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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá pojmem Cloud computing, a to ve spojení především 

s podnikovou sférou. 

Úvodem je vysvětlena historie a základní principy cloud computingu. Následující 

kapitoly jsou věnovány představení poskytovatelů cloudových služeb v rámci konkrétní 

oblasti působnosti. Hlavním cílem práce bude porovnat klasické modely nasazení 

podnikových informačních systémů s cloud computingovým modelem a zhodnotit přínosy 

či omezení spolu s jejich ekonomickou stránkou. Závěr bude patřit dvěma konkurenčním 

podnikovým informačním systémům, jež budou porovnávány z pohledu jejich finanční 

stránky a garance dostupnosti.  

Výsledkem této bakalářské práce jsou především ekonomické aspekty jednotlivých 

modelů nasazení podnikových informačních systémů porovnávaných na reálném příkladu. 

 

Klíčová slova: Cloud Computing, Modely nasazení, Platforma, Služba, CRM, Podnikové 

IS v cloudu, SaaS 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the concept of cloud computing, in conjunction with 

businesses.  

First, is explained the history and basic principles of cloud computing. The following 

chapters are devoted to the introduce of cloud providers and services within a particular 

scope. The main objective will be to compare the classical models of deployment of 

enterprise information systems with the cloud computing model and assess the benefits and 

limitations along with their economics solutions. The conclusion will belong to the two 

competing enterprise information systems, which will be compared in terms of their financial 

and licensing page.  

The result of this work are mainly economic aspects of each model deployment of 

enterprise information systems compared to the real example.  

 

Keywords: Cloud computing, deployment models, Platform, Service, CRM, ERP 

systems in the cloud, SaaS 
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1. ÚVOD 

Cílem této práce je řešit problematiku týkající se cloud computingu. Budeme se 

zabývat samotným pojmem, co vlastně cloud computing znamená, kdy tato technologie 

vznikla a jak se snaží prorazit svou cestu na IT trh. Dále se zaměříme na technologickou, 

ekonomickou a bezpečnostní stránku cloud computingu, především jaké přínosy či omezení 

můžeme od této technologie v tomto rozdělení očekávat. Součástí práce také bude zpracovat 

přehled vybraných cloudových poskytovatelů jednotlivých platforem spolu s výčtem jejich 

produktů, služeb a licenčních možností. 

Další kapitoly budou patřit podnikovým informačním systémům a jejich provozu 

v cloudu. Cílem pak bude porovnat na příkladu tradiční modely nasazení podnikových 

informačních systémů s cloudovým přístupem, a zhodnotit jejich přínosy či omezení a 

ekonomickou stránku samotného provozu v určitém obchodním období. V další části práce 

budou srovnávány náklady dvou konkurenčních cloudových podnikových informačních 

systémů, také se zaměříme na hlavní rozdíly mezi nimi. 

cloud computing je relativně nový pojem, nová technologie, která se dostává čím dál 

více do povědomí podniků a jednotlivců. Mnoho podniků se na tuto technologii již 

přeorientovalo, jiné podniky jsou stále ve fázi rozhodování. 
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2. ÚVOD DO CLOUD COMPUTINGU 

V této části se budeme věnovat termínu cloud computing. Vysvětlíme, odkud se vzal 

a jak vznikl, uvedeme definice cloud computingu a bude popsán princip, jak tento nový 

pojem můžeme chápat nebo jak si jej dokázat představit. 

 

2.1 Myšlenka cloud computingu 

Samotná historie cloud computingu sahá až do roku 1961, kdy profesor John 

McCarthy z americké univerzity MIT jako první na světě vyjádřil a popsal svůj nápad na 

sdílení počítačových technologií, přesněji řečeno, chtěl vyjádřit, že by bylo možné výpočetní 

úlohy organizovat jako veřejnou službu. Tuto myšlenku demonstroval na propojení (sdílení) 

elektrické sítě (energie) v pojetí, kdy vlastně existují elektrárny, které poskytují na dálku 

stovkám až desetitisícům odběratelů svou energii prostřednictvím elektrorozvodné sítě. 

Odběratel, většinou domácnost, má doma různé spotřebiče, jež tuto energii využívají, ale 

málokdo si kvůli tomu pořizuje svou vlastní elektrárnu. Navíc odběratel neplatí za stálé 

připojení spotřebiče do elektrické sítě, ale jen za jeho provoz, za míru využívání – spotřebu 

energie v nějakém období. Další kladnou vlastností je vzájemné propojení elektráren – 

v případě výpadku jedné přebírá práci druhá elektrárna. 

Právě z tohoto principu cloud computing vychází. Celý tento princip můžeme uvést 

v počítačovém pojetí. Elektrárny lze chápat jako poskytovatele cloud computingu, 

elektrorozvodnou síť jako internet a spotřebiče jako počítače. Tedy poskytovatel cloud 

computingu poskytuje a zajišťuje na základě požadavků zákazníků určité služby 

prostřednictvím internetu, na který přistupujeme z notebooků/počítačů/mobilních telefonů.  
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2.2 Definice pojmu cloud computing 

V předchozí podkapitole jsme vysvětlili základní myšlenku cloud computingu, jak si 

celý koncept můžeme představit a jak jej pojmout. V této části se pokusíme formulovat 

pojem cloud computinga správně jej nadefinovat. 

Existuje mnoho definic a studií zabývající se pojmem, respektive přesným 

vyjádřením tohoto pojmu, avšak nelze říci, že by se jednotlivé definice shodovaly, neboť 

vycházejí z různých pojetí termínu a pracují s ním specifickými, odlišnými způsoby. Některé 

definice neodrážejí skutečnou podstatu cloudu a naopak jiné formulace považují za cloud i 

taková řešení, která do této tematiky nezapadají.  

O přesné a výstižné nadefinování tohoto pojmu je usilováno i v Berkleyské studii 

Ambrusta, která definuje1 cloud jako datacentrový hardware a software s využitím 

fakturačního modelu pay-as-you-go (podle spotřeby) a výsledkem je model cloud 

computingu, kdy platíme opravdu jen za to, co využijeme. Ani tato definice však nebyla 

natolik přesná, aby byla uznána jako všeobecný standard. Na základě těchto nejasností se 

NIST (National Institute of Standards and Technology) v USA 15. května 2009 rozhodl 

uveřejnit svou definici, která prakticky vycházela z již základních myšlenek stávajících 

prohlášení, a jež za krátkou dobu vytvořila obecný standard pro cloud computing.

 

Obrázek 1 – Princip cloud computingu (zdroj: autor) 

                                                        
1 Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, Michael Armbrust et al., Electrical Engineering 

and Computer Sciences University of California at Berkeley, February 2009. 
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Definice NIST: 

cloud computing je model, umožňující síťový přístup podle potřeby ke sdílenému 

sdružení konfigurovatelných operačních zdrojů (sítí, serverů, aplikací a služeb), který lze 

rychle realizovat s vynaložením minimálního úsilí nebo minimální interakcí poskytovatele 

služby. [1] 

 

2.3 Modely cloud computingu, aneb Jak je cloud 

poskytován? 

Cloud Computing můžeme tedy chápat jako nabízení konfigurovatelných 

hardwarových a softwarových služeb různými poskytovateli, a to firmám nebo 

jednotlivcům, prostřednictvím internetu. Tyto služby jsou poskytované v privátním, 

veřejném nebo hybridním cloudu.  

 

Obrázek 2 – Vrstvy cloud computingu (zdroj: autor) 

 

2.3.1 Public cloud computing  

Tento typ je nejjednodušší a nejrozšířenější formou cloud computingu, kterou 

využívá každý, kdo používá internet. Public model vlastně poskytuje a nabízí veřejnosti 

výpočetní služby. Příkladem veřejného cloudu v jednoduché podobě může být e-mail, kde 
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se namísto spuštění e-mailového klienta v počítači jednoduše přihlásíme prostřednictvím 

webového prohlížeče k e-mailovému účtu na webu, který je umístěný na vzdáleném místě. 

2.3.2 Private cloud computing 

Řešení je v tomto případě provozováno a spravováno v rámci organizace nebo 

nějakou třetí stranou. Jedním z důvodů, proč tento model vznikl, byla nutnost dostatečného 

zabezpečení firemních dat. Privátní řešení je provozované za svým firewallem, proto je zde 

vysoká úroveň bezpečnosti – řídíme přístupy uživatelů k firemním datům. 

2.3.3 Hybrid cloud computing 

Jak už může z názvu plynout, jedná se o model, který kombinuje jak veřejné, tak i 

soukromé cloudy. Některé větší firmy potřebují ke své činnosti obě řešení, propojená pomocí 

standardizačních technologií – potřebují větší zabezpečení privátního cloudu vzájemně 

propojeného s cloudem veřejným. 

 

2.4 Distribuční model – co je v rámci služby nabízeno ? 

Poskytovatelé cloudových řešení musejí disponovat určitým hardwarovým a 

softwarovým vybavením, které je rozděleno do tří funkčních vrstev.  

2.4.1 Infrastruktura jako služba 

(IaaS – Infrastructureas a Service). V této vrstvě nabízí poskytovatel svůj výpočetní 

výkon v podobě úložných prostor, síťových rozhraní apod., které si zákazník objednává 

již jako hotové služby a platí jen za využití daných služeb v určitém časovém období. 

Výhodou tohoto řešení je jednoduchá škálovatelnost, kdy si namísto nákupu a výměny 

dodatečného hardwaru na našem fyzickém serveru snadno a přehledně téměř odkudkoli 

změníme parametry cloudového řešení. 
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2.4.2 Platforma jako služba 

(PaaS – Platform as a Service). Na této platformě, která zahrnuje jak hardwarovou, tak i 

softwarovou architekturu, může zákazník vyvíjet, testovat a poskytovat svůj vlastní 

software nebo software třetích stran, do jehož tvorby přistupuje přes internet. Starost o 

optimalizaci a dostupnost aplikací je na straně poskytovatele.  

2.4.3 Software jako služba 

(SaaS – Software as a Service). Tento typ koncepce nabízí uživatelům již kompletní 

funkční aplikace – služby, ke kterým se dá přistupovat přes internet pomocí mobilních 

telefonů nebo notebooků. Zákazník neplatí za nákup softwaru, nýbrž za jeho využívání 

– tím mu zároveň odpadá nutnost instalovat aplikace a také povinnost se o ně starat – 

například zajišťovat aktuální verze.  

 

2.5 Výhody a omezení cloud computingu 

V této části si ukážeme výhody a nevýhody cloudového řešení, které s sebou toto 

řešení přináší. Mnoho podniků přechází na cloud computing právě z důvodu velkého 

množství výhod oproti klasickému řešení. Za výhody můžeme považovat ekonomickou 

stránku (snížení nákladů na provoz vlastních IT) a technickou stránku (výpočetní výkon, 

škálovatelnost, dostupnost dat).  

2.5.1 Výhody cloud computingu 

Bezpochyby hlavní výhodou cloud computingu je jeho finanční stránka. Nákup a 

implementace IT na vlastní řešení vyžaduje ve většině případů nemalou počáteční investici 

na nákup licencí i samotné infrastruktury. Tento problém řeší právě cloudové řešení, kdy si 

poskytovatelé účtují jen tolik, kolik využijeme jejich zdrojů (využité výpočetní zdroje, 

databáze, přenesená data).  

S tímto ekonomickým pohledem úzce souvisí i výdaje vynaložené na upgrade 

hardwaru či softwaru. Technologický svět jde stále dopředu a tím vznikají nové nároky na 

infrastrukturu podniku. Zatímco při výměně nebo vylepšení hardwarové stránky podniku 

musíme investovat velké peníze a vše implementovat a seřídit, u cloudového řešení nám 
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stačí v konfigurátoru nastavit (vyvolat) například větší počet výpočetních kapacit a vše 

máme ihned z pohodlí domova k dispozici, samozřejmě za určitý poplatek. Tímto nám, jako 

podniku, odpadá nutnost starat se o naši infrastrukturu a můžeme věnovat více času 

aktivitám, které nám přinášejí užitek. 

Další výhodou je možnost sdílení a spolupráce. Formou cloud computingu v rámci 

podniku mohou být také webové konference nebo virtuální plochy, které usnadňují 

komunikaci uvnitř firmy i mimo ni. Také máme svá data kdykoliv při sobě, na jakémkoliv 

zařízení (počítač, notebook, telefon) a odkudkoliv, kde je internetové připojení, což je další 

neopomenutelná přednost této služby. 

2.5.2 Možná úskalí a nevýhody cloud computingu 

Každá technologie má své možné problémy a cloud computing není výjimkou. V této 

oblasti se jedná spíše o stránku dostupnosti, co se týče internetového připojení a o stránku 

bezpečnostní, která pojednává o případném nakládání s našimi daty.  

Problémem cloud computingu je závislost na internetovém připojení. Tento fakt je a 

bude stálým problémem i v době, kdy budou výpadky internetu stále menší a dostupnost 

internetového připojení na různých místech světa vyšší. Bez internetu zkrátka ztrácí podnik 

přehled o svých výpočetních kapacitách či probíhajících testech. Se samotným internetovým 

připojením souvisí i odezva aplikací či softwarových systémů provozovaných v cloudu, 

která také negativně ovlivňuje využívání služeb. 

Dalším problémem může být závislost na poskytovatelích cloud computingu. Pokud 

máme firemní data s celým firemním systémem u poskytovatele, má k němu tento 

poskytovatel logicky i přístup a může s trochou nadsázky neoprávněně prohledávat a 

kontrolovat naše chráněná data, která poté využívat k různým účelům. Toto je problém, který 

se stále řeší, a i když se poskytovatelé zavazují k ochraně našich dat, nikdy nemůžeme 

stoprocentně věřit v jejich plnou ochranu, co se týče zneužití nebo získání našich informací. 

Při výběru a podpisu smlouvy musíme důkladně prostudovat všechny náležitosti a podmínky 

poskytovatele, co všechno může s uloženými daty dělat. Ochrana dat je tedy jedním 

z hlavních faktorů ovlivňující výběr vhodného poskytovatele a je natolik důležitá, že se 

některé větší korporace, pracující především s citlivějšími údaji, rozhodnou od cloudového 

řešení upustit.  
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Tabulka 1 – Porovnání výhod a nevýhod 

Výhody Nevýhody 

Nízké náklady na provoz a údržbu Závislost na internetovém připojení 

Jednoduchá škálovatelnost hardwaru Bezpečnost dat 

Dostupnost dat Závislost na poskytovateli 

Vysoké výpočetní a úložné kapacity  

Určité licence softwaru v ceně služby  

 

2.6 Shrnutí 

I když si to mnozí z nás neuvědomují, cloud využívá každý, kdo má nějaký  

e-mailový účet. Dalo by se říci, že Microsoft se svou emailovou službou Hotmail.com, která 

byl spuštěna v roce 1997, byl prvním průkopníkem cloudového smýšlení – e-mailoví klienti, 

fungující jako hostovaná služba, jsou nejjednoduššími představiteli cloudu. Myšlenka 

hostování určitých služeb a jejich poskytování zákazníkům za poplatek dal vzniku platformě 

Windows Azure, který byl prvním komplexním poskytovatelem cloudu v takovém rozsahu 

– od infrastruktury po podporu a nabídky vývojového prostředí.  
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3. PŘEHLED POSKYTOVATELŮ 

CLOUDOVÝCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU 

PLATFORMY 

V této kapitole uvedeme vybrané zahraniční poskytovatele cloud computingu 

jednotlivých platforem, u kterých popíšeme a shrneme jejich licenční modely. 

Trh s poskytovateli cloud computingu je v současné době, díky rozmachu této služby, 

velký. Nejprve začaly cloud nabízet jen větší firmy, s postupem času se tato služba již běžně 

nabízí u větších webhostingů jak v zahraničí, tak i v České Republice. 

Pro naše účely jsme si vybrali největší poskytovatele cloudových řešení, to Amazon 

Web Services spadající do platformy IaaS, Windows Azure s platformou PaaS a kancelářské 

balíčky Google Apps a Microsoft Office 365, které patří do kategorie SaaS. Na kategorii 

SaaS bude dále navazovat kapitola č. 4 – Podnikové informační systémy v cloudu. 

 

3.1 AMAZON WEB SERVICES - IAAS 

Původně to byl jen internetový obchod Amazon.com, který v důsledku nevyužité 

serverové kapacity rozšířil pole svého působení právě i do cloudových služeb a je v současné 

době jedním z nejrozvinutějších cloudů co se týče především šíře jeho služeb. Ve své 

podstatě je to sbírka vzdálených výpočetních služeb, které dohromady tvoří cloudovou 

platformu. Zákazník si může tyto služby pronajmout nezávisle na sobě a platit pouze za 

spotřebované prostředky a používané služby. 

Služba je provozována na platformě IaaS, to znamená, jak bylo řečeno v předchozí 

kapitole, že zákazníkovi je poskytnut libovolný hardware, který si sám zvolí, a na něm si 

spustí libovolné virtuální stroje, například virtuální databáze a servery, na něž si zákazník 

může nahrát potřebný software, kupříkladu Apache server. Zákazník vše ovládá jednoduše 

a pohodlně přes web nebo přes programové rozhraní (API). 
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Výhoda tohoto řešení spočívá v jednoduché škálovatelnosti, kdy můžeme podle 

potřeby přidávat, měnit nebo odebírat virtuální servery nebo diskovou a výpočetní kapacitu, 

což bychom s fyzickým hardwarem jen těžko dokázali. Můžeme tak sestrojit stroj s velkou 

diskovou kapacitou a malým výpočetním výkonem pro službu na ukládání souborů, nebo 

naopak vytvořit stroj se silným výpočetním výkonem a malou diskovou kapacitou pro různé 

náročné aplikace. Podle potřeby můžeme také spouštět další virtuální servery, které po 

nějaké náročné operaci budeme moci zase ihned zrušit. 

Pokud by si firma chtěla zajistit infrastrukturu pro nějakou webovou aplikaci sama, 

stálo by ji to nejen hodně úsilí, ale i financí. Samotné obstarání serverů zvlášť pro jednotlivé 

služby a jejich pospojování a nahrání potřebných služeb není levná záležitost. Právě tyto 

starosti nám s cloudovým řešením odpadají a zajišťuje je náš poskytovatel cloudového 

řešení. 

Hlavní produkty Amazon Web Services: 

1) Amazon EC 2  webová služba poskytující výpočetní kapacitu 

2) Amazon S3  škálovatelné a spolehlivé ukládání dat 

3) Amazon RDS  relační MySQL, Oracle a SQL server databáze 

4) Amazon Cloud Watch monitorování zdrojů cloudu a aplikací 

5) Amazon ELB  webová služba poskytující škálovatelnost 

6) Amazon EBS   skladování s vysokou dostupností  

K těmto produktům, především pak k  EC2 a RDS, poskytuje Amazon další určité 

služby, které je možné využívat, například CloudWatch pro monitorování zdrojů 

výpočetních služeb EC 2 či ElasticLoadBalancing pro předávání požadavků mezi produkty. 

Kombinací těchto produktů a dalších podpůrných služeb můžeme docílit plně funkční 

infrastruktury připravenou k využití.[2] 

3.1.1 Licenční a cenový model Amazon Web Services 

Cenová politika AWS nabízí platební proces pay-as-you-go, což ve volném překladu 

znamená, že platíme za to, co používáme. Ve většině služeb se poplatky za využívání služeb 

účtují za hodinu, jako například výpočetní stroje Amazon ElasticComputeCloud (EC2) nebo 

databázové systémy Amazon Relational Database Service (RDS), ale některé služby spadají 
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pod měsíční paušál, například úložné prostory Amazon SimpleStorageService (S3). Dále se 

můžeme setkat s platbou za přenesená či využitá data, účtovaná většinou za využité terabyty. 

Ceny jednotlivých modelů se liší dle polohy datacentra, kde každé má svou plochu 

působnosti. Dalším faktorem ovlivňujícím výši ceny je výběr instancí s SQL servery 2005, 

2008, 2008 R2, 2012 v Express, Web nebo Standart edicích, které také ovlivňují cenu řešení. 

Jednotlivé instance jsou rozdělené dle výkonu na standardní instance, micro instance 

nebo na instance s vysokým počtem paměti nebo CPU. Standardní instance jsou dále 

rozděleny dle výkonu na první a druhou generaci, které se mezi sebou liší hlavně výkonem, 

rozdílem může být stáří hardwaru. Výpočetní výkon těchto instancí je rozdělen do 

jednotlivých nabídek dle výkonu (malý, střední, velký, extra velký), dle nich je poté 

vypočítána cena za hodinu. 

Možných úspor lze také docílit určitými platebními plány, dle toho, jak chceme 

danou instanci využívat. Kromě klasické on-demand instance, kdy platíme za využité 

hodiny, nabízí Amazon i další typy instancí – Vyhrazené a spotové instance. Vyhrazenou 

instanci můžeme rezervovat a zaplatit předem na 1 nebo na 3 roky a platit zde výrazně nižší 

hodinovou sazbu. Veškeré zakoupené služby jsou dostupné odkudkoliv s 99% nasazením. U 

aplikace, které mají ustálené potřeby, můžeme dosáhnout úspory až 71 %2 ve srovnání 

s použitím on-demand instance. U spot instance si zákazník určí maximální hodinovou cenu, 

za kterou je ochoten spustit konkrétní typ instance, a Amazon EC2 stanoví spotovou cenu 

pro každou instanci. Spotová cena se pohybuje dle nabídky a poptávky dané instance, ale 

zákazník nebude platit nikdy více, než jen maximální cenu, kterou si sám předem určil, 

ovšem pokud by spotová cena přesáhla hranici zákazníkova maxima, například v důsledku 

zdražování, instance by byla vypnuta. 

 

3.2 WINDOWS AZURE - PAAS 

Jedná se o cloudovou (Platform as a Service) platformu společnosti Microsoft, 

spuštěnou a zpoplatněnou v roce 2010. Tato platforma je koncipována jako operační systém 

                                                        
2 http://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/ 

http://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
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a využívá se k vytváření, hostování a škálování webových aplikací skrze datacentra 

Microsoftu.   

Zákazníkovi je nabídnuto plně funkční vývojové prostředí pro provoz či testování 

jeho aplikací, avšak zákazník nemá přístup ke konfiguraci virtuálních zařízení (serverů, sítí) 

a nemusí se také starat o nastavení a správu prostředí.  

Windows Azure se skládá z pěti částí: 

1) Windows Azure – jedná se o prostředí operačního systémů, s jehož pomocí 

obsluhujeme námi pronajatý cloudový systém z hlediska řízení, správy dat a 

škálování. 

2) SQL Azure – jde o relační virtuální databázi, v níž můžeme měnit její parametry a 

je poskytovaná formou služby – platíme tolik, kolik využijeme. 

3) AppFabric – tato technologie se zaměřuje na poskytování rozšířených funkcí pro 

hostování, správu a monitorování dat mezi službami.  

4) SharePoint Services – webový portál, který napomáhá týmům sdílet informace, 

spolupracovat na dokumentech a shromažďovat týmové znalosti přes Internet. 

5) Dynamics CRM Services – jedná se o CRM systém, díky kterému můžeme udržovat 

a navazovat vztahy se zákazníky nebo zefektivňovat obchodní procesy. 

Tato platforma je v současné době provozována v šesti datacentrech, které mezi 

sebou replikují, to znamená, že přístup ke svým datům máme prakticky odkudkoli. 

V nabídce Windows Azure nalezneme tyto platformy jako služby: 

1) Mobilní zařízení 

2) Webové stránky 

3) Virtuální stroje 

4) Cloudové služby 

5) Data management 

6) Služby znovu zotavení  

7) Služby pro analýzu, identitu apod. 
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3.2.1 Licenční a cenový model Windows Azure 

Základem Azure a vlastním výpočetním prostředím je systém Windows Azure, což 

je cloudový operační systém, založený na systému Windows Server 2008 a na upravené 

technologii Hyper-V. Tento OS poskytuje vývojářům na vyžádání výpočetní a úložnou 

kapacitu pro hostování webových aplikací. Windows Azure podporuje celou řadu jazyků a 

serverových technologií – ASP.NET, PHP nebo Javu, kde mohou přímo spuštěny ASP.NET 

aplikace. [2] 

Platforma Windows Azure nabízí 3 platební modely: 

 pay-as-you-go  

 šestiměsíční plán 

 dvanáctiměsíční plán 

U posledních dvou plánů se jako zákazníci zavážeme k pronájmu infrastruktury na 6 

nebo 12 měsíců a následně si můžeme vybrat, zda chceme platit předem nebo každý měsíc. 

Za tento závazek se nám Windows Azure odměňuje výraznou slevou v závislosti na 

parametrech závazku. Ceny jsou výrazně nižší než u modelu pay-as-you-go. 

Výhodou modelu pay-as-you-go je, že naši pronajatou infrastrukturu můžeme 

kdykoliv zrušit a nemusíme učinit žádný dlouhodobý závazek vůči poskytovateli, ale 

zaplatíme při delším využívání více.  Modely 6 a 12 měsíců můžeme zakoupit pouze od 

9 910 Kč (500 USD) / měsíc. (1 USD = 19,83 Kč, dle kurzu dne 27. 4. 2014). 

Další výhodou, kterou Windows Azure nabízí v cenové oblasti, jsou slevy odvíjené 

od měsíční útraty v daných platebních plánech. Čím větší měsíční splátka – tím větší 

procentuální sleva. Největší slevy lze dosáhnout při nákupu služeb a jejich úhrady předem. 

Více v tabulce č. 2: 

Tabulka 2 - Slevy dle měsíční útraty 

Měsíční splátka 
6měsíční 

(měsíční 

splátky) 

12měsíční 

(měsíční 

splátky) 

6měsíční 

(platba 

předem) 

12měsíční 

(platba 

předem) 

9 910 – 297 300 Kč 20 % 22,5 % 22,5 % 25 % 
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297 300 – 792 800 Kč 23 % 25,5 % 25.5 % 28 % 

792 800 Kč a výše 27 % 29,5 % 29.5 % 32 % 

 

Samotný nákup služeb Windows Azure probíhá skrze kalkulátor, ve kterém je snadné 

se zorientovat a automaticky nám sčítá vybrané položky o určitém množství. Ve výsledku si 

jen vybereme platební plán a metodu úhrady a můžeme se pustit do vývoje či testování 

aplikací. Co se týče samotné nabídky, tak jsou servery služeb nabízeny v různých velikostech 

s jiným hardwarem (malý, střední, velký, extra velký).  

 

3.3 GOOGLE APPSa OFFICE 365 - SAAS 

Komunikace, přehled, sdílení a plánování je základem snad každé firmy. V dnešní 

době je při tvorbě projektů kladen důraz na komunikaci a spolupráci jak firmy jako takové, 

tak i externích subjektů, jako jsou dodavatelé či zákazníci. Maximální efektivity v 

komunikaci a plánování lze dosáhnout právě za použití SaaScloudových systémů, kam se 

řadí i Google Apps či Office 365. 

Tyto nástroje jsou tedy online kancelářské balíčky, které nahrazují běžné kancelářské 

aplikace s tím rozdílem, že k nim přistupujeme přes internetový prohlížeč, ale data máme 

stále s sebou. 

Pozitivním důsledkem přenosu firemní infrastruktury do cloudu je, že firma nemusí 

kupovat software nebo servery a další nutné prostředky. Odpadají starosti s provozem vlastní 

infrastruktury (e-mailový server, dokumentový server, zálohování, aktualizace) a IT 

oddělení se může věnovat strategickým podnikovým projektům. Kancelářské aplikace, které 

byly dříve určené jen největším společnostem, jsou nyní dostupné pro každého.[3] 

Firmy se v případě použití SaaS platforem nemusí starat o pořizování vlastních 

serverů či softwarů, které na ně bude nasazovat, zákazníkovi je nabídnuta již kompletní 

ucelená služba připravená okamžitě k používání. 
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3.3.1 Licenční a cenový model Google Apps 

Cenová politika je u Google Apps překvapivá tím, že jsou všechny služby v rámci 

jednotlivce poskytovány zdarma. Existují ale i ceníky určené firmám, kde se již poplatky 

uhrazují, většinou se jedná o poplatky za uživatele či diskovou kapacitu.  

Základní ceník3 verze pro firmy nabízí na výběr ze dvou tarifů, a to flexibilní a roční 

tarif. V případě flexibilního tarifu se nám účtují 110 Kč (4 €) za uživatele měsíčně oproti 

1100 Kč (40 €) za uživatele s ročním tarifem. Rozšířený cenový model s pokročilými 

funkcemi zabezpečení a zálohování je k dispozici za 220 Kč (8 €) za každého uživatele. 

Možnou nevýhodou je nemožnost uplatnění množstevních slev, které Google Apps v tomto 

případě neposkytují.  

3.3.2 Licenční a cenový model Microsoft Office 365 

Tento cloud kancelářský balíček je k dostání ve více placených variantách 

orientovaných dle velikosti podniků – jejich uživatelů. Koncová cena za uživatele je součtem 

ceny tarifní a k tomu připočítaných cen doplňkových služeb, které mohou být uživatelům 

přidělovány individuálně.  

Předplatitelské plány pro firmy4: 

1) Office 365 Small Business – platíme 110 Kč (4 €) za uživatele měsíčně 

(maximálně 25 uživatelů), nezahrnuje kancelářské balíčky pro mobilní telefony. 

2) Office 365 Small Business Premium – 285 Kč (10,40 €) za uživatele v měsíci 

(maximálně 25 uživatelů). Součástí jsou i kancelářské produkty pro mobilní 

telefony a předplatné Office až pro 5 počítačů. 

3) Office 365 Enterprise E1 – 180 Kč (6,50 €) za uživatele měsíčně, maximální 

počet uživatelů zůstává bez omezení. Výhodou těchto balíčku Enterprise je 

podpora služeb, jako jsou konference a další cloudové služby. 

4) Office 365  Enterprise E3 – 520 Kč (19 €) za uživatele v měsíci bez omezení 

maximální kapacity s podporou hlasových služeb a pokročilé business 

inteligence.  

                                                        
3http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/apps/business/pricing.html 
4http://office.microsoft.com/cs-cz/business/porovnani-planu-office-pro-firmy-FX102918419.aspx 

http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/apps/business/pricing.html
http://office.microsoft.com/cs-cz/business/porovnani-planu-office-pro-firmy-FX102918419.aspx
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4. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V 

CLOUDU 

Cloud computing však nezahrnuje jen poskytování výpočetního výkonu či aplikací a 

aplikačního prostředí vzdáleně přes internet, nabízí také možnost provozovat celé informační 

systémy v rámci cloudového řešení, čímž s sebou přináší nové možnosti a benefity. 

 Forma dodávky podnikových informačních systémů, jako je například CRM5 a ERP6, 

prošla, a stále prochází mnoha změnami, jež byly výsledkem nejen technologického 

pokroku, ale i změnou požadavků firem vůči dodavatelům podnikových informačních 

systémů. S rostoucími technologickými nároky na podnikový informační systém spolu s jeho 

údržbou přišla myšlenka vytěsnit správu a chod těchto systémů mimo firmu – 

specializovaným firmám. Tyto firmy přebíraly správu a zodpovědnost celého chodu 

podnikového informačního systému, tím pádem se firma mohla naplno věnovat svému 

podnikání – mluvíme o období outsourcingu7. Outsourcingové firmy také přicházely 

s myšlenkou poskytovat jednu službu – systém více zákazníkům, namísto správy více 

různých systémů několika firmám, čímž by outsourcingové firmy mohli dosáhnout výrazně 

větších úspor pro ně samotné, ale i pro budoucí zákazníky [4]. Tento problém vyřešil až 

nástupce outsourcingu – ASP. ASP (ApplicationService Provider) je model poskytování 

softwaru či aplikace skrze internet či v rámci klient-server, kde se o provoz serverů, softwaru 

a následnou správu stará sám poskytovatel. Jak si můžeme všimnout je zde jistá podobnost 

s modelem SaaS. Co odlišuje SaaS od ASP jsou platební modely. U SaaS se platí jen za to, 

co firma využívá, dochází zde tedy k měření služeb, tudíž se nemůže stát, že by platila více 

či méně, zatímco ASP vyžaduje pevný měsíční paušál, a je jedno, že jsme například danou 

službu využili jen 2x za měsíc. Model ASP můžeme považovat za takový mezistupeň mezi 

outsourcingem a cloud computingem.  

                                                        
5CRM (Customerrelationship management) – můžeme přeložit jako řízení vztahů se zákazníky, je to systém či 

proces, který uchovává, zpracovává a využívá informace o zákaznících firmy.  

 
6ERP (EnterpriseResourcePlanning ) – což v doslovném překladu znamená „podnikový systém pro plánování 

zdrojů“, je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s 

relevantními činnostmi podniku. 
7http://cs.wikipedia.org/wiki/Outsourcing 
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4.1 Modely nasazení 

S rozšiřujícím se internetovým připojením a prudkým vývojem technologií přibývá 

k tradičním modelům nasazení také cloud computingový model, s nímž přichází řada výhod, 

otázek a možností jak pro samotné podniky, tak i pro dodavatelské firmy. Samotný model 

nasazení je přitom ovlivněn dodavateli podnikových systémů, protože ne všichni poskytují 

své systémy skrze všechny modely nasazení. 

4.1.1 On-premise řešení 

Tento způsob představuje tradiční nasazení podnikového IS na vlastní hardwarovou 

základnu s vlastní softwarovou licencí ve svých prostorách, ale i v pronajatých prostorách 

datacenter. U tohoto řešení musí firma počítat s nemalou počáteční investicí na pořízení 

serverů, softwarových licencí, konektivity či na zajištění obsluhujících pracovníků. Samotné 

zprovoznění tohoto řešení, od implementace, přes testování, nastavování a nahrávání dat 

zabere také mnoho času, jelikož si firma musí, ať už svépomocí nebo prostřednictvím 

specializovaných firem, připravit technické zázemí pro informační systém. Firma také musí 

zajistit ochranu před případným selháním řešení, a tím pádem před možností ztráty dat, což 

je pro firmu pochopitelně nepředstavitelné, a znamená to další nutné investice navíc. Tímto 

ale výdaje na on-premise řešení nekončí. Firma musí počítat také s průběžnou údržbou, 

opravami, výměnou nebo dokoupením hardwarových komponentů, a z pohledu softwarové 

stránky také s možným upgradem na novější verze. Na druhou stranu nám tento model 

nasazení poskytuje maximální kontrolu nad infrastrukturou, jelikož si ji firma může sama 

spravovat a manipulovat s ní. Velkou výhodou je hlavně bezpečnost z pohledu dat uložených 

v systému, která je v tomto modelu nejsilnější, protože si systém spravuje sama firma u sebe 

v prostorách, nikoliv jako v případě hostovaného a cloudového řešení, u „cizího“ 

poskytovatele, který teoreticky může nahlédnout do všech dat uložených v systému. 

4.1.2 Hostované řešení 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o hostovaný způsob nasazení podnikového IS, čili 

firma si od externího poskytovatele hostovaného podnikového informačního systému 

pronajme výpočetní výkon, licence a základní údržbu v rámci jedné služby. Zde můžeme 

zpozorovat jistou podobnost s outsourcingem. Tento dodavatel zajistí kompletní zázemí, 

implementaci, zprovoznění, následnou údržbu, zálohování a zotavení po havárii námi 
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zvoleného podnikového IS na serverech ve svých datacentrech, provozovaných v ČR. 

Jelikož má dodavatel k dispozici předem nakonfigurované servery, na něž stačí nainstalovat 

podnikový software a následně jej nastavit a přizpůsobit klientovi, je doba kompletního 

nasazení podstatně kratší, na rozdíl od řešení on-premise. Od řešení  

on-premise se liší také ve způsobu financování a licencování. Většina dodavatelů 

hostovaného řešení své služby nabízí v rámci měsíčního paušálu, nebo v té častější variantě, 

za uživatele/měsíc. Firma si u dodavatele může také doobjednat další doplňkové služby, 

které mohou být účtovány jednou ročně. Z pohledu zmíněného licencování je na tom 

hostované řešení také jinak. Zatímco u on-premise řešení musí firma nakoupit veškerý 

potřebný software a tím pádem se stává jeho vlastníkem, u hostovaného řešení se vlastníkem 

softwaru nestáváme, ale pouze si jej pronajímáme, čímž nám také odpadá povinnost starat 

se o případné aktualizace. Jako možnou nevýhodu vidí firmy v bezpečnosti, konkrétně 

v možnosti zneužití či úniku citlivých dat dodavatelskou firmou, avšak tuto skutečnost 

hlídají přísné SLA smlouvy, o kterých se zmíníme v dalších kapitolách. Další nevýhodou 

bývají vyšší ceny paušálů, jelikož je v procesu zavádění zapojeno více lidských zdrojů než 

u cloudového řešení, které má některé činnosti automatizované 

4.1.3 Cloud computing řešení 

 Třetím a stále více populárním řešením v nasazování podnikových informačních 

systémů je cloud computing. Toto řešení se ve více směrech podobá hostované variantě, 

avšak cloudové řešení posunuje možnosti provozu podnikových IS ještě dále. Stejně jak u 

hostovaného řešení, tak i u cloud computingu si firma pronajímá podnikový IS a hardware, 

na kterém je spuštěn, jako celek – jednu službu, která je provozována v cloudových 

datacentrech rozmístěných po celém světe, jejichž servery jsou plně virtualizované, čili 

pronajatá aplikace ve skutečnosti neběží na jednom serveru, ale střídavě mezi více servery 

cloudových datacenter8. Hlavní výhodou cloudového řešení je jeho rychlost a škálovatelnost, 

kdy si firma takřka během pár minut může spustit a konfigurovat podnikový systém pomocí 

samoobslužného portálu, a kde si jednoduše nastaví požadované vlastnosti systému či 

hardwaru, a o vše se již postará plně automatizovaný systém. U hostovaného řešení musíme 

nejprve kontaktovat dodavatele, který, zjednodušeně řečeno, na základě požadavků firmy 

                                                        
8Zdroj http://www.erpsoftwareblog.com/2011/05/cloud-saas-and-hosted-whats-the-difference/ 
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zprovozní požadované řešení. Možnosti licencování a financování cloudové varianty jsou 

obdobné jako u hostovaného řešení. 

 

4.2 Výhody a nevýhody cloudového řešení 

Volba vhodného modelu je dána řadou faktorů, které firma musí pečlivě zvážit a 

porovnat. Nejčastějšími faktory ovlivňující výběr modelu nasazení jsou například náklady 

(a to jak počáteční, tak i dlouhodobé), dále se firma rozhoduje dle dostupné podpory, 

možných rozšíření a přizpůsobení systému, migrace, zabezpečení, citlivostí údajů, které 

budou v systému uloženy, a bezpečnosti. Je však zřejmé, že cloud computingové řešení 

nabízí přesně to, co firmy od moderního podnikového informačního systému očekávají. 

Pro zákazníka – firmu přináší cloud computing mnoho výhod [5]: 

1) Odpadá instalace a údržba hardwaru a softwaru spolu s následnou údržbou. 

2) Rychlejší nasazení – zprovoznění systému trvá pár minut oproti měsíčnímu 

plánování a testování on-premise řešení. 

3) Celosvětová dostupnost – data jsou dostupná odkudkoliv, kde je přístup 

k internetu. 

4) Dodržení závazků – díky smlouvám „SLA“ mezi dodavatelem a zákazníkem 

vzniká záruka spolehlivosti poskytovaných služeb. 

5) Aktualizace – zákazník se nemusí starat o nákup nových licencí či nových 

hardwarových komponentů – vše je v rukou dodavatele. 

Cloudové řešení nabízí výhody nejen potencionálním zákazníkům, ale také svým 

poskytovatelům: 

1) Předvídatelné příjmy – díky měsíčním či ročním pravidelným platbám mohou 

poskytovatelé snadno odhadovat svůj budoucí zisk. 

2) Analýza použití – díky plné kontrole nad infrastrukturou, na které běží služby 

poskytovatele, může tento poskytovatel snadno monitorovat například využití 

výkonu či služeb. 

3) Správa prostředí – poskytovatel, namísto správy a podpory infrastruktur více 

zákazníku, podporuje a spravuje jen jednu vlastní. 
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Spolu s výhodami přichází i jisté nevýhody, se kterými se podnik může potýkat[6]: 

1) Závislost na internetovém připojení – bez internetového připojení ztrácí 

cloudový systém smysl – nemůžeme se k němu jakkoliv připojit. V případě  

on-premise můžeme systém využívat v interní firemní síti nezávisle na připojení 

k internetu. 

2) Migrace dat – v případě on-premise řešení lze pro migraci dat využít přímých 

databázových přístupů k databázovým serverům, zatímco u cloudové varianty 

bychom se mohli potýkat s problémy u přístupových rozhraní – API. 

3) Data mimo firemní síť – zabezpečení cloudu proti útokům hackerů je u velkých 

poskytovatelů mnohdy lepší než u jiných modelů nasazení. Rizikem však zůstává 

vnitřní zneužití firemních dat například nespokojeným zaměstnancem, který 

může bez problémů nahlédnout do systému firmy. Tato skutečnost se týká 

především menších poskytovatelů, velké společnosti, jako Microsoft, Salesforce, 

Oracle apod., si žádný únik dat nemohou dovolit. K tomuto problému se také pojí 

další nevýhoda, a sice že data stahovaná přes internet může někdo, i přes 

šifrované přenosy, odposlouchávat.  

4) Doba odezvy – kvůli geografickému rozmístění cloudových datacenter se může 

podnik setkat s pomalejší odezvou systému, a to i v případě rychlé konektivity. 

4.2.1 Garance dostupnosti a záruka služeb 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, závazek mezi poskytovatelem a 

zákazníkem je smluvně ošetřen smlouvami SLA. Když firma začne využívat služeb 

poskytovatele, který bude hostit důvěrné údaje o zákaznících organizace prostřednictvím 

cloudu nebo softwaru as-a-Service (SaaS), musí přesně vědět, jak to bude s daty nakládáno.  

 Service Level Agreement (dále jen SLA) neboli Smlouva o garantované úrovni služeb, 

je název dokumentu, jehož vznik byl vynucen potřebou co nejpřesněji definovat rozsah, 

úroveň a intenzitu externě poskytovaných služeb. Jednalo se zejména o servisní smlouvy v 

oblasti ICT. [7] 

 Smlouvy SLA zařazujeme do období outsourcingu, kdy vznikaly první závazky na 

dodávku určitých služeb. V oblasti cloudových služeb jsou pak tyto smlouvy nedílnou 
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součástí nabídky každé seriózní firmy. Cílem SLA je dosažení vyšší zákaznické 

spokojenosti. 

 

4.3 Přehled dodavatelů podnikových systémů: 

Na trhu s podnikovými informačními systémy můžeme nalézt opravdu mnoho 

dodavatelů různých velikostí či zaměření, avšak níže stručně uvedu lídry na tomto trhu - 

společnosti Oracle, SAP, Microsoft a Salesforce spolu s jejich produkty. V přiložených 

grafech (příloha č. 1 a příloha č. 2) od výzkumných společností Forbes a Gartner můžeme 

pozorovat procentuální obsazení trhu s ERP a CRM systémy daným dodavatelem. 

Tabulka 3 - Poskytovatelé podnikových IS 

Společnost Produkty Modely nasazení 

ORACLE 

Oracle E-Business Suite, Oracle 

JD Edwards EntrerpriseOne 

(ERP),  Siebel CRM, Oracle On 

Demand a Social CRM (CRM). 

On-premise, Cloud 

Computing 

SAP 

SAP ERP, SAP Business All-in-

One, SAP Business ByDesign 

(ERP), SAP Sales On Demand 

(CRM). 

On-premise, Cloud 

Computing 

MICROSOFT 

Microsoft Dynamics AX, 

Microsoft Dynamics GP, Microsoft 

Dynamics NAV (ERP) a Microsoft 

Dynamics CRM (CRM) 

On-premise, Hosted, 

Cloud Computing 

SALESFORCE Sales Cloud, Sales Service Cloud Computing 
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5. PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V této kapitole budeme porovnávat jednotlivé modely nasazení podnikových 

informačních systémů. Pro účely srovnávání jsme si vybrali kategorii CRM, jelikož nám 

byly od dodavatelských společností poskytnuty veškeré požadované informace. Srovnávání, 

pro které stanovíme určité podmínky provozu, bude prováděno s CRM systémem Microsoft 

Dynamics CRM, jenž je dostupný ve všech třech modelech nasazení,  

Hlavní podstatou tohoto porovnávání bude vyhodnocení, které nám nejen potvrdí 

nebo vyvrátí výhodnost cloudového modelu nasazení podnikových informačních systémů, 

ale také pomůže firmě v rozhodování při zavádění daného systému do podniku. Bude se 

jednat především o finanční náročnost či problémy související s implementací a provozem 

podnikového systému v daných modelech nasazení. 

V další části této studie porovnáme Microsoft Dynamics CRM s konkurenčním 

Salesforce CRM, především se zaměřením na ceny služeb a garanci dostupnosti. 

 

5.1 Představení produktu Microsoft Dynamics CRM 

Produkt Microsoft Dynamics CRM (dále již jen MS Dynamics CRM) je uceleným 

řešením pro řízení vztahů se zákazníky zasahujícím do oborově různých řešení, ať už se 

jedná o vládu, průmysl či zdravotnictví. Prostředí produktu MS Dynamics CRM vychází 

z prostředí systému Windows v kombinaci s MS Outlook a MS Office, což je jistá výhoda 

pro zákazníky, jelikož se nemusí seznamovat s novým prostředím jiných systémů.  

MS Dynamics CRM je k dispozici ve dvou variantách způsobu dodání a to  

on-premise a online (SaaS). Další možností, jak získat tento systém, je řešení od partnera 

Microsoftu, který systém poskytuje v rámci hostingu, což je principiálně podobné online 

variantě, avšak se může lišit v ceně, funkcích, omezeních, ale také může zákazníkovi 

nabídnout přidanou hodnotu.  
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Co se týče licencování samotného softwaru u on-premise, existují 2 různé edice:9 

1) Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013 – nejlevnější verze 

produktu pro malé organizace, do 5 uživatelů (maximálně 5 CAL licencí, o CAL 

licencích se zmíníme níže).  

2) Microsoft Dynamics CRM Server 2013 – standardní edice s licenčním 

modelem Server+CAL pro neomezený počet CAL licencí, které lze průběžně 

dokupovat. 

 

5.1.1 Licencování 

Pokud chceme provozovat systém způsobem on-premise, kromě koupených 

serverových licencí na samotný software bude potřeba licencovat i uživatele, kteří do něj 

budou přistupovat, a tyto licence nazýváme CAL (Client Access License), ve volném 

překladu přístupové licence klienta. Tyto licence umožňují uživatelům přistupovat do 

systému a v zásadě se dělí na 2 verze: 

- User (uživatelská) 

- Device (zařízení) 

Uživatelská licence je vázána na jednoho konkrétního uživatele, který do systému 

přistupuje skrze různá zařízení. Tento druh licencování se používá u firem, kde nedochází 

k razantním výkyvům v počtu uživatelů a také v případě, že má firma své pracovníky 

v terénu – na cestách, či pracují občasně z domova. Druhý způsob licencování – Device, 

umožňuje firmě licencovat konkrétní zařízení, ze kterého budou uživatelé přistupovat do 

systému, avšak nezáleží na jejich počtu. Tato licence je vhodná, pokud se počet uživatelů 

stále mění, nebo pokud se u tohoto zařízení střídá více pracovníků například v důsledku 

pracovních směn. Licence na zařízení je pro firmy mnohdy ekonomicky a administrativně 

přívětivější. Důležité je zmínit, že pro externí uživatele, většinou dodavatele nebo zákazníky, 

kteří chtějí využít nějaké služby systému, neplatí povinnost licencovat jejich přístup. 

                                                        
9http://download.microsoft.com/download/3/E/5/3E5F721D-69F4-4398-9E25-

A47F81777031/MicrosoftDynamicsCRM2013On-PremisesLicensingGuide(CustomerReady).pdf 
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U online varianty existuje jen jeden typ licence – uživatelská, pro niž je používána 

zkratka USL (User-based Subscription Licensing). Oba druhy licencí jsou dále rozděleny 

dle pravomocí, které uživatel s danou licencí získá, na:10 

1) Essential – Základní a nejlevnější licence zahrnuje základní přístup do MS 

Dynamics CRM, neumožňuje přístup k prodeji a dalším marketingovým 

funkcím.  

2) Basic – Licence pro uživatele, kteří potřebují přístup k základní funkčnosti CRM, 

zahrnující reporting, přístup k profilům uživatelů a jejich správě. 

3) Professional – Komplexní licence umožňující uživatelům spravovat celé CRM, 

zahrnuje přístupy k prodeji, servisu či marketingu. 

Více informací o právech vykazuje tato tabulka Microsoftu:5 

 

Obrázek 3 - Přehled licencí Microsoft Dynamics CRM 

 

Výhodou MS Dynamics CRM je snadná změna softwarové dodávky, jelikož všechna 

řešení (on-premise, hosting, cloud) využívají stejnou kódovou základnu, není problém 

kdykoliv přejít na jiné řešení. Do roku 2012 byly podporovány pouze prohlížeče Internet 

                                                        
10http://download.microsoft.com/download/3/E/5/3E5F721D-69F4-4398-9E25-

A47F81777031/MicrosoftDynamicsCRMOnlineLicensingandPricingGuide(CustomerReady).pdf 
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Explorer, avšak nyní se dá do systému vstoupit prakticky z každého zařízení s různým 

operačním systémem. 

 

5.2 Srovnávání pro 50 uživatelů 

Mějme fiktivní firmu, která dohromady čítá 50 lidí, z nichž je 5 osob v pozici 

manažerů a vedoucích firmy, u kterých budeme předpokládat, že je budou zajímat především 

reporty a základní příkazy v systému, tudíž pro tyto osoby nebudeme zakupovat plnou 

licenci. Zbývajících 45 zaměstnanců pracuje v kancelářích a především na cestách. U těchto 

zaměstnanců předpokládejme nutnost plného využívání CRM systémů. K našim účelům 

budeme využívat systém Microsoft Dynamics CRM ve verzi 2013, jejž zkusíme nasimulovat 

pro on-premise, hostované a cloudové řešení, abychom mohli firmě doporučit nejvýhodnější 

řešení a zároveň potvrdili nebo vyvrátili, jestli je cloudové řešení opravdu přínosem, či 

nikoliv. 

Pro příklad stanovíme požadavky firmy vůči dodavatelské firmě. Firma tedy 

požaduje kompletní zprovoznění CRM systému, což zahrnuje implementaci, testování a 

migraci dat. Samozřejmostí je požadavek na vysokou dostupnost systému a základní 

přípravu pro integraci s ERP systémem. Zákazník také požaduje měsíční údržbu a podporu 

systému.  

V následujících odstavcích srovnáme cenové nabídky českých partnerských firem 

Microsoftu, které se zabývají implementací on-premise řešení, poskytováním hostovaného 

nebo podporou cloudového řešení.  

5.2.1 On-premise řešení 

Cenová nabídka na řešení on-premise nám byla poskytnuta firmou Lfcgroup.cz, která 

se zabývá implementací různých podnikových systémů. Ceníková cena licence MS 

Dynamics CRM ve verzi 2013 od této firmy činí přibližně 192 500 Kč. Uživatelská CAL 

licence ve verzi „Professional“ stojí přibližně 38 500 Kč a za verzi „Basic“ utratíme 11 690 

Kč. Na základě požadavků firmy budeme muset zakoupit 45 Professional licencí a 5 Basic 

Licencí, jejichž celková cena bude 1 790 950 Kč. Náklady na projekt, čili na samotnou 

implementaci, jsou u tohoto způsobu řešení nejvyšší, protože kromě nastavení a koupě 
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hardwarové základny, o které bude zmíněno níže, musíme také počítat s instalací, 

nastavováním, integrací a testováním systému, což u této varianty není krátkodobá činnost. 

Tento proces spolu s požadavky firmy byl společností Lfcgroup odhadován na 90 tzv. MD 

(Man Day) – člověkodní11, přičemž si za jeden MD účtuje přibližně 13 000 Kč, celkem tedy 

1 170 000Kč. 

S řešením on-premise souvisí i nákup softwaru a hardwaru, na kterém bude 

podnikový systém pracovat, a který si firma obstará sama. Pro správný chod a vysokou 

dostupnost řešení budeme systém MS Dynamics CRM nasazovat na jeden aplikační a dva 

databázové servery – primární a záložní, na nějž bude nainstalován příslušný software, 

v tomto případě Microsoft Windows Server a Microsoft SQL Server. Vzhledem 

k minimálním požadavkům MS Dynamics CRM (64 bitový, 4 jádrový CPU, 16 GB RAM, 

40 GB a více HDD) jsme zvolili servery HP ProLiant ML350e G812, jeden za cenu přibližně 

34 000 Kč s 16 GB RAM, jež jsou odpovídajícím hardwarem pro náš systém. K provozu 

budeme tedy potřebovat celkem 3 servery, což činí 102 000 Kč.  

Pro účely porovnávání v této práci bude postačovat Microsoft Windows Server a 

SQL Server verze Standard 2012, jež kromě pokročilých databázových nástrojů zahrnuje i 

funkce vysoké dostupnosti, jako je například Mirroring. Tato funkce ve své podstatě 

replikuje databázi jednoho SQL serveru na druhý, čímž umožňuje, v případě výpadku SQL 

serveru, přejít v rámci desítek sekund na druhý záložní. Abychom se opět přiblížili 

cloudovému řešení, kdy se o aktualizace softwaru stará poskytovatel, budeme Microsoft 

Server Standard 2012 a Microsoft SQL Server Standard 2012 zakupovat s „SA“ - Software 

Assurance, tedy s možností bezplatného upgradu na nové verze softwaru v průběhu 2 let, na 

které se zpravidla Software Assurace poskytuje. Za službu Software Assurace u serverových 

softwarů, dle informací od společnosti Svetsoftware.cz, zaplatíme přibližně  

50 % z ceny licence. Po uplynutí této doby lze dokoupit další SA na 2 roky. Nyní musíme, 

dle pravidel Microsoftu, příslušný software také správně licencovat, k čemuž jsme využili 

dostupné příručky Microsoftu13 14. 

                                                        
11 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bkoden 
12 http://www.czech-server.cz/server-hp-proliant-ml350e-g8-sata-1.html 
13http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BD0EB1-42FE-488B-919F-

3981EF9B2101/WS2012_Licensing-Pricing_Datasheet.pdf 
14 http://webobjects.cdw.com/webobjects/media/pdf/microsoft/SQL-Server-2012-Licensing-Datasheet.pdf 

http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BD0EB1-42FE-488B-919F-3981EF9B2101/WS2012_Licensing-Pricing_Datasheet.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BD0EB1-42FE-488B-919F-3981EF9B2101/WS2012_Licensing-Pricing_Datasheet.pdf
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Serverový software společnosti Microsoft nalezneme v různých licenčních 

modelech. Windows Server 2012 využívá modely „Server“ – pro edice Foundation a 

Essentials, a „Processor + CAL“ pro edice Standard či Datacenter. Microsoft SQL Server 

nabízí licenční modely „Core-Based“ (edice Standard a Enterprise) a „Server + CAL“ (edice 

Standard a Business Intelligence). Stejně jako u produktu Microsoft Dynamics CRM i zde u 

tohoto softwaru jsou CAL licence považovány za povolení danému uživateli přistupovat či 

využívat daný software. 

Jelikož všechen software, jak CRM, tak i SQL Server, poběží na Microsoft Server 

Standard 2012, který nepřímo, prostřednictvím zmíněných aplikací, využívají i všichni 

uživatelé CRM, bude potřeba zahrnout také uživatelské CAL licence pro tento software. To 

samé platí i pro Windows SQL Server, do kterého jsou nepřímo prostřednictvím CRM 

systému zapisována data. Jedná se o tzv. Multiplexing15 

Produktem Microsoft Server Standard 2012, s licenčním modelem Processor + CAL, 

musíme pokrýt všechny procesory naší serverové základny a také všechny uživatele, kteří 

budou do CRM přistupovat a tak nepřímo využívat tento software. Nově jedna licence 

Microsoft Server ve verzi Standard 2012 pokrývá 2 procesory na samostatném serveru, ale 

v našem případě může také pokrýt jen jeden procesor, přičemž cena bude stejná.16 Jedna 

licence Microsoft Server Standard 2012 stojí v českém internetovém obchodě 17300 Kč,17 

ale pro naše případy budeme muset pokrýt 3 procesory (1 server=1 procesor), čili zakoupíme 

3 licence tohoto softwaru, což je dohromady 51 900 Kč a s příplatkem za Software Assurance 

se dostaneme na 77 850 Kč. Přístupová CAL licence na uživatele stojí přibližně 1 100 Kč18 

a se Software Assurance 1 650 Kč. Za 50 CAL licencí pro Windows Server Standard 2012 

zaplatíme 82 500 Kč. 

U produktu Microsoft SQL Server Standard 2012 si můžeme vybrat mezi licenčním 

modelem Core-Based nebo Server + CAL. Model Server + CAL se licencuje stejně jako 

Windows Server s rozdílem, že se nepočítají procesory, ale celé fyzické servery.  

                                                        
15 http://download.microsoft.com/download/8/7/3/8733d036-92b0-4cb8-8912-

3b6ab966b8b2/multiplexing.pdf 
16http://download.microsoft.com/download/4/D/B/4DB352D1-C610-466A-9AAF-

EEF4F4CFFF27/WS2012_Licensing-Pricing_FAQ.pdf 
17 http://www.alza.cz/microsoft-windows-server-standard-2012-cz-oem-

d458068.htm?kampan=adpla_produkty&gclid=COPt4an2ibwCFUYV3godKwcAFQ 
18 http://www.svetsoftware.cz/microsoft-windows-server-2012-standard 

http://download.microsoft.com/download/4/D/B/4DB352D1-C610-466A-9AAF-EEF4F4CFFF27/WS2012_Licensing-Pricing_FAQ.pdf
http://download.microsoft.com/download/4/D/B/4DB352D1-C610-466A-9AAF-EEF4F4CFFF27/WS2012_Licensing-Pricing_FAQ.pdf
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Core-Based model je založen na počtu jader v procesoru, čili musíme danou licencí pokrýt 

každé jádro procesoru na serveru, kde je nainstalován tento produkt. Výhodou tohoto 

licenčního modelu je skutečnost, že sem může přistupovat libovolný počet uživatelů, což je 

ideální model do firem, kde se počet zaměstnanců rychle mění. Pro naše účely vybereme 

model Core-Based, jelikož je, jak si ukážeme v následujícím propočtu, při více než 30 

uživatelích o poznání levnější než model Server + CAL. Produktem Microsoft SQL Server 

Standard 2012 v licenčním modelu Server + CAL pokryjeme jeden server (funkce Mirroring 

si vystačí s jednou licencí) a 50 uživatelů. Licence na server, dle dostupných ceníků,19 stojí 

se Software Assurance přibližně 43 500 Kč a 50 CAL licencí se Software Assurance vyjde 

na 505 000 Kč (1 CAL licence stojí přibližně 10 100 Kč), což je za tento model dohromady 

548 500 Kč. Oproti tomu nákup jednoho produktu pro Core-Based model se Software 

Assurance stojí 173 500 Kč, přičemž zahrnuje 2 licence, čímž pokrývá 2 jádra procesoru, 

tudíž pro náš SQL server se 4 jádrovým procesorem potřebujeme tyto licence dvě. 

Dohromady nás model Core-Based vyjde na 347 000 Kč. 

Nastavení aplikačních a databázových serverů spolu s instalací těchto produktů byla 

firmou Kpcs.cz odhadována na 5 MD, a při 15 000Kč za jeden MD jsme na 75 000 Kč.  

 Následnou měsíční technickou a aplikační podporu stanovily firmy Lfcgroup.cz a 

Kpcs.cz na 5 MD, což je s částkou 13 000 Kč za jeden MD 65 000 Kč za měsíc. 

Tabulka 4 – Výdaje On-premise řešení 

Implementace CRM 1 170 000 Kč 

Implementace infrastruktury 75 000 Kč 

Licence CRM (včetně CAL) 1 983 450 Kč 

Licence softwaru Microsoft (včetně CAL) 507 350 Kč 

Hardware 102 000 Kč 

Údržba (za rok) 780 000 Kč 

Celkem za první rok 4 617 800 Kč 

                                                        
19 http://www.svetsoftware.cz/microsoft-sql-server-2012-standard-edition 
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Po sečtení všech výdajů na zprovoznění Microsoft Dynamics CRM 2013 v řešení on-

premise jsme se dostali na částku 4 617 800 Kč. Tato částka by však mohla být ještě mnohem 

vyšší, pokud bychom chtěli téměř 100% dostupnost, které bychom dosáhli s použitím 

Windows SQL Serveru v Enterprise, jenž obsahuje pokročilé funkce vysoké dostupnosti 

zvané Always-on20. Vzhledem k vysoké ceně a zkušenostem firmy Lfcgroup.cz jsme s touto 

edicí nepočítali. Další roční náklady na provoz on-premise řešení se týkají jen údržby, tedy 

780 000 Kč. Jednou za 2 roky budeme muset myslet na dokoupení možnosti Software 

Assurance, jejíž prodloužení po 2 letech na další 2 roky stojí přibližně 30 % z původní ceny 

licence,21 a zhruba jednou za 3 až 5 let musíme také počítat s revizí hardwaru a případně 

s jeho upgradem. 

5.2.2 Hostované řešení 

Návrh hostovaného řešení jsme řešili s oficiálním partnerem společnosti Microsoft, 

firmou Logicpoint.cz, která se kromě vytváření strategií a návrhů obchodních procesů 

v oblasti CRM zabývá také implementací a hostováním produktu Microsoft Dynamics CRM. 

 Hostované řešení této společnosti nabízí také 3 druhy uživatelských licencí –  

– Professional, Basic a Essential, jejichž práva pro uživatele jsou stejná jako u on-premise 

či cloudového řešení. Měsíční ceníková cena licence Professional činí 1 890 Kč, licence 

Basic 1 290 Kč a u licence Essential 690 Kč. Stejně jako u on-premise zakoupíme 45 licencí 

verze Professional a 5 licencí verze Basic, což je měsíčně za všechny licence 91 500Kč, 

ročně pak 1 098 000 Kč. Implementace hostovaného řešení byla firmou Logicpoint 

odhadována na 23 MD a s tarifem 14 000 Kč/MD se dostaneme na 322 000 Kč. 

 Servis hostovaného řešení je započítán do ceny hostingu. Další, průměrné 

individuální potřeby firmy byly vykalkulovány na 1 MD, čili 14 000 Kč za měsíc a 168 000 

Kč za rok. 

 

 

                                                        
20 http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms189134.aspx 
21 http://www.svetsoftware.cz/microsoft-sql-server-2012-standard-edition 
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Tabulka 5 – Výdaje hostované řešení 

Implementace CRM 322 000 Kč 

Implementace infrastruktury 0 Kč 

Licence CRM - jen CAL 1 098 000 Kč 

Licence softwaru Microsoft (včetně CAL) 0 Kč 

Hardware 0 Kč 

Údržba (za rok) 168 000 Kč 

Celkem za první rok 1 588 000 Kč 

 

5.2.3 Cloudové řešení 

Ke konzultaci cloudového řešení jsem oslovil firmu Icnet.eu. Firma Icnet.eu působí 

na českém trhu jako poskytovatel IT služeb a aplikací na technologiích Microsoftu. Kromě 

toho se také zabývá implementací a zprovozněním cloudového systému Microsoft Dynamics 

CRM online. 

Ceny uživatelských licencí byly získány z oficiálního ceníku firmy Microsoft 

dostupného online22. Za jednu licenci verze Professional utratíme přibližně 1 450 Kč, za 

verzi Basic 675 Kč a za nejnižší verzi Essential pak 335 Kč. V případě 45 uživatelů verze 

Professional a 5 uživatelů verze Basic budeme platit 68 625 Kč měsíčně. Ročně se s touto 

částkou dostaneme na 823 500 Kč. Co se týče implementace – firma si systém může nastavit 

a upravit sama, dle svého uvážení, pokud tomu ovšem rozumí. V opačném případě zaplatí 

implementačnímu partnerovi poplatek 120 000 Kč, jenž zahrnuje vytvoření účtu, nastavení 

CRM, převod dat, zaškolení, a tím pádem se může vyvarovat chybám, které by mohly 

případně vzniknout. Průměrná měsíční podpora či individuální požadavky firmy na 

společnost Icnet.eu jsou odhadovány na 1 MD, který je u této společnosti 8 500 Kč. 

                                                        
22 https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-global-pricing.aspx 
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Tabulka 6 – Výdaje cloudové řešení 

Implementace CRM 120 000 Kč 

Implementace infrastruktury 0 Kč 

Licence CRM - jen CAL 823 500 Kč 

Licence softwaru Microsoft (včetně CAL) 0 Kč 

Hardware 0 Kč 

Údržba (za rok) 102 000 Kč 

Celkem za první rok 1 045 500 Kč 

 

5.2.4 Shrnutí 

Z připravených tabulek je v prvním roce patrná velká počáteční investice do řešení 

on-premise, a to především z důvodů pořízení serverů a Microsoft licencí k samotnému 

provozu CRM. Nutno ovšem podotknout, že bychom díky virtualizaci23 mohli náklady na 

pořízení infrastruktury až o 30 % zredukovat,24 s tímto však v našem srovnávání nepočítáme. 

Je také patrné, že implementace a samotné zprovoznění on-premise řešení zabere nejvíce 

času z důvodu návrhu systému a nasazování všech komponent a licencí. On-premise řešení 

má také nejvyšší náklady na jeho roční údržbu – firma musí zajistit správu serverů, jejich 

servis a také podporu, což je oproti hostovanému a cloudovému řešení jistá nevýhoda, zde 

je veškerá zodpovědnost převedena na poskytovatele. Čím se on-premise řešení od 

hostovaného a cloudového výrazně liší, je také cena uživatelských licencí, která dosahuje 

bezmála 2 milionů Kč, jedná se ale o jednorázovou investici. Druhým nejdražším řešením 

v prvních počátečních investicích je hostovaný systém. Pokud porovnáme ceny 

uživatelských licencí hostovaného a cloudového řešení, můžeme vidět cenové rozdíly 

jednotlivých licencí ve prospěch cloudu. Jak jsem již zmínil v předchozích kapitolách, 

poskytovatel hostovaného řešení nabízí v základních cenách uživatelských licencí také jisté 

benefity, které bychom museli u cloudového řešení dříve nebo později dokupovat. Jedná se 

                                                        
23 http://www.systemonline.cz/virtualizace/virtualizace-it.htm 
24 http://h10126.www1.hp.com/services/pdf/snews-2008-podzim.pdf 
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například o neomezený datový prostor, možnosti propojení, storno poplatky apod. Celý 

výčet výhod můžeme shlédnout v příloze č. 3. Otázkou však zůstává, jestli veškeré služby 

„navíc“ opravdu zákazník využije, pokud ne, zbytečně platí více. Toto svědčí o jisté výhodě 

cloud computingu, kdy si případné další služby jednoduše dokoupíme. 

Abychom mohli lépe demonstrovat výdaje do těchto tří řešení, pokusím se je ve  

čtyřletém obchodním plánu porovnat. Z navrhnutých řešení budeme počítat tyto roční výdaje 

na provoz v dalších letech provozu: 

1) On-premise: 780 000 Kč + koncem každého 2. roku 152 205 Kč za Software 

Assurace 

2) Hosted: 1 266 000 Kč 

3) Cloud: 925 500 Kč 

 

Tabulka 7 – Součet ročních nákladů jednotlivých řešení 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Celkem 

On-premise 4 617 800 Kč 780 000 Kč 932 205 Kč 780 000 Kč 7 110 005 Kč 

Hosted 1 588 000 Kč 1 266 000 Kč 1 266 000 Kč 1 266 000 Kč 5 386 000 Kč 

Cloud 1 045 500 Kč 925 500 Kč 925 500 Kč 925 500 Kč 3 822 000 Kč 
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Graf 1 – Průběh výdajů v časovém období 

 

5.2.5 Zhodnocení 

Ze srovnávací tabulky je jasně vidět, jak moc počáteční investice ovlivní výslednou 

cenu ve čtyřletém období, ve kterém je řešení on-premise jednoznačně nejdražší, i navzdory 

nižším ročním investicím. Z grafu, který jsme úmyslně navrhli pro delší období, je možné 

vidět, že bychom za 7 let se stejnými podmínkami vynaložili skoro stejné množství financí 

do on-premise a hostovaného řešení. Ze všeho nejlépe vychází cloudové řešení, které je ve 

čtyřletém obchodním plánu téměř o polovinu levnější než on-premise. 

 

5.3 Srovnávání pro 320 uživatelů 

Nyní zkusíme spočítat, jak se nám ceny projeví při větším počtu zaměstnanců. 

Hardware naší on-premise základny byl společností Microsoft testován s počtem 320 

uživatelů,25 čili si zkusíme zhodnotit, jak by se nám při tomto počtu zefektivnila jednotlivá 

řešení. Jelikož se jedná o větší firmu, v níž se budou specificky plánovat či analyzovat 

procesy k následné implementaci, nedokážeme přesně odhadnout navýšení cen za 

                                                        
25 http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh699840(v=crm.6).aspx 
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implementaci a údržbu. Proto v tomto srovnávání budeme počítat s cenami stejnými jako u 

50 uživatelů. Také budeme předpokládat 32 zaměstnanců jako management (omezené CAL 

licence) a zbývajících 288 zaměstnanců jako pracovníky v kancelářích a na cestách (plné 

CAL licence). 

 

5.3.1 On-premise 

Tabulka 8 – Výdaje On-premise pro 320 uživatelů 

Implementace CRM 1 170 000 Kč 

Implementace infrastruktury 75 000 Kč 

Licence CRM (včetně CAL) 11 462 080 Kč 

Licence softwaru Microsoft (včetně CAL) 952 850 Kč 

Hardware 102 000 Kč 

Údržba (za rok) 780 000 Kč 

Celkem za první rok 14 541 930 Kč 

 

5.3.2 Hosting 

Tabulka 9 – Výdaje hostovaného řešení pro 320 uživatelů 

Implementace CRM 322 000 Kč 

Implementace infrastruktury 0 Kč 

Licence CRM - jen CAL 7 027 200 Kč 

Licence softwaru Microsoft (včetně CAL) 0 Kč 

Hardware 0 Kč 

Údržba (za rok) 168 000 Kč 

Celkem za první rok 7 517 200 Kč 
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5.3.3 Cloud computing 

Tabulka 10 – Výdaje cloudového řešení pro 320 uživatelů 

Implementace CRM 120 000 Kč 

Implementace infrastruktury 0 Kč 

Licence CRM - jen CAL 5 270 400 Kč 

Licence softwaru Microsoft (včetně CAL) 0 Kč 

Hardware 0 Kč 

Údržba (za rok) 102 000 Kč 

Celkem za první rok 5 492 400 Kč 

 

Další roční náklady spojené s provozem jednotlivých řešení jsou uvedeny zde: 

1) On-premise: 780 000 Kč (+každý započatý 3. rok 152 205 Kč za Software 

Assurance) 

2) Hosted: 7 195 200Kč 

3) Cloud computing: 5 372 400 Kč 

 

Tabulka 11 – Součet výdajů jednotlivých řešení pro 320 uživatelů 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Celkem 

On-premise 14 541 930 Kč 780 000 Kč 932 205 Kč 780 000 Kč 
17 034 135 

Kč 

Hosted 7 517 200 Kč 7 195 200 Kč 7 195 200 Kč 7 195 200 Kč 
29 102 800 

Kč 

Cloud 5 492 400 Kč 5 372 400 Kč 5 372 400 Kč 5 372 400 Kč 
21 609 600 

Kč 
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Graf 2 - Průběh výdajů pro 320 uživatelů 

5.3.4 Zhodnocení 

U porovnávání s 320 uživateli jsou opět vidět velké počáteční investice spojené 

s nákupem licencí. Zde se ale prokazuje větší efektivnost u řešení on-premise, které by za 

stejných podmínek mohlo být dlouhodobě levnější než ostatní řešení. Ve druhém roce 

provozu by se on-premise vyrovnalo hostingu a za 3 roky cloudovému řešení. Cílem tohoto 

srovnání je především znázornit, že i on-premise model může být v některých situacích 

výhodnější. Ve většině případů by však takto velká firma s on-premise systémem uvažovala 

o lepším zabezpečení a také větší aplikační a technické podpoře, což by se mohlo výrazně 

projevit v cenách serverových licencí, implementace a údržby. 

 

5.4 Srovnání Salesforce CRM a MS Dynamics CRM online 

Následující kapitola bude patřit dvěma konkurenčním a často srovnávaným 

produktům Microsoft Dynamics CRM a Salesforce CRM. Než se zaměříme na samotné 

porovnávání ekonomické stránky, představíme si produkt společnosti Salesforce – Sales 

Cloud CRM a rozebereme jeho licenční a cenovou politiku. 
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5.4.1 Představení produktu Salesforce CRM 

CRM systém od firmy Salesforce je a byl dodáván pouze v SaaS řešení, čili nám 

k jeho provozu stačí pouze webový prohlížeč a internetové připojení, a poté se opravdu 

můžeme do systému dostat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení[8]. Hlavní produkt 

Salesforce Sales cloud CRM zahrnuje automatizaci prodejní síly (SFA) a funkce 

marketingového řízení, jako je správa kontaktů, příležitostí, řízení kampaní, systém pro 

správu obsahu a integrace dat služby a reporting. 

Licence jsou účtovány za uživatele/měsíc a dle způsobu využívání a řady parametrů, 

které nejlépe odpovídají velikosti firmy, jsou děleny do pěti vydání. Jednotlivá vydání není 

možné mezi sebou kombinovat, což je oproti Microsoftu nevýhoda: ten umožňuje 

„namíchat“ různé typy licencí v rámci jedné organizace. 

 Druhy vydání: 

a. Contact manager – nejlevnější edice, která stojí 100Kč (5 USD), je určena 

pouze pro 5 a méně uživatelů, zahrnuje řízení úkolů, správu obchodních 

kontaktů spolu s jejich komunikací a je kompatibilní s e-mailovými 

aplikacemi, jako Microsoft Outlook a Gmail. 

b. Group – obsahuje jednoduchý CRM systém určený taktéž pouze 5 a méně 

uživatelům, který stojí 495 Kč (25 USD). Oproti Contact manager nabízí 

podporu dashboardů, reportů a základní marketingové funkce. 

c. Professional – za kompletní CRM systém, včetně pokročilých funkcí, pro 

společnosti různých velikostí zaplatíme 1 290 Kč (65 USD). Mezi hlavní 

funkce patří řízení marketingových a e-mailových kampaní, produktové listy 

nebo upravovatelné dashboardy. 

d. Enterprise – edice Enterprise stojí uživatele přibližně 2500 Kč (125 USD) a 

nabízí další pokročilé funkce, jako workflow, offline přístup, rozhraní API 

pro integraci s jinými systémy apod. 

e. Performace – tato edice nabízí ultimátní funkce všech produktů Salesforce – 

Sales Cloud, Service Cloud a Salesforce platform za cenu 5950 Kč (300 

USD). Přináší však také neomezené množství úprav nebo 24 x 7 hodinovou 

podporu. 
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Veškeré aspekty týkající se jednotlivých vydání shrnuje tabulka dostupná na webu 

salesforce.26 

Kromě produktu Sales Cloud má společnost Salesforce v nabídce také produkty 

určené k podpoře zákazníků, které jsou nejčastěji využívány callcentry a podobnými 

odděleními přicházejícími do styku se zákazníkem při řešení určitých problémů. Tyto 

produkty se nazývají Service Cloud a jsou rozděleny do 3 vydání – Professional, Enterprise 

a Performance. 

5.4.2 Srovnávání 50 uživatelů 

V následujícím příkladu srovnáme počáteční a celkové náklady obou konkurenčních 

produktů CRM. K těmto účelům budeme pracovat se stejným scénářem jako v předešlé 

podkapitole.  

Cenová kalkulace produktu Salesforce Sales Cloud CRM byla získána 

prostřednictvím firmy Advantel.cz, která se zaměřuje na cloudové služby a působí na 

českém trhu jako certifikovaný partner společnosti Salesforce.com.  

Za implementaci, migraci a lehké úpravy systému Sales Cloud při 50 uživatelích 

utratíme dle propočtu specializované firmy přibližně 350 000 Kč. Aby bylo srovnání co 

nejpřesnější, musí se oba produkty rozsahem svých funkcí podobat. Proti Microsoft 

Dynamics CRM zvolíme edici Sales Cloud Enterprise edition, která zahrnuje funkce jako 

workflow, offline přístup, čímž se vyrovnává licenci Professional produktu Dynamics CRM. 

Jak již bylo zmíněno, společnost Salesforce neumožňuje zvolit více různých edic v jednom 

podniku. 1 měsíční, uživatelská Enterprise licence stojí v přepočtu přibližně 2 500 Kč, čili 

za 50 licencí tohoto typu utratíme přibližně 1 500 000 Kč ročně. 

Náklady na podporu, dle firmy Advantel, činí přibližně 15 000 Kč za měsíc.  

Tabulka 12 – Výdaje řešení Salesforce 

Implementace CRM 350 000 Kč 

Implementace infrastruktury 0 Kč 

                                                        
26https://secure.sfdcstatic.com/assets/pdf/datasheets/DS_SalesCloud_EdCompare.pdf 
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Licence CRM 1 500 000 Kč 

Hardware 0 Kč 

Údržba (za rok) 180 000 Kč 

Celkem za první rok 2 030 000 Kč 

 

Vypočítané ceny promítneme ve 4 letém obchodním plánu. K tomuto účelu 

využijeme ceny produktu Microsoft Dynamics CRM online vypočítané v předchozí kapitole.  

Tabulka 13 – Součet ročních nákladů porovnávaných systémů 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Celkem 

Salesforce 

CRM  
2 030 000 Kč 1 680 000 Kč 1 680 000 Kč 1 680 000 Kč 7 070 000 Kč 

Microsoft 

CRM 
1 045 500 Kč 925 500 Kč 925 500 Kč 925 500 Kč 3 822 000 Kč 

 

Přestože oba dva produkty nabízí skoro stejné funkce, vychází, že systém společnosti 

Salesforce je skoro 2x tak dražší jako produkt Microsoftu, a to nejvíce v cenách 

uživatelských licencí.  
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5.4.3 Bezpečnost dat a garance dostupnosti 

Ukládání tolika množství citlivých zákaznických dat v cloudu může znamenat značné 

riziko pro obě strany. Jaké zabezpečení můžeme v cloudu od těchto poskytovatelů očekávat? 

Microsoft Dynamics CRM – jak jsem již zmínil, Microsoft Dynamics využívá 

technologií SQL Serveru, čímž také umožňuje dosáhnout 99,9% dostupnosti27. Data systému 

Dynamics CRM jsou uložena v redundantních regionálních datových centrech, takže 

problém v jednom datovém centru nezpůsobí prostoje nebo ztrátu dat. Každé datové centrum 

navíc nabízí robustní ochranu pomocí řízení přístupů či pomocí redundantních napájecích 

zdrojů apod. Pro uživatelskou bezpečnost je použito vrstvené a stupňovité zabezpečení, kde 

má každý zaměstnanec stanovenou svou roli, práva a přístup nutné k výkonu své 

práce. Dynamics také poskytuje aktivní monitorování neobvyklého chování, například u 

nahlášeného odcizeného mobilního telefonu, přihlášeného do systému může systém spustit 

výstrahu, která umožní účet deaktivovat. Dynamics CRM rovněž nabízí dvou faktorovou 

autentizaci pro přístup k datům. I s přihlášeného zařízení bude muset zloděj překonat další 

úroveň zabezpečení, než bude moci přistupovat nebo měnit údaje v systému [9].   

Salesforce CRM – Společnost Salesforce využívá databázi Oracle, a stejně jako 

Microsoft dosahuje 99,9% dostupnosti.28 Pokud jde o zabezpečení zákaznických dat, 

Salesforce.com využívá mnoho stejných postupů a zásad jako Microsoft. Datová centra mezi 

sebou duplikují uložená data, čímž poskytují v reálném čase zálohu všech informací 

uložených na serverech. Na ochranu uživatelů používá vícevrstvý model založený na 

přístupových oprávněních, uživatelských rolích, či na relacích s časovými limity. Přístup z 

nedůvěryhodné sítě vyžaduje předem vydaný token zabezpečení, čímž eliminuje zneužití dat 

v případě odcizení zařízení přihlášeného do systému [9].  

Garance dostupnosti je důležitý prvek při rozhodování vhodného poskytovatele. 

Zatímco zákazníci společnosti Microsoft, kteří vstupují do hostitelské smlouvy, podepisují 

dohodu o úrovni služeb (SLA), která jasně naznačuje, jak bude s daty zacházeno, a kdo je 

za ně zodpovědný, společnost Salesforce obecně žádnou podobnou smlouvu běžným 

zákazníkům negarantuje. Firma však může využít serveru https://trust.salesforce.com/, jenž 

                                                        
27 https://port.crm.dynamics.com/portal/static/1033/sla.htm 
28 http://www.salesforce.com/saas/questions-about-saas/ 

https://trust.salesforce.com/
http://www.salesforce.com/saas/questions-about-saas/
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v reálném čase informuje o výkonu či bezpečnosti systému, nebo také o plánovaných 

údržbách. 

5.4.4 Velikosti úložných prostorů 

Hojně rozebíranou vlastností těchto dvou systémů je také kapacita úložných prostorů, 

zejména její cena.  

Microsoft Dynamics CRM – Microsoft poskytuje v základu 5 GB sdílené datové a 

souborové úložné kapacity pro celý tým. Za každých 20 Professional USL však poskytuje 

zdarma navíc dalších 2,5 GB až do celkové kapacity 50 GB. V našem případě bychom za 50 

uživatelů dostali 10 GB. Další 1 GB stojí přibližně 200 Kč (9,99 USD) na uživatele za 

měsíc29.  

Salesforce CRM – Salesforce v edici Enterprise nabízí 20 MB datového a 612 MB 

úložného prostoru na uživatele za měsíc, přičemž pro celý tým poskytuje minimálně 1 GB 

datového a 11 GB úložného prostoru. Firma s 50 uživateli by dostala 1 GB úložného prostoru 

na data a 30,6 GB na soubory. Ceny dalšího dokoupení datového úložného prostoru nejsou 

oficiálně nikde blíže specifikovány, ale obecně dle různých internetových zdrojů nejsou 

považovány za levné. Uvádí se30 přibližně 59 500 Kč (3000 USD) za 1 GB datového prostoru 

na rok, což je oproti Microsoftu výrazný cenový skok.  

Jaký je ale důvod tak markantního cenového rozdílu mezi těmito dvěma 

konkurenčními systémy? Zkusme se podívat na tento problém z evolučního hlediska. 

V začátcích, když byla společnost Salesforce.com ještě malý start-up, nedisponovala 

žádnými technologiemi. Vývojový tým musel postavit veškeré funkce či vývojové nástroje 

od nuly, zatímco v době, kdy se společnost Microsoft rozhodla vytvořit CRM systém, měl 

Microsoft již vytvořené a dostupné podnikové technologie, které mohl uplatnit při budování 

CRM. Příkladem může být typ používané databáze. Jedinou dostupnou a nejvíce 

škálovatelnou databází v té době byla Oracle, kterou si Salesforce musel přizpůsobit ke svým 

potřebám. Když byl Microsoft Dynamics CRM ve vývoji, vlastnil Microsoft jednu 

                                                        
29 http://download.microsoft.com/documents/uk/licensing/resources/Customer_Spotlight_November 

_2013.pdf 
30http://www.selfgrowth.com/articles/learning-3-chief-differences-between-salesforcecom-versus-microsoft-

dynamics-crm-vs-saleslo 

http://download.microsoft.com/documents/uk/licensing/resources/Customer_Spotlight_November%20_2013.pdf
http://download.microsoft.com/documents/uk/licensing/resources/Customer_Spotlight_November%20_2013.pdf
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z nejpopulárnějších podnikových databází v té době – SQL Server, pochopitelně, tato 

databáze se stala součástí připravovaného CRM. Dalšími nástroji a funkcemi, jenž si 

Salesforce vybudoval sám, jsou například reporty databází (Microsft měl SQL Server 

Reporting Service), workflow (Microsoft - Windows Workflow Foundation) nebo 

programovací nástroje (Microsoft a jeho Visual Studio) [10]. 

Skutečnost, že Microsoft disponoval již vytvořenými technologiemi a tím si ulehčil 

budování svého CRM, nemusí ihned znamenat jistou výhodu i po zákaznické stránce. Tím, 

že byl Salesforce CRM budován od samého začátku, jinými postupy a byl výhradně zaměřen 

na SaaS CRM, může zákazníkům přinášet své výhody. Salesforce od začátku svého provozu 

podchycovala své zákazníky a na základě jejich požadavků či podnětů mohla budovat stále 

lepší systémové prostředí – získala tím jakési know-how v oblasti CRM. I tato hypotéza 

může být příčinou vyšších cen CRM systému společnosti Salesforce. Na druhou stranu – 

technologie, které Microsoft vlastnil nezávisle na budování CRM systému, mohly také stát 

za nižšími cenami, jenž si Microsoft za svůj Dynamics CRM účtuje.  
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6.  ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo vymezit pojem cloud computing, ukázat a vysvětlit jednotlivé 

platformy, typy cloudu a také možnosti využití. Neopomenul jsem ani na porovnání přínosů 

či omezení této technologie.  

Cílem bylo uvést a porovnat licenční a cenové možnosti cloudového řešení oproti 

tradičním modelům nasazení podnikových informačních systémů. Jednotlivá řešení byla na 

základě cenových nabídek partnerských firem a internetových zdrojů porovnána a 

vyhodnocena na uvedeném příkladu. U konkrétního příkladu, kde jsme porovnávali on-

premise, hostované a cloudové řešení, jsme došli k závěru, že podnikové informační systémy 

provozované v cloudu mohou opravdu přinášet výrazné ekonomické, časové i personální 

úspory ve firmě, která je relativně malá. Z uvedeného příkladu vyšlo cloudové řešení o 3 

288 005 Kč levněji než řešení on-premise a o 1 564 000 Kč levněji než hostovaný způsob. 

Výhodou v tomto ohledu je mimo jiné to, že velké počáteční investice může firma nahradit 

nižšími měsíčními platbami, čímž si dává prostor pro investice do svého růstu. Překážkou 

pro některé firmy může být svěření dat třetím osobám či nutnost internetového připojení a 

s ním související odezva vzdálených serverů. Při velkém množství uživatelů se efektivita 

cloudového a hostovaného řešení může mírně snižovat, avšak tuto skutečnost odráží fakt, že 

i s rostoucím počtem uživatelů vzniká více nároků na on-premise systém a v důsledku toho 

by se jednotlivá řešení mohla opět finančně podobat řešením s méně uživateli.  

Dalším cílem bylo porovnat dva konkurenční CRM systémy z pohledu jejich 

ekonomické stránky spolu s garancí dostupnosti a dalších výdajů. Roční náklady systémů 

byly promítnuty ve 4 letém obchodním plánu, který vykazuje jasnou finanční úsporu ve 

prospěch Microsoft Dynamics CRM – a to až o 3 248 000 Kč. Kromě ekonomické výhody 

nabízí také smlouvy SLA či snadné možnosti migrace na on-premise řešení. 

Výsledky a poznatky této práce mohou firmám pomoci s možnými problémy a 

starostmi při výběru vhodného modelu nasazení podnikového informačního systému či 

systému samotného.  
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