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Hlavní události 
 
Aktivity v oblasti registrace a správy 
internetových domén ukončila společnost Volný . 
Více než 5,5 tisíce doménových jmen z TLD .cz 
proto převedla na firmu General Registry . 
Prodávající se dle vyjádření manažerů hodlá 
nadále soustředit výhradně na poskytování 
telekomunikačních řešení a služeb pro firemní 
zákazníky. 
 
 
Soudní spor s firmou Augustus  o 148 milionů 
korun, který se týkal smlouvy o distribuci 
telefonních karet z roku 1994, vyhrála 
společnost Telefónica O 2. Žalobce se podle 
časopisu Týden dožadoval úhrady ušlého zisku 
z let 1995 až 2001, protože operátor dohodu v 
roce 1995 - údajně neoprávněně - vypověděl. 
Soud však správnost tohoto kroku nyní potvrdil. 
 
 
Firmu DivX , která vyvíjí stejnojmenný video 
kodek, kupuje společnost Sonic . Zaplatí za ni 
323 milionů dolarů. Cena je dle informací 
serveru The Register vyšší, než očekávali 
analytici. Pravděpodobně však odráží vysoký 
zájem kupce o technologie DivX. 
 
 
Akvizici soukromě vlastněné start-up firmy 
Liquid Machines  oznámila společnost Check 
Point Software Technologies . Kupovaná firma 
vznikla v roce 2001 a specializuje se na ochranu 
údajů obsažených v dokumentech. 
 
 
Evropská unie  má právo stanovit maximální 
ceny za roamingové volání . 8. června 2010 o 
tom na žádost britského soudu rozhodl Soudní 
dvůr EU. Sporné nařízení, které mělo původně 
přestat platit letos 30. června, nastavilo strop 
také pro velkoobchodní roaming. Navíc se nově 
rozšířilo i na cenová maxima pro SMS a datové 
služby a jeho platnost se prodloužila do konce 
června 2012. Na britský soud se obrátili 
operátoři Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile a 
Orange s tím, že podle jejich názoru EU porušila 
zásady subsidiarity a proporcionality. 
 
 
Protest proti úpravě pravidel pro vývojáře 
aplikací pro zařízení od společnosti Apple  
vznesla firma Google . Dle jejího názoru 
omezení sdílení inzertních statistických dat, jež 

je předmětem sporné změny, zabrání vzniku 
konkurence pro reklamní systém iAd. Ten 
nedávno představil právě Apple a jedním z 
přímých důsledků tohoto oznámení bylo 
schválení akvizice firmy AdMob ze strany 
Googlu, které americké antimonopolní úřady 
dlouho prověřovaly. 
 

Kontrakty 
 
Úvodní studii projektu restrukturalizace procesu 
vymáhání pohledávek pro Českomoravskou 
stavební spo řitelnu  ke konci 1. čtvrtletí 2010 
dokončily společnosti Unicorn Systems  a 
CollectionsPro . V rámci studie provedli 
specialisté analýzu současného stavu procesu, 
navrhli cílový stav z pohledu ICT a business 
požadavků vč. návrhu optimální varianty 
vymáhání s důrazem na kmen klientů spořitelny. 
Zároveň realizovali výběrové řízení na 
softwarový nástroj pro automatizaci navrženého 
procesu. 
 
 
Tendr na zajištění servisu výpočetní techniky 
pro společnost OKD na následujících 5 let 
vyhrálo konsorcium firem Hewlett-Packard  a 
Siemens IT Solutions . Vyplývá to z informací 
deníku E15. Hodnota zakázky dosahuje 
482 milionů korun. 
 
 
Informační systém Abra G2 od společnosti Abra 
Software  začala při výuce studentů využívat 
Střední škola hotelová a obchodn ě 
podnikatelská  v Českém Těšíně. 
 
 
Odborným partnerem Uniqa pojiš ťovny  při 
přípravě strategie rozvoje jejího klientského 
centra se stala společnost OpenOne . 
 
 
Spolupráci na vývoji bezdrátového snímacího 
systému pro získávání seizmických dat s 
extrémně vysokým rozlišením zahájily 
společnosti HP a Shell . 
 
 
Garanční servis pro tiskárny Konica Minolta  
nově poskytuje servisní společnost SIL. Dohoda 
zaručuje příjem a evidenci servisovaných 
zařízení, jejich diagnostiku a následnou opravu. 
U záručních oprav bude firma také rozhodovat o 
oprávněnosti záruky dle Záručních podmínek. 
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Autorizovaným distributorem spotřebního 
materiálu Canon  se stala společnost AT 
Computers . 
 
 
Distribuční kontrakt se společností IBM ČR pro 
kompletní řadu serverů IBM System x uzavřela 
firma Arrow Enterprise Computing Solutions . 
 

Lidé 
 
Ředitelkou marketingu pro střední a východní 
Evropu ve společnosti Logica  se stala Eva 
Vavrušková . 
 
 
Do divize EMC ve společnosti Avnet  nastoupil 
David Vocho č. Před svým nástupem pracoval 
ve firmě SAP ČR. 
 
 
Na pozici senior viceprezidenta v oblasti 
globálního produktového vývoje ve společností 
Infor  byl povýšen Soma Somasundaram . 
 

 

Produkty, technologie 
 
Inovovanou verzi řešení pro virtualizaci 
desktopového prostředí Raydesk 3.0  uvedla na 
český trh společnost Stickfish . Novinka mj. 
umožňuje aplikace, které pracují pod různými 
operačními systémy, přetáhnout z menu na 
pracovní plochu nebo do vyhrazené části 
panelu. 
 
 
Technologii pro přepis spontánní telefonní řeči 
na text představily společnosti Phonexia  a 
OptimSys  z Jihomoravského inovačního centra. 
Systém údajně umí zpracovat nekvalitní záznam 
signálu s okolními ruchy, šumy, nekvalitním 
vyslovováním a pod. To podle tvůrců dosud 
žádný software pro český jazyk neumožňuje. 
Zmiňované funkce lze navíc implementovat do 
firemního informačního systému bez nutnosti 
nákupu nových telefonních přístrojů či změny 
telefonní ústředny. Na vývoji technologie 
spolupracovala VUT Brno.  
 
 
Produkt Desktop Upgrade to Windows 7  
uvedla na český trh společnost Parallels . 

Řešení dle dodavatele umožňuje jednoduchým 
způsobem upgradovat ze všech verzí 
operačního systému Windows XP či Windows 
Vista na Windows 7 a současně udržovat a 
využívat stávající programy, byť ještě nejsou s 
novou platformou kompatibilní. 
 
 
Systém pro řízení domácností - inHome  - 
vyvinula česká firma Insight Home  spolu s 
partnery jako jsou Microsoft, AV Media, 
Siemens, Loewe, BaSys, Olympus, Pioneer, 
BOSE a dalšími. Díky technologickému pokroku 
v posledních dvou letech se to, co se dříve 
označovalo jako dům budoucnosti nebo 
inteligentní dům stalo realitou. inHome nabízí 
pohodlný a bezpečný životní styl, který je navíc 
šetrný k životnímu prostředí. Navíc otevírá nové 
možnosti využití volného času. 
 
 
Služby typu managed services - Managed 
Infrastructure Service  a Managed Device 
Service  - představila společnost Motorola . 
Novinky dle firmy pomohou IT organizacím 
odstranit potíže při správě bezdrátových sítí a 
zařízení, které pocházejí od více dodavatelů a 
jež rovněž zpřístupní mobilní řešení většímu 
počtu zákazníků. Managed Infrastructure 
Service kombinuje řešení AirDefense 
Infrastructure Management a Network 
Assurance. 
 
 
Inovované řešení FAST (Fully Automated 
Storage Tiering), které je dostupné v systémech 
EMC CLARiiON a EMC Celerra, o funkce FAST 
Cache a o kompresi dat v blocích vylepšila 
společnost EMC. Zpřístupnila také software 
EMC Unisphere , jenž poskytuje integrovanou 
správu stávajících úložných systémů CLARiiON 
a Celerra, a to z pohledu samostatných úložišť i 
platformy VMware. Firma také představila 
integrované nástroje pro snazší správu virtuální 
infrastruktury, která vycházejí z portfolia EMC 
pro správu úložišť v prostředích VMware. 
 
 
Rozšíření systému O2 CarControl od firmy 
Telefónica O2 - službu CarTerminal  - uvedla na 
český trh společnost Kaktus Software . Přináší 
vylepšení zejména v oblasti přepravní logistiky, 
kde nabízí plánování přeprav, evidence a 
vykazování logistických procesů a řadu dalších 
podpůrných funkcí pro řidiče, plánovače i 
operátory logistických center. 
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Sadu vývojářských nástrojů Microsoft 
Expression Studio 4  celosvětově představila 
společnost Microsoft . 
 
 
3,5“ disk Verbatim USB 3.0 Desktop Hard 
Drive  a 2,5“ Verbatim USB 3.0 Portable Store 
‘n’ Go Hard Drive  vybavené rozhraním 
SuperSpeed USB 3.0, které poskytuje 
teoretickou přenosovou rychlost až 4,8 Gb/s, 
uvedla na trh společnost Verbatim . 
 
 
Síťové úložné pole Iomega StorCenter ix12-
300r Network Storage  uvedla na český trh 
společnost společnost Iomega . Zařízení je 
určeno pro malé a střední firmy a pro menší 
podnikové lokality, jako jsou pracovní skupiny, 
oddělení a firemní pobočky. 
 
 
On-line UPS řešení série Galleon  představila 
společnost FSP Group . Zařízení jsou určena 
zejména do firem jako záložní zdroje pro 
napájení serverů. K dispozici budou modely 
1kVA, 1,5 kVA, 2 kVA, 3 kVA, a to jak v 
provedení tower, tak v rackové verzi do 19“ 
rozvaděčů. Pro speciální instalace jsou určeny 
modely 6 kVA a 10 kVA. 
 
 
Indexovací systém Caffeine , který je údajně až 
o 50 % rychlejší v zaznamenávání nově 
zveřejněných informací, spustila společnost 
Google . Řešení bylo do plného provozu 
zavedeno po 10 měsících testování. 
 
Portál Yahoo!  podle aktuálních plánů nahradí 
vlastní vyhledávací systém řešením Bing  na 
přelomu listopadu a prosince 2010. 
Implementace technologie společnosti Microsoft 
je součástí dohody, které mezi sebou firmy 
uzavřely loni v červnu. 
 
 
Reklamní platformu iAd  spustí od 1. července 
2010 společnost Apple . Řešení pro mobilní 
reklamu bude od uvedeného data distribuovat 
inzerci na mobilní zařízení vybavená operačním 
systémem iOS 4 (iPhone OS 4). 
 

Hospodá řské výsledky 
 
5,385 miliardy korun, meziročně o 7 % méně, 
utržila v roce 2009 společnost GTS Novera . 

Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, 
odpisy a amortizací (EBITDA) naopak ve 
srovnání s rokem 2008 vzrostl o 16 % na téměř 
914 milionů korun. Hospodářské výsledky firmy 
byly ovlivněny zejména postupným přechodem 
zákazníků od klasických hlasových služeb k 
datovým a managed řešením, kde je 
dosahováno vyšší marže. 


