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Systems of Record

Systems of Differentiation

Systems of Innovation

Leadership and Digital 
Innovation

Architecting the 
Utility of the Future 

Mode 2

Historicky byl hodnototvorný řetězec  
definován komoditní nabídkou a dodávkou 
a byl příležitostně diferencován interakční 
schopností; např. poskytováním 
doplňkových služeb. 

Dnes je přínos (value) vytvářen interakcemi
mezi podniky, lidmi a věcmi a je 
zpracováván v digitálních platformách a 
ekosystémech

Mode 2
Bimodální pracovní styl pomáhá  nasadit 
digitální platformy pro inovaci, průzkum a 
škálování. Režim 2 využívá agilitu 
platformy, zatímco režim 1 využívá 
schopnost platformy běžet nepřetržitě a 
zvyšovat výkon.

1 Proč usilovat o digitální transformaci
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• Architektura Utilit budoucnosti: Jak technologické strategie, návrhy, hlediska produktu a kontext 
(perspektiva) spojují současný stav podniku s budoucím stavem

• Vedení a digitální inovace: potřebné vize, schopnosti a aktivity, které vznikají v IT a využívají příležitosti 
digitálního byznysu.



1 Proč usilovat o digitální transformaci



• „Bezproblémový“ chod 

IT

• „Levné“ IT

• Komplexní podpora 

procesů

• Velké množství změn

• Obtížná komunikace 

napříč skupinou

• Nestíháme

• Roste míra rizika
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Změna chování 
populace

Končí životní podpora 
řady produktů

Změna obchodních 
modelů

Změny na pracovním 
trhu

Urbanizace

Legislativní tlak,
Regulace

Nové IT technologie

IoT, smart, AI

Big data, Mobilita

Globální IT

V současnosti máme funkční IT systémy, je ale čas začít diskutovat o generační 
změně v systémech IT, procesech a vším, co je s tím spojené. Končí éra 
optimalizace.

1 Proč usilovat o digitální transformaci
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Krátkodobý 
plán 

Dlouhodobý plán

Koncepční plán 2030

2022

2025

Roční aktualizace

Aktuální stav

• Trendy

• Události

• Rozhodnutí

• Projekty

Rekapitulace  

předchozího 

období

Projekty, Programy, 
Produkty

Důraz na 10+ let

Zásady:

• Adresnost
• Variabilita
• Samostatnost
• Jednoduchost
• Postupná změna
• Integrace přes peníze
• Výjimky vedou do pekel

Jak postupujeme



2 Změny v technologiích 
Hype Cycle for IoT
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2 Změny v technologiích 
Business Transform. Through Technology Innovation

PRE Composite Hype Cycle – PRE

Innovation Trigger

Peak of
Inflated 
Expectations

Trough of 
Disillusionment

Slope of Enlightenment
Plateau of 
Productivity

time

expectations

Years to mainstream adoption:

less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years
obsolete
before plateau

As of August 2018

Big Data

Bimodal IT

Chatbots

Cloud in Utilities

Consumer Smart Appliances

Customer Gateways

Digital Ethics

Distributed Generation

Edge Computing

Field Service Workforce Optimization

Geospatial Platform

Home Automation

Home Energy Management

Indoor Positioning

Industrial Operational Intelligence

Intelligent Building Automation Systems

Internet of Things in Utilities

IoT Business Solutions

IoT Security

Knowledge Management Tools

Machine Learning

Meter Data Analytics

Meter Data Management

Mobile Customer Interaction Channel

Outage Management Systems

Predictive Analytics

Robotic Process Automation Software

Smart Lighting

Smart Mirrors

Smart Robots

Smart Thermostats

Social CRM

Virtual Assistants in Utilities

Virtual Reality

(AI, Utility Industry, IoT, Connected Home, Digital Grid, Smart City)
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2 Změny v technologiích
Rodí se nová architektura IT

Musíme odpovědět na řadu otázek:
• Jak s dinosauřími IS?
• Jaký dopad má globalizace IT?
• Jak s bezpečností?
• Jakou máme schopnost zpracovávat data?
• Jak uchopíme nové technologické možnosti:

• 5G sítě
• Cloud
• Virtualizace
• Kontejnerizace
• Robotizace
• Blokchain
• Bigdata
• IoT



3 Změny a příležitosti v byznysu
Start With Your Main Goal(s)
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Enhance or provide 
new value 

proposition

Improve customer experience

Improve operations and productivity

Customer

Financial
Model

Capabilities

Value
Proposition

Pursue 
improved or 
new 
financial model



3 Změny a příležitosti v byznysu
Start With Your Main Goal(s)
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Customer

Financial
Model

Capabilities

Value
Proposition

• Generujte nápady ve všech kvadrantech. Nemusíte 
realizovat všechny myšlenky, ale pomůže to zachytit 
problémy a pěstovat proaktivní myšlení.

• Používejte ekosystém pro splnění cílů vašeho 
obchodního modelu. 
Nejlepší podniky s digitálním byznysem to téměř 
vždy dělají. 

• Nenechte se na své cestě příliš omezovat návazností 
cílů. 
Pracujte na primárních i dlouhodobých cílech 
současně.
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Měření ¼ hodiny

2022

2024

2018

2020

2026
2028

2030

Nové BI

Měření AMM

Náhrada SAP R3

Nová SCADA

Nový archiv ZS

Nová platební brána

Náhrada ZS

Office 365

Tisky ZS

Chytré trafostanice

virtualizace

Nová síť DŘT

Služby IoT

Elektromobilita

3.Změny a příležitosti v byznysu, 
Rozhodnutí a s tím spojené projekty
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Nové výpočetní středisko

Kontejnery

• Rozhodnutí můžeme odložit, 
problém ale nezmizí

• Nemáme kapacity dělat více 
velkých projektů najednou

• Před implementací chceme 
prověřit stávající funkčnost



• Data

• Architektura

• Procesy

• Organizace

• Metodiky
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PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKTY

Co to je schopnost změny?
Myšlenková, technologická …..

Stávající
stav

Nový stavJak zajistit kontinuitu?
Rodí se hybridní architektura.

3 Změny a příležitosti v byznysu - generační změna
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PROJEKTY



4 Změny v řízení
Transfomace provozu IT & AI
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Manažeři provozu musí 
změnit způsob, jakým 
popisují vykonanou práci, 
vytvořený přínos a použité 
nástroje.

Funkční skupiny (útvary), 
které se zaměřují na řízení 
kvality zákaznických 
zkušeností, automatizaci 
delivery a analýzu 
výkonnosti technologických 
zdrojů hledají nástroje.

Sladění předefinovaných požadavků a dostupných nabídek vedlo k potřebě nových názvů pro kategorie 
nástrojů ITOM, tj. „Minisuite“. Ty lépe odrážejí požadavky zákazníků, ale typy nástrojů v rámci každé 
kategorie v současné době zůstávají nezměněné.



I&T Operating Model Components Framework
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4 Změny v řízení -CIO Innovation & Strategic Business Change Leadership Transformation
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• Soustředíme se na životnost 10 let, dlouhodobé plánování
• Revize: Data, procesy, rozhraní
• Podpora nových produktů
• Standardizace
• Agilní postupy
• Moderní architektura = nové znalosti i kompetence vedou k 

nové organizaci
– Velké změny není možné realizovat bez vnitřní reorganizace

• Digitální dvojče
• Umění porozumět datům
• Bezpečnost
• Otevírání systémů partnerům
• Jiné očekávání zaměstnanců
• Jiné očekávání zákazníků
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4 Změny v řízení
(myšlení)
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Kontext

Leadership

StrategieVize



Červeně vyznačeny Gartner průzkumy pro utility, zde jako vstup do plánu  
modře vyznačen IT strategický plánovací proces 

5. Příležitosti a hrozby
Gartner's I&T Strategy Planning Process in the Utility Context
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Ve strategii nejčastěji chybí:
Popis kontextu; kvantifikované cíle v čase; metriky implementace strategie

Obsah; Proces; Komunikace

PROCES JE DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ SAMOTNÝ DOKUMENT
přesvědčit zúčastněné,  v dialogu generovat nápady, získat ohlasy, vybudovat 
schopnosti strategických úvah; BUDOVAT VZTAHY důležité pro realizaci strategie 
Ke komu mluvím? Co je pro ně důležité? Jaký je můj cíl při komunikaci strategie? 
Jaký příběh jim chci sdělit?
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1. Podniky usilují o růst prostřednictvím digitální transformace, ale 
často nemají jasno, jak toho dosáhnout.

2. CIO mohou upevnit svoji pozici a zvýšit přínos byznysu zvládnutím 
a uplatňováním principů digitální ekonomiky tím, že budou 
spolupracovat na tvorbě strategií růstu, které budou pro podnik
relevantní a dosažitelné.

5. Příležitosti a hrozby
Mezera mezi digitálními ambicemi a realitou
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• Digitalizaci nelze zastavit, lze efektivně využít její potenciál

• Strategie 10+

• Mění se chování, znalosti i požadavky lidí (zákazníci, zaměstnanci)

• Mění se architektura řešení

• Budujeme nový model řízení

– kompetenční

– provozní

• Nechceme odkládat rozhodnutí, pokud to jde 

• Metodiky (jen) jako inspirace – přizpůsobit se + přizpůsobit si

• Dlouhodobé ladění (v praxi) 

– pozitivně k negativům

• Umění rušit zbytečné

A na závěr
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• Tlak na produktivitu (růst)
• Jiné chování populace
• Nové business modely
• Nové sociální prostředí
• Bezpečnost



Děkujeme za pozornost
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1 Proč usilovat o digitální transformaci
Pace Layers Example
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1 Proč usilovat o digitální transformaci

přežívají

průkopníci

vlastníci průzkumníci
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• Jak bychom měli navrhnout a provozovat digitální obchodní 
platformu pro utility  budoucnosti?

• Jaké inovace vybereme pro vytváření přínosu pro byznys i pro 
operační excelenci?



3 Změny a příležitosti v byznysu
Strategic Technology Map for Utility IoT Use Cases
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3 Změny a příležitosti v byznysu, 
jak byznys chápe digitalizaci
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