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V minulosti boli investičné rozhodnutia týka-
júce sa informačných technológií doménou IT od-
delení. Vo všeobecnosti top manažment pokladal
IT za čiernu skrinku a ponechal rozhodnutia týka-
júce sa IT takmer výhradne na pracovníkov IT. Aj
preto investičné rozhodnutia týkajúce sa informač-
ných technológií často dostatočne nepokrývali
požiadavky biznis užívateľov, ktorých práca bola
závislá od informačných systémov.

ČO JE IT GOVERNANCE?
IT Governance ako integrálna súčasť riadenia

organizácie na najvyššej úrovni (predstavenstvo,
výkonný manažment a pod.) podporuje efektívny
manažment informačných zdrojov, ako napríklad
ľudí, technológií, systémov a informácií s cieľom
podpory dosahovania celoorganizačných cieľov.
Pozostáva z riadiacich štruktúr a procesov, ktoré
napomáhajú zabezpečiť trvalé plnenie organizač-
ných stratégií a cieľov. Sústreďuje sa na meranie
výkonnosti a manažment IT tak, aby IT náklady
boli primerané a IT riziká primerane riadené.

Zámerom IT Governance je usmerňovanie dia-
nia okolo IT tak, aby IT bolo schopné zvládnuť na-
sledujúce úlohy:
��Zosúladenie biznis cieľov organizácie s IT cieľmi

a zabezpečenie realizácie prisľúbených biznis
benefitov z realizovaných IT investičných pro-
jektov.

��Využívanie IT, ktoré podporuje vyhľadávanie
nových príležitostí pre rozvoj biznisu a maxima-
lizácie benefitov.

��Zodpovedné využívanie IT zdrojov.
��Primeraný manažment rizík, týkajúcich sa IT.

Tento proces sa začína určením celkových IT
cieľov, obsahujúcich úvodnú víziu. Následne sa vy-
tvorí uzatvorený cyklus na meranie dosiahnutých
cieľov, porovnávanie s vopred stanovenými cha-
rakteristikami a prípadne úpravami jednotlivých
postupov.

IT Governance je teda pravidelné a periodické
meranie odchýlok od definovaného štandardu a ná-
sledná realizácia aktivít s cieľom budúci stav viac
priblížiť k definovanému štandardu. Zjednodušene

by sa to dalo prirovnať k riadeniu teploty v miest-
nosti. Systém kontinuálne sleduje aktuálnu teplotu
v miestnosti pomocou teplotného snímača a po-
rovnáva ju s prednastavenou hodnotou. Snímač
vysiela signál do riadiacej jednotky, ktorá podľa
informácií o odchýlke od prednastavenej teploty
buď zvyšuje alebo znižuje výkon výhrevného te-
lesa, čím reguluje teplotu v miestnosti.

KOHO V ORGANIZÁCII SA TO TÝKA?
IT Governance je zodpovednosťou členov pred-

stavenstva a výkonného manažmentu. V rámci or-
ganizácie sa však obyčajne prejavuje na rôznych
úrovniach organizácie. Vedúci tímov dostanú cie-
le od svojich manažérov a reportujú im ich plne-
nie, manažéri reportujú výkonnému manažmentu
a ten ďalej predstavenstvu. Z praxe vyplýva, že naj-
lepšie praktiky v IT Governance si vyžadujú apli-
káciu týchto princípov v rámci celej organizácie 
a osobitne medzi IT oddelením a ostatnými biznis
oddeleniami. Biznis oddelenia majú úlohu spolu-
pracovať s IT, aby sa tak zabezpečilo dosiahnutie
ich cieľov. Napomáha tomu aj:
��Aktívna účasť členov vrcholového manažmentu

pri tvorbe IT stratégie.
��Vytvorenie priestoru pre vznik organizačných

štruktúr, podporujúcich implementáciu IT stra-
tégií.

�� „Business-oriented“ prístup CIO, ktorým vytvára
premostenie medzi IT a ostatnými biznis odde-
leniami.

��Zapojenie relevantných výkonných manažérov
do riadiacich komisií IT investičných projektov.

ČO IT GOVERNANCE POKRÝVA?
IT governance sa v podstate zaoberá dvoma

okruhmi: ako informačné technológie podporujú
biznis, a ako sú pokryté IT riziká. Prvý okruh je
pokrytý strategickým prispôsobením IT cieľov celo-
organizačným, druhý je pokrytý zavedením zod-
povednostného režimu v organizácii. Obidva okru-
hy musia byť podporované primeranými zdrojmi
a pravidelne vyhodnocované, aby sa sledovalo
priebežné plnenie cieľov.

Je päť oblastí, ktorých zvládnutie vedie k úspe-
chu v obidvoch okruhoch IT Governance. Sú to:
prispôsobenie cieľov, realizácia prínosov, manaž-
ment rizík, manažment zdrojov a meranie výkon-
nosti.

PRISPÔSOBENIE IT CIEĽOV 
STRATÉGII ORGANIZÁCIE

Kľúčová otázka znie, nakoľko sú investície do
IT v súlade so strategickými cieľmi organizácie ako
celku. Myslí sa tým kontinuálna úprava IT stra-
tégie správnym smerom – t. j. aby IT stratégia bola
zosúladená so stratégiou organizácie viac, ako je
zosúladená u konkurencie. To nie je jednoduché
dosiahnuť okrem iného aj preto, lebo sa môžu prie-
bežne meniť ciele (ich hodnota) alebo ich definícia
(obsah). Preto zosúladenie IT stratégie s cieľmi ce-
lej organizácie treba vnímať ako cestu a nie ako cieľ.
V čase tvorby IT stratégie, treba zvážiť:
��Ciele organizácie a konkurenčné prostredie.
�� Súčasné a budúce technológie, náklady, riziká

a benefity, ktoré IT môže pre organizáciu po-
skytnúť.

V posledných desaťročiach úroveň závislosti organizácií od informačných technológií podstatne vzrástla
a naďalej rastie. V súčasnosti je zložité nájsť biznis proces, ktorý nie je v žiadnom ohľade závislý 
od technológií. Závislosť dosiahla takú úroveň, že takmer žiadna kancelária alebo pracovník 
servisných organizácií nemôže efektívne pracovať bez prístupu k IT. Nielen, že závislosť organizácií 
na IT vzrástla, ale zavedenie informačných systémov, ich rozvoj a údržba môže výraznou mierou
napomôcť dosiahnutie dlhodobo udržateľnej konkurenčnej výhody organizácie. 
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�� Schopnosť IT oddelenia a IT technológií po-
skytnúť kvalitu služieb v súčasnosti a v budúc-
nosti. Zároveň aj zvážiť mieru schopnosti reali-
zovať zmeny, ktoré môžu ovplyvniť celú orga-
nizáciu.

��Hodnotu existujúcich IT technológií a či posky-
tujú dostatočnú podporu pre biznis.

�� Skúsenosti z minulosti, dobré aj zlé.

REALIZÁCIA IT PRÍNOSOV
Základným faktorom úspechu IT je realizácia prí-

nosov v pravý čas, s dodržaním rozpočtu a v sľú-
benej kvalite. To môže byť transformované do biz-
nis cieľov aj ako: dosiahnutie konkurenčnej vý-
hody, doba medzi objednávkou a dodávkou, spo-
kojnosť zákazníkov, produktivita na zamestnan-
ca, profitabilita a pod. Hoci mnohé z týchto para-
metrov sú subjektívne alebo ťažko merateľné, or-
ganizácia si môže stanoviť presné pravidlá ich me-
rania a vyhodnotenia.

Organizácia by mala nastaviť očakávania od IT
tak, aby sa pokryli konkrétne požiadavky biznisu.
Môžu to byť napríklad:
��Úplnosť a presnosť pokrytia požiadaviek biznisu.
��Flexibilita pri zavádzaní budúcich zmien.
��Priepustnosť a časy odozvy.
�� Jednoduchosť používania, presnosť a aktuál-

nosť informácií.
�� Integrita, bezpečnosť.
��A pod.

MANAŽMENT RIZÍK
Organizácie sú vystavené rôznym druhom rizík

– finančných, operačných a systémových. Medzi
operačné a systémové riziká patria aj technolo-
gické riziká a riziká spojené s informačnou bez-
pečnosťou. Každá nová technológia je odlišne zra-
niteľná, preto treba venovať dostatok času a ener-
gie na popísanie rizík spojených s IT technológia-
mi.

V závislosti od typu analyzovaného rizika a jeho
dopadu na biznis, by sa mal manažment rozhod-
núť pre aspoň jednu z nasledujúcich alternatív:
��Utlmiť riziko: zaviesť kontrolu nad rizikom.

Znamená to zavedenie takých bezpečnostných
opatrení, ktoré zamedzia vzniku incidentu.

��Presunúť riziko: Preniesť potenciálne dôsledky
na inú organizáciu, alebo zdieľať riziko s inými

organizáciami. Napríklad formou dohody s ostat-
nými obchodnými partnermi, alebo formou poist-
ného krytia.

��Akceptovať riziko: Formálne akceptovať, že môže
vzniknúť riziková situácia a monitorovať prí-
znaky, ktoré vedú k jej vzniku. 
Minimálne riziko by sa malo aspoň analyzovať,

aj keď sa nerealizuje žiadne opatrenie na jeho od-
stránenie. Už samotné poznanie rizika pozitívne
ovplyvní rozhodovanie v čase incidentu. Často naj-
ničivejšie IT riziká sú tie, ktoré nie sú správne
identifikované.

MANAŽMENT ZDROJOV
Kľúčom na dosiahnutie optimálnej výkonnosti

IT je efektívne obstaranie, používanie a prideľovanie
IT zdrojov (ľudia, aplikácie, informácie, systémy 
a technológie, priestory) a pokrytie požiadaviek or-
ganizácie týmito zdrojmi. Mnohé organizácie zly-
hávajú v úsilí maximalizovať efektivitu využitia IT
zdrojov tým, že zostávajú na polceste pri využívaní
ich dostupných možností. Navyše, jednou z naj-
väčších výziev posledných rokov sa stal outsour-
cing – čo a ako outsourcovať a následne ako ma-
nažovať outsourcované služby.

IT zdroje sú v neustálej zmene, zapríčinenej
zmenami v biznis požiadavkách aj v samotnej
podstate technológií. Efektívne riadenie životného
cyklu hardvérových technológií, softvérov, servis-
ných zmlúv a ľudských zdrojov je kľúčovým fak-
torom úspechu nielen pri optimalizácií IT nákladov,
ale aj pri realizácii zmien a udržiavaní vysokej kva-
lity služieb.

Schopnosť dosiahnuť rovnováhu nákladov na
infraštruktúru s realizovanou kvalitou služieb
(realizovaných vlastnými kapacitami alebo out-
sourcovanými) je teda dôležitým faktorom úspe-
chu. Predstavuje okrem iného aj vážny dôvod na
zavedenie systémov na meranie výkonnosti, na-
príklad balanced scorecard.

MERANIE VÝKONNOSTI
Jedným z viacerých systémov na meranie

výkonnosti je balanced scorecard. Využitím tohto
systému môže manažment vyhodnocovať výkon-
nosť nielen podľa finančných alebo iných nume-
rických ukazovateľov, ale aj podľa viacerých pod-
statných, ťažko algoritmicky vyjadriteľných para-

metrov. Sú to najmä spokojnosť zákazníkov,
zjednodušenie interných procesov, odhaľovanie
vnútroorganizačných úzkych miest, rozvoj zruč-
ností ľudských zdrojov a pod. Tento prístup umož-
ňuje v rámci jedného systému na meranie výkon-
nosti spoločne vyhodnocovať plnenie krátkodo-
bých úloh a dlhodobých cieľov.

„IT balanced scorecard“ je jedným z najefektív-
nejších nástrojov manažmentu na dosiahnutie sú-
ladu medzi biznisom a IT. Pomáha dosiahnuť
konsenzus medzi IT manažmentom a ostatnými
členmi top manažmentu ohľadom IT cieľov, pre-
ukázaním pridanej hodnoty IT, jeho efektívnosti.
Taktiež poskytuje usmernenia pri moderovanej
komunikácii týkajúcej sa výkonnosti IT a IT rizík. 

Dimenzie IT balanced scorecard možno defino-
vať takto:
��Príspevok pre organizáciu: Ako biznis manaž-

ment vníma IT oddelenie? Akú pridanú hodnotu
pre biznis, IT poskytuje? Aké sú náklady na IT?
Aké sú IT riziká?

��Užívateľský pohľad: Ako vnímajú IT oddelenie
užívatelia? Ako informačné technológie napo-
máhajú hľadať nové príležitosti?

��Operatívna výkonnosť: Ako efektívne sú IT
procesy? Aká je úspešnosť IT projektov?

��Adaptívnosť: Ako je IT schopné pokryť budúce
potreby? Darí sa IT udržať kľúčových odborníkov?
Je IT schopné získavať nové vedomosti a efektív-
ne ich využívať?

IT GOVERNANCE A COBIT
IT Governance je časťou riadenia organizácie.

Je zodpovednosťou vrcholového manažmentu, aby
sa v organizácii vytvorili potrebné podmienky na
realizáciu týchto princípov. Postup, ako zaviesť 
a využívať IT Governance v spoločnosti poskytujú
viaceré metodiky, jednou z nich je COBIT.

COBIT je sada riadiacich nástrojov a podpor-
ných postupov, pomocou ktorých môže manaž-
ment zaviesť princípy IT Governance v organizá-
cii. COBIT poskytuje najlepšie praktiky, procesné
scenáre a aktivity v manažovateľnej a logickej
štruktúre. Tie sa sústreďujú viac na riadenie, menej
na samotnú realizáciu aktivít. Poskytuje tak gene-
ricky použiteľnú metodológiu, uplatniteľnú v orga-
nizáciách rozličných typov, pôsobiacich na rôznych
trhoch a v rôznom konkurenčnom prostredí.
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