
KRÍZA V IT ?
PROBLÉM CIO VS. CEO SA
VRACIA

Ing. Ladislav Cocher

A&S, spol. s r.o.,



JE TU KRÍZA

 Každá organizácia sa snaží kríze vyhnúť
 prehodnocovanie podnikateľských aktivít
 znižovanie nákladov

 IT je nástroj na riadenie organizácie
 zlé okuliare: IT sú iba rozpočtové náklady
 zlá vízia: IT sú iba technológie

 IT musí poznať a predvídať kroky svojej 
organizácie v procese riešenia krízy a 
dokázať ponúknuť efektívne služby IT na 
plnenie cieľov
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POŽIADAVKY NA ROZVOJ IT 
SÚ AJ V ČASE KRÍZY

 zamestnanci firmy
 komplexná funkcionalita spracovania agiend
 osobná produktivita

 akcionári a vedenie firmy
 znižovanie vlastných nákladov firmy
 rýchlosť a dostupnosť k informáciám
 hľadanie nových príležitostí

 zákazníci
 kvalitné služby (komplexnosť, rýchlosť, cena)
 mobilná dostupnosť



KOĽKO MÁ IT ČASU ?

 Informačný systém organizácie je zložitý nástroj 
 je prispôsobený požiadavkám organizácie
 má svoju zotrvačnosť pri realizovaní zmien

 Ak sa organizácia mení, mení sa aj jej IT
 Kríza zmení organizáciu veľmi rýchlo
 Rýchle zmeny organizácie útvar IT nestíha sledovať.

 Záver: IT musí predvídať



KOĽKO POTREBUJE IT PEŇAZÍ ?
 IT má zodpovednosť za

1. požadovanú funkcionalitu a SLA
2. úroveň bezpečnosti
3. optimálne využitie zdrojov
4. manažovateľnú infraštruktúru
5. cenu služieb IT

 kombinácia týchto riešení je cena IT
 Záver: IT je komplexná služba, musí

plánovať náklady na celú službu, nie 
samostatne pre jednotlivé položky 
(projekty, služby, ľudia)



ZHRNUTIE FAKTOV

 IT si uvedomuje že finančný tlak vzrastie
 Rezervy na „škrtanie“ sú už možno vyčerpané.
 Zefektívnenie v IT znamená skoro vždy nové 

výkonné technológie a tie prichádzajú v kríze
 Vedenie organizácií návrhy na nové projekty 

veľmi zvažuje (stoja peniaze)
 Zodpovední vedúci IT majú obavy či tlak na 

znižovanie nákladov nebude kontraproduktívny
 Šikovní zamestnanci v IT útvaroch môžu dostať 

lukratívne ponuky



AKO MÁ IT ZABEZPEČIŤ NOVÉ POŽIADAVKY ?

 OBHAJOBA BUDGETU
 Zasahovanie do kompetencí CIO

 Aká má byť celková cena
 Aké majú byť limity na jednotlivé zdroje

 Istota dobrej ceny je konkurencia trhu
 je to dôvod na outsourcing ?

 PRIDANÁ HODNOTA
 Nové príležitosti vďaka výkonným IT

 IT POTREBUJE KOMPETENCIE
 má IT dôveru  ?



potrebuje 
organizácia CIO ?



KTO JE TO CIO ?

 The chief information officer (CIO) je názov 
role (funkcie) pre hierarchicky najvyššieho 
vedúceho pracovníka zodpovedného za IT. 

 Ak sa najvyšší vedúci IT nezúčastňuje 
rozhodovania, je v roli dodávateľa IT služieb pre 
organizáciu. 

Šéf IT musí rozpoznať ako organizácia vidí svoje IT 
a v dôsledku toho aj čo organizácia od IT očakáva.
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GARTNER: MODEL VZŤAHU IT - BUSINESS
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PREČO MUSÍ CIO OBHAJOVAŤ POZÍCIU ?
 Proč bych si dělal starosti s 60 či více lidmi v IT? Nechám si

pár opravdu kompetentních, slušně placených, aby mi 
pomáhali krájet problémy jak kolečka salámu a řešení budu
rozdělovat mezi 2–3 své dvorní dodavatele IT. Pokud bude
některý "zlobit", ti druzí rádi přeberou jeho díl koláče. 

 Bude to stát nějaké peníze, ale pravidelný a plánovaný
rozpočet IT je pro vedení a akcionáře cennou devizou. 
Žádná překvapení, jen pravidelný růst bez malérů. Co víc si
mohu přát? 

 Práci za mne udělají dodavatelé, budu trávit v práci svých 8 
hodin, a přesto bude vždy dost kapacit pro moje milované
uživatele, kterým se budu více věnovat a více naslouchat
jejich nářkům. Peníze, uznání, volný čas, respekt, jistota .... 

http://clanky.reich.cz/ITsex.pdf



MÁ MAŤ ORGANIZÁCIA ROLU CIO ?

 Riešenie IT popísané na predchádzajúcom 
pohľade je dobré len kým všetko funguje. 

 CIO ovláda IT ako jeden z významných nástrojov 
riadenia organizácie

 Ak sa rola CIO nerealizuje, teda znalosti a 
skúsenosti IT nie sú zahrnuté do rozhodovania, 
vedenie nevie realizovať svoju zodpovednosť za IT

 V prípade zlyhania môže vedenie IT pracovníka 
vymeniť ale zodpovednosť zostane vedeniu

 Záver: Organizácia potrebuje rolu CIO



KTORÉ ÚLOHY CHARAKTERIZUJÚ CIO ?

 transformuje požiadavky organizácie na zadanie 
pre IT riešenie
 definuje požadované IT služby
 posudzuje či realizované SLA zodpovedajú potrebám
 definuje požiadavky na kontinuitu a bezpečnosť IT

 zodpovedá za efektívnosť riešenia
 garantuje dobrú cenu IT
 vyberá najvhodnejšie IT technológie
 zodpovedá za ekonomický model IT 

 hľadá príležitosti kde IT môže pomôcť organizácii 
vytvoriť nové produkty



reakcia CIO na 
krízu



NÁVOD JE V SKÚSENOSTIACH

 Aké aktivity v čase krízy odporúča Gartner:
„Ako previesť IT cez ekonomickú búrku“ 

1. rokovať o najlepšie ceny a podmienky
2. identifikovať príležitosti na zníženie nákladov
3. implementovať technológie znižujúce náklady
4. reštrukturalizovať a zlepšovať procesy

 Dobré riešenie vyžaduje odhadnúť trendy
 publikované štatistiky trendov
 špecifiká lokálneho trhu 
 ponuky dodávateľov - dôkladne analyzujú vývoj
 riadenie rizík: nové technológie prinášajú neznáme 

riziká



GARTNER: DOPADY KRÍZY NA AGENDU CIO



GARTNER EXP: CIO TOP PRIORITES 2009

 Business process improvement
 Reducing enterprise costs
 Improving enterprise workforce 

effectiveness
 Attracting and retaining new 

customers
 Increasing the use of 

information/analytics
 Creating new products or services 

(innovation)
 Targeting customers and markets 

more effectively
 Managing change initiatives
 Expanding current customer 

relationships
 Expanding into new markets and 

geographies

 Business intelligence 
 Enterprise applications (ERP, 

CRM and others)
 Servers and storage 

technologies (virtualisation)
 Legacy application 

modernisation
 Collaboration technologies
 Networking, voice and data 

communications
 Technical infrastructure
 Security technologies
 Service-oriented applications 

and architecture
 Document management

Top 10 Business
Priorities

Top 10 Technology 
Priorities



GARTNER: AKÉ BUDÚ PRIORITY CIO ?



GARTNER: AKÉ BUDÚ STRATÉGIE CIO ?



DEFINUJTE KRÍZOVÚ STRATÉGIU

 Čo má obsahovať stratégia IT ?
1. Definovanie očakávaných IT služieb (príležitostí)
2. Identifikovanie rizík: náhle zmeny požiadaviek
3. Predstavenie opatrení (technológie aj služby)
4. Predstavenie finančného modelu IT
5. Predstavenie skladby zdrojov v IT
6. Argumenty pre konzistentnosť plánu IT 
7. Očakávaný výsledok

 IT stratégia musí mať jasný business benefit
 stratégie na ďalšie šetrenie v IT sa čoskoro vyčerpajú
 do popredia prídu IT stratégie ktoré pomôžu zarobiť

 IT stratégiu treba odkomunikovať
 Konkrétne projekty a riešenia sú pre každú 

organizáciu a jej IT špecifické. Skúsenosti z praxe sú 
predmetom panelu



ĎAKUJEM

ladislav.cocher@as-ict.sk
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