup a instalace nového HW a SW). 
Existují režijní náklady dané 
odepisováním investic. Celkové náklady 
nemusí korelovat s objemem odebíraných 
služeb (zdroje jsou dimenzovány na 
špičkové zatížení).  

Motivace MSP Malé a střední podniky mohou díky SaaS 
využívat stejně dokonalou technologii a 
funkcionalitu jako velcí konkurenti. 

S ohledem na objem investic/nákladů 
zvýhodňuje velké podniky před MSP. 

Motivace 
dodavatele 

Díky podstatě modelu je dodavatel 
motivován k udržování permanentí 
spokojenosti zákazníků. 

Zákazníkovi je věnována mimořádná 
péče zejména před nákupem licence. Po 
prodeji se zájem dodavatele přesouvá na 
další potenciální zákazníky. Naopak 
nespokojenost zákazníka může být 
popudem k nákupu nové verze. 

Aspekty řízení podnikových ICT 
Předmět 
kontraktu 

Kontrakt má podobu smlouvy na dodávku 
informatické služby - SLA (Service Level 
Agreement). Jeho hlavní části vymezují: 
obsah služby (funkcionalita, data, školení, 
uživatelská podpora,…), objem služby 
(počet uživatelů, objem transakcí, objem 
dat,…), kvalitu služby (dostupnost, dobu 
odezvy, bezpečnost,…) a cenu služby. 

Kontrakt je obvykle rozdělen na několik 
dílčích smluv na HW, na SW licence a na 
doprovodné služby (implementace, 
integrace, školení,…).  
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Charakte-
ristika 

SaaS model Tradiční model  
(SW jako služba) (SW jako licence) 

SLA Existence SLA je standardem. Uživatelé 
tak mají smluvně podloženo jakou službu 
a za jakých podmínek dostávají. 

SLA není ve většině případů používáno. 
Informatická služba tak obvykle není 
definována. 

Zodpovědnost 
za ICT 
infrastrukturu 
aplikace 

Poskytovatel služby. ICT útvar organizace (ale řada aktivit je 
zajišťována externími dodavateli). 

Využití ICT 
zdrojů 

ICT zdroje poskytovatele (HW, SW, lidé) 
jsou využívány současně všemi 
zákazníky. Poskytovatel využívá úspory 
nákladů z rozsahu poskytovaných služeb. 
ICT zdroje na straně zákazníka jsou 
minimalizovány. 

ICT zdroje jsou využívány pouze jednou 
organizací. 

ICT znalosti 
vyžadované na 
straně 
zákazníka 

Jak využít ICT služby na podporu 
podnikání, aplikační služby dostupné na 
trhu, obsah a struktura SLA, řízení 
dodávky aplikačních služeb 

Totéž co v SaaS modelu a navíc široké 
spektrum ICT znalostí. Rozsah nutných 
znalostí je závislý na počtu používaných 
technologických platforem a počtu 
provozovaných aplikací. Pro získání a 
udržování těchto znalostí jsou třeba 
specializovaná školení. 

Rozsah ICT 
personálu u 
zákazníka 

Velmi malý. Velký – jsou zapotřebí specialisté na 
různé technologické oblasti. 

Procedury na 
řízení 
incidentů a 
změn 

Krátká doba reakce na incidenty, krátká 
doba realizace změny pro všechny 
zákazníky. Oprava chyby pro jednoho 
zákazníka znamená, že v tomtéž okamžiku 
ji využívají všichni zákazníci. 
Jednoduchost této procedury snižuje 
náklady podpory uživatelů. 

Vzniklý problém je většinou řešen přes 
zprostředkovatele (implementátora, 
systémového integrátora). Opravy se řeší 
formou „SW záplat“, kterou si sám 
instaluje zákazník. Procedura je nákladná 
a nespolehlivá. 

Bezpečnost dat Vysoká. Data jsou uložena na jednom 
místě a jsou ne ně aplikovány 
bezpečnostní procedury. Uživatel pouze 
data nahlíží, nepřenáší data do svého 
koncového zařízení. 

Může být vysoká (viz SaaS), ale za 
předpokladu, že existují bezpečnostní 
procedury a neumožňuje se kopírování 
na koncová zařízení uživatelů. 
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Charakte-
ristika 

SaaS model Tradiční model  
(SW jako služba) (SW jako licence) 

Rizika / 
kritické 
faktory 
úspěchu 

Ztráta znalosti, která může být potřebná 
v budoucnu. 
Výběr vhodného poskytovatele služby. 
Stabilita poskytovatele (Návratová 
strategie). 
Úpravy aplikace mimo kontrolu. 
Nedostatečná customizace aplikace. 
Nezajištěná integrace s ostatními 
aplikacemi (kdo má být zodpovědný za 
integraci?). 
Spolehlivost připojení k aplikaci a doba 
odezvy. 
Dobře navržená architektura ICT služeb. 
Vhodný model řízení ICT služeb 
v organizaci. 

Stabilita poskytovatele – ale v menším 
rozsahu než v případě SaaS. 
Technologická zaostalost. 
Vysoké celkové náklady na ICT (TCO). 
Nízká flexibilita. 
Obtížná škálovatelnost. 

 
Z tabulky vyplývá, že v převažující většině hodnocených kritérií je SaaS model pro zákazníka 
výhodnější než tradiční model. Využije-li podnik SaaS vhodným způsobem, výrazně sníží náklady na 
ICT a současně dosáhne vysoké flexibility informatických služeb. Proč tedy zatím nedošlo k jeho 
masovému nerozšíření? Důvodů je několik: 

 jedná se o novou cestu a většina zákazníků je po zkušenostech z minulých let (projekty Y2K, 
EURO, osud řady dot-com firem,…) mnohem konzervativnější v přijímání nových technologií a 
služeb, 

 nabídka ICT služeb formou SaaS modelu na evropském trhu je oproti situaci v USA dosti omezená. 
Např. dle údajů, které jsou uvedeny na webu České společnosti pro systémovou integraci 
(www.cssi.cz) je v ČR několik desítek firem, které nabízejí SaaS. Řada z nich však službu 
považuje za nevýznamný doplněk své obchodní činnosti a nemá dobře připravenu technologii ani 
obchodní model (např. nenabízejí zákazníkovi jasně definované SLA), 

 existují obavy (ale v mnohých případech málo opodstatněné) z úniku dat mimo podnik, 
 v minulosti se přední ICT firmy stavěly chladně k SaaS modelu a to zejména z toho důvodu, že 
tento model byl v přímém rozporu s jejich cílem prodávat stále větší objem softwarových licencí. 
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