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IT ředitelé a CIO musí vše zvládnout v pro-

středí dynamicky se měnícího trhu. Aktuali-

zovaná edice Gartner IT Key Metrics 2013 

proto nabízí přehled nejnovějších trendů 

v odvětví v takové podobě, která usnadní 

plánování a provádění změn, realizaci 

rozhodnutí založených na faktech a odpovědi 

na klíčové otázky, jako jsou například:

•  Měříte úroveň provázanosti mezi �rmou 

a IT oddělením?

•  Jsou počty vašich  zaměstnanců a objemy 

investic v  oblasti infrastruktury a řízení 

konkurenceschopné?

•  Řídíte výkonnost svých technologií?

•  Můžete prokázat úspěch současných 

a budoucích investic do IT?

Porovnejte svou IT organizaci 
s konkurenčními

Nástroj Gartner IT Budget Tool vám 

může pomoci porovnat údaje a metriky 

vašeho IT s údaji IT Key Metrics Data z ně-

kterého z 21 vertikálních odvětví (přístup 

ke Gartner IT Budget je závislý na úrovni 

vašeho předplatného služeb společnosti Gart-

ner). Tato čísla zahrnují výdaje na IT jako 

procento tržeb, provozní rozpočty, výdaje 

na IT v přepočtu na jednoho zaměstnance, 

počty zaměstnanců v IT, rozdělení výdajů 

na IT podle kategorií a další.

IT Budget Tool usnadňuje také plánování 

a komunikaci mezi IT a byznysem prostřed-

nictvím nástrojů mapujících IT rozpočet 

na IT služby. Díky externím „benchmarkům“ 

můžete snáze optimalizovat nákladovost 

a celkovou transparentnost přínosů IT.

Tři jednoduché kroky
Práce s Gartner IT Budget Tool je velmi 

snadná – celý proces zpracování vašich dat 

je automatizován a zvládnete jej ve třech 

jednoduchých krocích:

1.  otevřete nástroj IT rozpočtu Požadavky 

datových vstupů,

2.  zvolte Comparison industry a Complete 

the survey,

3.  stáhněte si svou personalizovanou zprávu 

IT Key Metrics Data Industry Comparison.

Nástroj můžete používat opakovaně, a tak 

revidovat zlepšení svého IT vůči nejnověj-

ším údajům konkurence. V kroku 2 můžete 

delegovat zadání potřebných informací 

kolegovi nebo potřebná data posbírat v ně-

kolika divizích, agenturách či obchodních 

jednotkách.

Pro přístup ke Gartner IT Key Metrics 

Data Averages běžte na gartner.com, zvolte 

Quick Links > Tools and Metrics > ITBud-

get. Nebo jděte přímo na web my.gartner.

com/itbudget.

Datové řady Gartner IT Key 
Metrics

IT Key Metrics Data Series jsou součástí 

portfolia Gartner Benchmark Analytics 

a nabízejí makropohled na globální databázi 

měření nákladů a výkonnosti IT, zpraco-

vanou společností Gartner. Jsou dostupné 

v závislosti na úrovni vašeho předplatného 

(gartner.com > Quick Links > Tools and 

Metrics > IT Key Metrics Data).

Nabízejí okamžitý přístup ke spolehlivým 

datům o počtech zaměstnanců, nákladech a in-

vesticích v oblasti IT a také klíčové metriky pro 

hodnocení technologické nákladovosti 

a výkonnosti. Můžete tak lépe rozhodovat 

o rozpočtu a investicích s ohledem na měnící se 

prostředí byznysu i IT.

Série ročenek IT Key Metrics Data 

obsahuje více než dva tisíce IT metrik publi-

kovaných prostřednictvím 93 zpráv Gartner 

Benchmark Analytics. Kromě klíčových 

finančních metrik pro oblast IT je v tomto 

průzkumu dostupná také celá škála metrik 

zaměřených na zaměstnanost a produktivitu 

IT v různých oblastech.

Některé zprávy mapují tendence vertikál-

ních odvětví, jiné jsou zaměřeny spíše z per-

spektivy srovnání. Mnoho metrik ukazuje 

průměry podle úrovně tržeb nebo velikosti 

podporované IT infrastruktury (například 

počet instancí serverových operačních 

systémů, počet nainstalovaných MIPS, počet 

koncových zařízení).

Tyto zprávy o klíčových metrikách jsou 

obecně definovány pěti klíčovými oblastmi 

IT portfolia:

•  Klíčová měřítka odvětví. Celopodniková 

metrika výdajů na IT a zaměstnávání v IT 

napříč 21 vertikálami, včetně aktuálních 

ročních a víceletých průměrů. Často jsou 

k dispozici srovnání na základě velikosti 

podniku.

•  Klíčová měřítka infrastruktury. Měřítka 

speci�cká pro danou oblast technologií, 

týkající se jednotkové ceny, produktivity 

a výkonu IT infrastruktury, a to včetně 

aktuálních ročních a víceletých průměrů 

za mainframy, servery s Windows, servery 

s Linuxem, servery s Unixem, úložiště, 

stanice pro koncové uživatele, IT správu 

a podporu, síťovou infrastrukturu pro 

data a hlas. K dispozici bývá i srovnání 

z hlediska výpočetních zátěží.

•  Klíčová měřítka aplikací. Porovnání vý-

dajů a lidských zdrojů na vývoj a podporu 

aplikací, projektová měřítka, fáze život-

ního cyklu, měřítka produktivity a kvality 

(pro aktuální rok i víceletá).

•  Klíčová měřítka informační bezpečnosti. 

Celopodniková měřítka celkových výdajů 

a lidských zdrojů podle odvětví a regionu.

De�nice celkových výdajů na IT
Pro účely tohoto průzkumu definoval Gartner „celkové náklady na IT“ následovně: 

„Nejlepší odhad celkových výdajů na konci 12měsíčního rozpočtového období 

na veškeré IT funkce a podporu využívanou podnikem. IT výdaje mohou přijít 

odkudkoliv z podniku. Celkové náklady na IT jsou vypočítány na základě ročního 

„pohledu na cash flow“, a proto zahrnují kapitálové výdaje a provozní náklady, ale ne 

odpisy nebo amortizaci.“

IT výdaje zahrnují:

•  Náklady na hardware, so#ware, zaměstnance (včetně externistů, nákladů, prémií 

a školení), outsourcing (externí IT služby jako konzultace, systémová integrace 

a přenos hlasu, předplatná datových „byznys“ služeb, BPO apod.), obnovu po selhání 

a náklady spojené s podporou IT v rámci podniku.

•  Náklady na užívání zahrnují náklady za vybavení používané IT zaměstnanci 

podporujícími podnik. K příkladům patří kancelářské prostory, elektřina, údržba, 

bezpečnost a kancelářské potřeby. Zahrnuty jsou zde také náklady za užívání prostoru 

dedikovaného IT funkcím, jako jsou datová centra, včetně správy energie a chlazení.

Podrobnou definici IT výdajů a rozpočtu naleznete v dokumentu G00245595 –  

IT Key Metrics Data 2013.

Náklady na IT či měření jeho výkonnosti a byznysových přínosů je třeba hodnotit ve správném kontextu, jako je například 

konkurenční prostředí, odvětví nebo jeho segment či velikost podniku a jeho speci*cké požadavky. Klíčové IT metriky Gartneru 

(Gartner IT Key Metrics) lze využít jako indikátor při hodnocení stavu IT organizace a základních trendů při plánování.

  Klíčové IT metriky společnosti Gartner pro rok 2013  
Jak si vaše IT organizace vede v porovnání s konkurencí?

Based on
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•  Klíčová měřítka outsourcingu. Celopod-

niková měřítka celkových výdajů a počtů 

zaměstnanců podle odvětví a regionu.

Zdroje pro IT Key Metrics Data
Podklady pro IT Key Metrics jsou 

průběžně shromažďovány po celém světě 

prostřednictvím komunity Gartneru, 

na akcích Gartneru a také při průzkumech 

komunit mimo Gartner. Finanční informace, 

jako je obrat či provozní zisk, pocházejí také 

ze sekundárních zdrojů výzkumu, jako jsou 

výroční zprávy a veřejné databáze.

Jak používat průzkum „Klíčové IT 
metriky“

Účelem tohoto průzkumu je porovnat 

úrovně investic do IT (provozních a investič-

ních výdajů) se standardními odvětvovými 

údaji (celkový obrat, provozní výdaje a počet 

zaměstnanců). Stejně jako u jakýchkoliv 

jiných publikovaných dat, i zde existuje 

mnoho potenciálních interpretací a analýz. 

Soubor dat reprezentuje směsici organizací 

různých velikostí a odvětvových vertikál.

Profily výdajů podle odvětví, které jsou zde 

publikovány, reprezentují klíčová data získaná 

přímo od CIO a CTO a dalších vedoucích 

IT organizací, týkající se úrovně IT investic 

a budoucích rozpočtů na IT. Většina IT orga-

nizací se drží ročního rozpočtového procesu 

na IT a přizpůsobuje své rozpočty na základě 

měnících se ekonomických a obchodních 

podmínek. V mnoha organizacích jsou úrovně 

výdajů do oblasti IT kontrolovány a revi-

dovány na čtvrtletní či měsíční bázi. Proto 

publikovaná srovnání útrat za IT představují 

jakousi „momentku v čase“ a ne vždy indikují, 

kolik podniky utratily nebo nakonec utratí 

za IT v minulém nebo následujícím roce.

Každá organizace by měla pečlivě zhodno-

tit svou vlastní situaci a neměla by svévolně 

měnit parametry svého IT jen proto, aby 

je přizpůsobila publikovaným výsledkům 

(které ne vždy reprezentují tu nejlepší praxi). 

Například metrika výdajů na IT jakožto 

procenta tržeb nenabízí sama o sobě srov-

nání, podle něhož by měly být alokovány IT 

nebo firemní zdroje. Navíc statistika výdajů 

za IT samotná neměří efektivitu IT a není 

měřítkem úspěšné IT organizace. Jednoduše 

nabízí přehled globálních úrovní investic pro 

trh jako celek.

Intenzita IT
Intenzita IT, která je definována jako „úroveň IT investic 

v poměru k obchodním výsledkům“, představuje zásadní nástroj 

obchodní strategie. Přestože se mnoho organizací pro pochopení 

svých relativních úrovní investic zaměřuje na jedno kritérium 

měření, zjistil Gartner, že žádné izolované kritérium není 

objektivní a že způsob měření musí být usazen do kontextu celého 

byznysu, aby měl potřebnou vypovídací hodnotu a smysl pro 

využití v celé firmě.

Gartner doporučuje, aby klienti sledovali své investice do IT 

z pohledu různých kritérií objemu byznysu a finanční výkonnosti, 

a potom tato kritéria triangulovali v porovnání s různými měřítky 

efektivity a produktivity pro firmu. To usnadňuje propojení IT 

investic s měřítky výkonnosti byznysu.

V případě IT Key Metrics Data: Key Industry Measures 

doporučuje Gartner, aby organizace triangulovaly mezi výdaji 

na IT jakožto procenta tržeb, výdaji na IT jakožto procenta 

operačních nákladů a výdaji na IT v přepočtu na jednoho 

zaměstnance, aby tak pochopily relativní úrovně intenzity IT. 

Dále by organizace měly tato kritéria zkoumat v porovnání 

s podnikovou produktivitou (jako jsou poměry tržeb 

na zaměstnance, provozního zisku na zaměstnance a ziskovosti), 

aby pochopily dopady na firmu. Redakce
redakce@inside.cz

Procentuální změna výdajů na IT podle odvětví, odhad 2012–2013.
 Zdroj: Gartner IT Key Metrics Data (prosinec 2012).

Odvětví Počet 
respondentů 

Tržby 
za rok 
2011  

(miliardy USD) 

Počet 
zaměstnanců 
v roce 2012 

(tisíce)

Všechna odvětví (napříč odvětvími) 2295 5,8 15,5

Bankovní a finanční služby 268 4,4 10,1

Chemický průmysl 40 5,8 7,3

Stavebnictví, materiály a přírodní zdroje 129 4,7 10,7

Spotřebitelské produkty 64 3,6 11,7

Školství a vzdělávání 100 0,8 5,0

Energetika 46 30,3 13,4

Potravinářství a nápoje 75 6,0 17,3

Veřejný sektor – národní/mezinárodní 133 13,2 46,2

Veřejný sektor – státní/místní samospráva 106 1,8 8,4

Poskytovatelé zdravotní péče 87 2,6 14,1

Průmyslová elektronika a elektrická 
zařízení

83 6,2 17,7

Průmyslová výroba 109 10,2 23,0

Pojišťovnictví 184 7,7 7,1

Média a zábava 55 2,2 6,1

Farmacie, biologie a lékařské produkty 77 7,8 15,9

Profesionální služby 264 2,2 13,5

Maloobchod a velkoobchod 158 10,7 36,4

Publikování softwaru a internetové služby 66 2,4 5,3

Telekomunikace 55 5,9 13,3

Doprava 90 5,1 23,2

Veřejné služby 106 4,4 4,2

Počty respondentů, tržby a počet zaměstnanců. 

 Zdroj: Gartner IT Key Metrics Data (prosinec 2012).

Průměr databáze

Publikování softwaru a internetové služby

Maloobchod a velkoobchod

Bankovní a finanční služby

Média a zábava

Průmyslová výroba

Profesionální služby

Veřejné služby

Pojišťovnictví

Stavebnictví, materiály a přírodní zdroje

Spotřebitelské produkty

Poskytovatelé zdravotní péče

Farmacie, biologie a lékařské produkty

Doprava

Telekomunikace

Zpracování jídla a nápojů

Chemický průmysl

Průmyslová elektronika a elektrické 
příslušenství

Vládní sektor – státní/místní samospráva

Vzdělávání

Energetika

Vládní sektor – národní/mezinárodní

2,9 %

9,5 %

6,8 %

5,2 %

4,7 %

3,7 %

3,6 %

3,6 %

3,2 %

3,0 %

2,7 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,1 %

1,9 %

1,0 %

0,8 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

-0,4 %

Regionálně vykazují největší nárůsty Latinská Amerika a Asie/Pacifik, zatímco Severní Amerika 
a EMEA zaznamenají menší navýšení (viz graf). To navazuje na obecný trend z roku 2012. Vzhledem 
k tomu, že jednotlivé regiony vykazují vyšší průměrný nárůst než mnoho průmyslových odvětví, je při 
používání Klíčových IT metrik důležité vzít v úvahu jak odvětví, tak region.
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