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Potíže IT řešení ve veřejné správě

• Nevznikají ve spolupráci 
úředníků a informatiků

• Zastarají dříve než jsou 
dokončena

• Nesplní cíle ani očekávání

• Jsou drahými nebo zcela 
zmařenými investicemi

• Nejsou dobře a levně
provozována



Enterprise Architektura
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Enterprise architecture (architektura úřadu)

jako manažerská metoda

je prostředkem

pokorného a celostního poznávání organizace

na podporu rozhodování,

zejména při plánování strategických změn.

Architektura úřadu představuje popis 

struktury a chování úřadu (kdo jsme),

plánovaných změn (odkud a kam jdeme)

a jejich informační podpory (k čemu nám je a má
být ICT).



Role architektury 
v systému managementu a kontroly

Řízení provozu 
a průběžného zlepšování

Řízení portfolia 
programů
a projektů

realizace změn

EA 
pro plánování
strategických 

změn

Tvorba 
byznys a IT 
strategie

Enterprise Governance, Risk & Compliance

IT Governance
EA Governance

Corporate Governance



Role architektury 
v systému managementu a kontroly

Enterprise Governance, Risk & Compliance

IT Governance
EA Governance

Corporate Governance

Tvorba byznys 
a IT strategie EA pro 

plánování
realizace 

strategických 
změn

Řízení
programů a 

portfolia 
projektů Řízení

provozu a 
průběžného 
zlepšování

7S

BSC

TOGAF

ArchiMate

BRM- TDM

CAF

PMI

Prince2

LogFrame

Byznys
Maps

LEAN

Požadavky 
na změny

Aktualizace 
architektur

Podněty na změnu 
strategie

EPM

ITIL

BPM

CoBIT



Architektura a vztah Business / IT ve VS
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Schopností Government EA je 
zapojit IT do vedení úřadu

Inovativní rozhodnutí
je třeba uzákonit

Vedení žádá po IT podporu 
svých cílů (politik)

Vedení se inspiruje IT 
k inovacím služeb

Architektura pomůže IT 
najít správné řešení

Architektura pomůže 
formulovat správnou a 
proveditelnou úpravu

Správné řešení je potřeba 
legitimizovat v procesu 
nákupu dle zákona o VZ

Architektura pomůže 
formulovat zadání

IT nabízí znalosti trendů
a schopnosti inovace



• Jasné a jednoznačné zaměření na podnikovou architekturu (EA)

• Technologická nezávislost a neutralita

• Blízkost – v regionu CEE, v Praze a Bratislavě

• Důvěryhodnost sady nástrojů BiZZdesign EA Tool Suite
– Má certifikaci TOGAF od The Open Group
– Má certifikaci ArchiMate od The Open Group
– Patří mezi lídry na trhu (Gartner MQ)

• Schopnosti poradců EA
– Všichni jsou certifikování pro TOGAF
– Všichni jsou certifikování pro ArchiMate
– Mají relevantní a rozsáhlé profesionální zkušenosti

• Připravenost školit a certifikovat - BiZZdesign Academy 
– Kurzy úrovně TOGAF Foundation & Certified, materiály akreditované The Open Group
– Kurzy úrovně ArchiMate Foundation & Certified, materiály akreditované The Open Group
– Kurzy využití a administrace  nástrojů BiZZdesign EA Tool Suite
– Lektoři s mnoha lety EA zkušeností – kombinace teorie (přísnost) a praxe (relevance)

• Vlastníme komerční licenci pro zavádění TOGAF® a ArchiMate® u našich zákazníků

Provázaná nabídka hodnot
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