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Abstrakt: Ve chvíli, kdy se společnost rozhodne využívat cloudové služby, se musí 
rozhodnout pro jednoho z jejich poskytovatelů. Vzhledem k důležitosti této volby by 
bylo vhodné provést nejprve detailní analýzu všech známých poskytovatelů, jimi 
nabízených služeb i cen, za které tyto služby poskytují. Společnost by také předem 
měla vědět, jestli do cloudu plánuje přesunout pouze části infrastruktury, nebo celek. 
Pojmů, s nimiž se klienti mohou setkat, je poměrně dost a tato práce se snaží tyto 
jednotlivé pojmy zpřehlednit, analyzovat aktuálně největší a nejznámější poskytovatele 
jednotlivých služeb a poskytnout tak ucelenější přehled cloudových služeb doplněný  
o finanční rámec a o modelové příklady. 

Klíčová slova: Cloud, Cloud computing, Private cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, 

IaaS, SaaS, PaaS, Hypervisor, Hyper-V, ESXi, vCloud, VMware, Microsoft, System 
Center, InfoPath 

Abstract: At a time when the company decides to use cloud services, management 
must decide for one of their providers. Given the importance of this election would be 
advisable to perform a detailed analysis of all known providers, the services they offer 
and the prices at which these services. The company would also in advance should 
know if there is plans to move to the cloud only part of the infrastructure, or whole 
infrastructure. Concepts which clients may face, are quite a lot and this work tries to 
clarify these various concepts, analyze currently largest and best-known providers of 
various services and provide a more complete overview of cloud services, 
accompanied by a financial framework and model examples. 

Keywords: Cloud, Cloud computing, Private cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, IaaS, 
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1. Úvod 

Veřejný cloud (public cloud) se stal fenoménem již koncem minulého desetiletí. 
Veřejný cloud představuje služby (mohou to být aplikace, části infrastruktury, operační 
systém apod.), které je možné využívat, aniž by zákazníkem musely být fyzicky 
instalovány. Tyto služby jsou totiž poskytovány přes internet - a protože z pohledu 
koncového zákazníka není jasné, kde konkrétně jsou instalované, hovoří se o cloudu 
(tedy mraku). Zákazníka to ani zajímat nemusí, jde mu jen o dostupnost jeho dat.  

mailto:roman.nedzelsky@outlook.com


Roman Nedzelský 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2014 26 

V rámci celého cloud computingu existují služby SaaS
1
 (Software as a service), IaaS

2
 

(Infrastructure as a service) a PaaS
3
 (Platform as a service). V rámci metodiky 

MMDIS
4
, která je vyvinuta a rozvíjena na Vysoké škole Ekonomické v Praze, existuje 

ještě další typ poskytované služby, tzv. DaaS
5
 (Data as a Service).    

Řešení „infrastruktura jako služba“ (IaaS) se často objevuje ve chvíli, kdy se ke 
cloudovým službám rozhodne přejít již zavedená společnost. Tento koncept umožňuje 
pronajmout jednotlivé části IT infrastruktury. 

Tyto části infrastruktury jsou pak klientům poskytovány jako služby za poplatek. To 
znamená, že klientům odpadá nutnost řešit konektivitu, servis, vyvažování prostředků 
v rámci výkonnosti hardware, ale i například (v rámci ulehčení infrastruktury) nutnost 
chladit velké množství hardware, nutnost konzultací s licenčními specialisty anebo 
zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu (Mell and Grance 2011; 
Patrik 2013).  

Cílem této práce je analýza jednotlivých poskytovatelů řešení jak veřejné části IaaS 
cloud computingu, tak i částí privátních a hybridních. Práce se mimo jiné zaměřuje na 
užší porovnání tří vybraných poskytovatelů a výrobců software (Microsoft, VMware a 
Amazon) a porovnává jejich varianty řešení IaaS z pohledu funkční výbavy a 
finančních nákladů. Tato analýza i srovnání poskytovatelů vychází z informací, které 
jsou dostupné na základě již v minulosti provedených srovnání, a z dat uvedených ve 
webových prezentacích všech tří zmíněných společností. Kromě toho je v práci 
popsán i formulář, které byl vytvořen za účelem usnadnění selekce vhodného 
produktu a poskytovatele potencionálnímu zákazníkovi. V závěru je pak nastíněna 
předpověď budoucího dění v oblasti IaaS v České republice, a to na základě 
jednotlivých informačních zdrojů i stanoviska autora této práce. 

                                                           
1
 SaaS – poskytovatel umožňuje zákazníkům využívat své aplikace na cloud infrastruktuře. 

Tyto aplikace mohou být přístupné z různých zařízení (tenkých klientů – například webový 
prohlížeč) nebo pomocí programového rozhraní. Zákazník přitom nemá možnost kontroly, 
ani nastavení prostředků na straně poskytovatele (Mell and Grance 2011).  
2
 IaaS – poskytovatel umožňuje zákazníkům využívat výpočetní zdroje (síť, úložiště, 

výpočetní výkon,…), na kterých pak zákazník může provozovat vlastní software, tedy 
například operační systémy, virtuální servery, aplikace. Zákazník má možnost kompletní 
správy své hostované infrastruktury, kterou mu dodavatel poskytuje, nemá však možnost 
správy cloudové infrastruktury, která poskytování zajišťuje (Mell and Grance 2011).  
3
 PaaS – možnost nahrání vlastních aplikací nebo infrastrukturní řešení (například 

virtuální server) na cloudovou infrastrukturu poskytovatele. Ten tedy poskytuje 
platformu jako službu. Zákazník má v této variantě kontrolu nad nastavením aplikace, 
případně nad prostředím, které danou aplikaci hostuje. Nemá tedy přístup k vyšším 
celkům, jako je cloudová infrastruktura poskytovatele (Mell and Grance 2011). 
4
 MMDIS – Multidimensional Management and Development of Information System. 

5
 DaaS – model poskytování dat jako služba. Slouží k usnadnění dostupnosti 

důležitých obchodních dat (textové dokumenty, obrázky, videa, apod.), k jejich 
centralizované správě (a případně modifikaci) a zároveň ochraně. Tato data mohou 
být zároveň poskytována bez ohledu na organizační nebo geografické rozdíly mezi 
poskytovatelem a zákazníkem (Cory 2013; Rouse 2012). 
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1.1 Výhody a nevýhody IaaS a in-house infrastrukrury 

V tabulce 1 je znázorněno porovnání modelů tradiční in-house infrastruktury, která je 
umístěna v datovém centru u zákazníka a modelu IaaS, tedy infrastruktury 
poskytované jako služba. Srovnány jsou základní charakteristiky z obecných, 
technologických i podnikatelských aspektů. 

Tabulka 1 - Srovnání tradičního modelu in-house infrastruktury a modelu IaaS 

Charakteristika IaaS model (Infrastruktura 
jako služba) 

Tradiční model (In-House 
infrastruktura) 

Základní princip Poskytovatel dává k dispozici 
infrastrukturní prvky (servery, 
síťové prvky, diskové pole, 
zálohovací zařízení a další) 
velkému počtu zákazníků 
prostřednictvím internetu jako 
službu. Zákazníci mají plnou 
kontrolu nad jednotlivými prvky 
pomocí internetového rozhraní. 

Zákazník si nakoupí jednotlivé 
prvky infrastruktury, přičemž 
zapojení, instalaci, konfiguraci, 
správu a případný „upgrade“ 
provádí ICT oddělení 
zákazníka. Toto oddělení 
zároveň zodpovídá za správnou 
funkcionalitu celé infrastruktury. 

Technologické aspekty 
Východisko návrhu 
infrastruktury 

Je možné projít mnohé 
průvodce na stránkách 
poskytovatelů. Tito průvodci 
doporučí optimum pro aktuální 
požadavky zákazníka. Není 
tedy nutné myslet na rezervy 
řešení. 

Nakoupený hardware je často 
od jiné společnosti, než od té, 
která ho instaluje a konfiguruje. 
Je nutné myslet na případné 
rezervy, aby nebyl každý další 
„upgrade“ příliš nákladný a aby 
byl vůbec možný (kompatibilita 
HW apod.) 

Uživatelské rozhraní pro 
správu 

Správa je prováděna pomocí 
internetového rozhraní 
prohlížeče, kde je možné 
nastavovat a monitorovat celou 
infrastrukturu v rámci modelu 
IaaS. 

Správa je prováděna buď 
decentralizovaně, tedy pomocí 
přístupů na jednotlivé servery a 
konkrétní konfigurace, případně 
pomocí nástrojů pro 
centralizovanou správu jako 
jsou v případě virtualizace 
například ESXi konzole 
(VMware), Virtual Machine 
Manager (Microsoft), nebo 
nástrojů pro komplexní správu 
infrastruktury (například Systém 
Center společnosti Microsoft). 

Údržba – nové verze 
HW/SW (Upgrades) 

Zákazník se o nic nestará, HW i 
SW se aktualizuje automaticky. 

Zákazník musí aktualizovat HW 
v rámci inovace infrastruktury a 
případně i SW z pohledu 
nových funkcionalit (včetně 
licencí apod.). 

Rozhodnutí o nasazení 
nového HW/SW 

Zákazník nemá pod kontrolou, 
kdy a jestli se změní hostovaný 
HW, platí ale za definovaný 
výkon. Aktualizace SW se týká 
uživatelského rozhraní, nikoli 
SW v rámci poskytované 
infrastruktury. 

Rozhodnutí je plně v moci 
zákazníka. 
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Podnikatelské aspekty 
Pohotovost služby Čas od rozhodnutí k používání 

je v řádech dnů/týdnů. 
Nejdůležitější částí je definování 
jednotlivých částí, tedy 
rozhodnutí, které části chce 
zákazník koupit jako službu a 
které bude provozovat v rámci 
vlastní infrastruktury (pokud 
vůbec). 

Čas od rozhodnutí k používání 
je v řádech měsíců. Je nutné 
správně navrhnout architekturu 
infrastruktury, vhodný HW, na 
který je možné instalovat 
požadované verze operačních 
systémů a dalšího podpůrného 
SW, dále je nutné celou 
infrastrukturu vhodným 
způsobem konfigurovat, 
instalovat a kastomizovat. 

Dostupnost služby Služba je zpravidla dostupná 
24/7/365 v jakékoliv světové 
lokalitě s tím, že se může lišit 
rychlost připojení a odezvy 
v závislosti, kde se nachází 
zákazník a kde datové centrum 
poskytovatele služeb. Tato 
dostupnost je definována v SLA 
dokumentu. 

Dostupnost infrastruktury závisí 
na mnoho aspektech, jako je 
například permanentní dodávka 
elektrického proudu do 
serverovny, zajištění 
permanentní konektivity 
internetového poskytovatele 
atd. Dále je nutné počítat 
s možnými omezeními, 
způsobenými pravidelnou 
údržbou (tedy odstávkou části, 
nebo celé infrastruktury), 
případně ad-hoc vlivy. 

„Škálovatelnost“ služby Objem služby může být 
dynamicky měněn se 
vzrůstajícími, nebo klesajícími 
požadavky ze strany zákazníka. 
Model poskytování je počítán na 
principu nutnosti používání. 

Infrastruktura je nakoupena 
v navrhnutém objemu a veškeré 
její další rozšiřování je často 
velice nákladnou záležitostí. 
Nemůže být tedy pružně 
měněna.  

Spolehlivost služby Velmi vysoká. Je definována 
v SLA dokumentu. Pokud by 
nebyla vysoká, došlo by ke 
snížení potencionálních 
zákazníků.  

Spolehlivost je možné zajistit, ale 
je to na úkor velmi vysokých 
nákladů, respektive v požado- 
vaném poměru. Většinou je 
zvolena střední cesta, tj. zajištění 
průměrné dostupnosti se 
základními infrastrukturními prvky, 
jako záložní generátory apod.  

Využití podnikových 
zdrojů (technologie, lidé) 

Veškerý servis v rámci údržby 
poskytované infrastruktury je na 
straně poskytovatele. Je ale 
možné definovat hybridní 
scénář, kdy je využívána jak 
poskytovaná infrastruktura, tak 
interní in-house infrastruktura. 
Taktéž je využíváno interní ICT 
oddělení k modifikování 
jednotlivých nastavení 
poskytované infrastruktury 
(vytváření nových serverů, 
správa vytvořených serverů a 
dalších infrastrukturních prvků, 
správa zálohování a další). 

ICT zdroje jsou využívány 
v plné míře na správu a 
podporu ICT prostředí / 
infrastruktury i podporu 
uživatelů.  
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Nákup SW licencí Platí se pouze za poskytované 
služby. Je nutné ale řešit 
situace, kdy chce zákazník na 
poskytnuté infrastruktuře 
provozovat SW, který 
standardně poskytovatel 
nenabízí – v případě, kdy se 
nejedná například o Windows 
Server, nebo SQL Server, ale 
třeba o System Center, nebo 
SharePoint Server. 

Je nutné zakoupení všech 
požadovaných licencí, přičemž 
je dále nutné určit správný 
licenční model i podle 
provozované infrastruktury 
(například v případě vysoce 
dostupných serverů, SQL 
serverů apod.). 

Náklady na ICT/Cena Náklady jsou počítány tzv. 
náběhovou metodou. Tedy je 
placeno za aktuálně využívané 
služby. Je možné vypnout část 
infrastruktury a za tuto vypnutou 
část platit méně (nebo vůbec 
neplatit). Je možné naopak 
dynamicky navýšit část 
infrastruktury a jinou část ponížit 
apod.  

Většina nákladů je investičních 
a je uplatňována většinou před 
zahájením používání SW. Je 
dále nutné počítat s náklady na 
správu, upgrade, rezervními 
náklady na ad-hoc vlivy apod. 

Návratnost investice V řádech měsíců až let (cca 5 
měsíců až 3 roky). 

V řádech let. 

2. Analýza 

Tato analýza se zaměřuje na porovnání dílčích poskytovatelů IaaS cloudových služeb. 
Nejprve vymezuje okruh lídrů v oboru, z něhož pak při porovnání vychází. Toto 
porovnání se soustředí na funkcionalitu, výkon, cenové srovnání nákladů a návratnost 
vynaložených investic.  

Jak již bylo předesláno, analýza je postavena na čtyřech základních kritériích: 

- Obecná funkcionalita. 
- Cena při přechodu. 

- Kvalita poskytované podpory v prvním roce provozu. 

- Výkon poskytovaného řešení. 

2.1 Analýza dílčích poskytovatelů IaaS v oblasti veřejných, 
privátních a hybridních cloudů 

Ve veřejně dostupných analýzách „top 10“ poskytovatelů veřejných cloudových služeb je 
možné najít mnoho podkladů a srovnání, které se v popisu porovnávaných poskytovatelů 
příliš neshodují. Ve všech však lze najít poskytovatele jako „Amazon web services“, 
„AT&T“, „BlueLock“, „CA technologies“ a „Microsoft Windows Azure“ (CloudSpectator 
2013; Clouds360.com 2012; Rodrigues 2013; NetworkComputing 2013; McLaughlin 2013).  

Obecná funkcionalita 

V rámci veřejného cloudu je možné porovnat velké množství poskytovatelů. Například 

tomsITPro (Sullivan 2013a) poskytuje porovnání šesti největších poskytovatelů služeb 
v oblasti veřejných cloudů. Z tohoto srovnání však nelze výhodnost produktu jednoznačně 
posoudit, protože každá ze společností ke své nabídce nabízí další speciální služby. 
Jedná se tedy spíše o porovnání konkrétních nabídek řešení (viz Obrázek 1). Je důležité 
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zmínit pojem „Cost/HR“, který představuje cenu virtuálního serveru za jednu hodinu provozu 
– rozpětí pak představuje variabilitu vzhledem k možnostem konfigurace (Sullivan 2013a). 

 

Obrázek 1 - Porovnání poskytovatelů – zdroj: (Sullivan 2013a) 

 

Obrázek 2 - Magic Gartner quadrant pro veřejnou IaaS, zdroj: Gartner (2013) 
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Z Gartnerovy matice na Obrázku 2 lze vidět, že jeden z největších lídrů veřejného 
cloud computingu představuje Amazon Web Services, největšího visionáře pak 
Microsoft. Společnosti RackSpace, Verizon Terremark, Savvis nebo Tier 3 se drží  
u středu matice (Leong et al. 2013). 

Při porovnání Sullivana (2013a) a Gartnerovy matice (Leong et al. 2013) lze dojít  
k následujícím závěrům o vzorku poskytovatelů řešení IaaS ve veřejném cloudu. 

Amazon EC2 Cloud poskytuje služby „CloudSearch“ (Amazon 2013a) a „Simple 

Workflow Service“(Amazon 2013b). Simple workflow service umožňuje 
koordinaci úkolů (tvorbu pracovních postupů) a tzv. „state management“ (Leong 
et al. 2013). 

Microsoft Windows Azure sází především na lehkou ovladatelnost a 

konfigurovatelnost celého prostředí, kterou by měla zvládnout i osoba bez hlubší 
znalosti problematiky systémové administrace. Mezi jím nabízené služby patří 
mimo jiné možnost volby autentizace a podpora i jiných operačních systémů 
mimo Microsoft (například linuxových distribucí)(Sullivan 2013b).   

VMware se nenachází v žádných testech poskytovatelů, které lze nalézt na 

internetu. Je to proto, že doposud poskytoval pouze softwarové nástroje 
k vytvoření, případně i k poskytování cloudu. Nově se však společnost pouští do 
sektoru veřejného IaaS se svojí službou VMware vCloud Hybrid Service 
(vCHS)(Gallagher and Dalgleish 2013). 

Google Compute Engine se vyznačuje především kvalitním operačním 

výkonem prostředí. Tato služba se podobá Amazon EC2, a to především 
možností poskytnout velký výpočetní výkon (jak již bylo zmíněno). Umožňuje 
provádět datové analýzy terabytů dat, a to především pro náročné klienty, kteří 
preferují technologii SQL (Sullivan 2013c) 

Rackspace je známá svojí otevřeností (OpenStack). To umožňuje implementaci 

stejné platformy do in-house infrastruktury, a tudíž i snadný přechod do 
hybridního cloudu. Je nutné podotknout, že podobnou cestu v posledních 
měsících zvolila i společnost Microsoft (Sullivan 2013a) a nebo společnost 
VMware, u níž je toto řešení (jak již bylo zmíněno) ve fázi beta testování (Leong 
et al. 2013) 

“Na poli” privátních a hybridních cloudů (IaaS) se o první příčky ucházejí 

společnosti Microsoft a VMware se svými produkty Microsoft System Center 2012R2 a 
VMware vSphere 5.5 (viz Gartnerův „magický kvadrant“ na Obr. 3), jejichž podrobnější 
popis lze najít v podkapitolách 2.2.1 a 2.2.2. Největší konkurencí jsou jim v této oblasti 
především společnosti Oracle a Citrix (Groth 2013) 
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Obrázek 3 - Magic Gartner quadrant pro privátní IaaS, zdroj: Gartner (2013) 

Microsoft s poslední verzí svých produktů na podporu virtualizace přinesl spoustu 

novinek. Mezi největší z nich je možné řadit nástroje na podporu neočekávaných 
„pohrom“ (Disaster Recovery) – Hyper-V Replica, rozšířenou podporu virtualizace sítě 
a síťových přepínačů a flexibilnější „live migration

6
“, „storage live migration

7
“ a 

„clustered live migration
8
“ virtuálních serverů – tedy migraci běžícího virtuálního 

serveru ať už mezi úložnými prostory (např. diskovými poli
9
) (Bittman et al. 2013; 

Microsoft 2013a; Microsoft 2011; Microsoft 2014). 

VMware disponuje oproti jiným poskytovatelům značnou škálovatelností svých 

produktů. Za jejich nejznámější produkt je považován vCloud Suite, tedy skupinu 
produktů, které se starají o vybudování a provozování privátního a hybridního cloudu. 
Posledními novinkami je především zaměření na reporting, monitoring, případně 
automatické vyrovnávání a vyvažování výkonu, resp. rozložení zátěže s tím spojené 
(Gallagher and Dalgleish 2013). 

Amazon v Gartnerově magickém kvadrantu zastoupen není. Je to z toho důvodu, že 

poskytuje tzv. virtuální privátní cloud, což je obecně řečeno cloud veřejný, neboť se 
k infrastruktuře klient musí připojovat pomocí internetu. Nejedná se tedy o model, kdy 

                                                           
6
 Migrace zapnutého virtuálního serveru z jednoho hostujícího serveru na jiný. 

7
 Migrace zapnutého virtuálního serveru z jednoho diskového úložiště na jiné, aniž by 

došlo k výpadku běhu serveru. 
8
 Migrace zapnutého virtuálního serveru na úrovni clusteru, aniž by došlo k výpadku 

běhu serveru.  
9
 Diskové pole – hardware element, který se skládá z velkého množství pevných 

disků. Může být propojen s řídícími jednotkami a může k němu být připojeno více než 
jedno zařízení v rámci infrastruktury (Webopedia - Quinstreet Enterprise 2014). 



Cloud computing – analýza situace s IaaS v České republice 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2014  33 

by klient měl nainstalován softwarové produkty od společnosti Amazon na své  
in-house infrastruktuře nebo datovém centru (Amazon 2013c).  

2.1.1 Cena při přechodu  

V rámci veřejného cloudu je možné najít mnoho porovnání. Tato porovnání však 

nejsou příliš transparentní, přesná a ani aktuální. Většinou vycházejí  
z neaktuálních informací, nahrávají spřízněným poskytovatelům řešení nebo se 
zaměřují na jednu – dvě možnosti z nabízených řešení. Avšak většina poskytovatelů 
má velmi široké rozpětí poskytovaných služeb a sestavení konkrétního cenového 
porovnání je tak nereálné (Kihal, Schlereth, and Skiera 2011).  

Amazon poskytuje mnoho variant svých řešení. Je nutné tedy nejprve vědět, co od 

konkrétního IaaS prostředí společnost potřebuje. Veškeré typy instancí je možné dále 
rozdělit podle operačního systému (případně databáze) nebo podle optimalizace na 
konkrétní prostředí (diskové místo a rychlosti čtení/zápisu, grafický výkon atd.) 
(Amazon Web Services 2014). Zvlášť jsou v ceníku uvedeny sazby za přenesená data 
(mimo prostředí Amazon). Rozlišuje se mezi cenou za příchozí a odchozí datové toky 
a za toky v rámci jednoho nebo více regionů. V nabídce je možné dále najít doplňkové 
služby k jednotlivým instancím (účtují se navíc). 

Společnost Microsoft poskytuje v rámci veřejného řešení IaaS výběr z různých 

infrastrukturních prvků, které je možné přehledným způsobem nakonfigurovat  
(v cenové kalkulaci). Nemá tedy žádné pevné varianty (Microsoft 2013b). Společnost 
Microsoft nabízí i tzv. „Full calculator“, který kombinuje všechny předešlé body 

v jedno komplexní řešení a tedy i výpočet jeho ceny. 

Společnost VMware v současné době začíná poskytovat služby v oblasti veřejných 

IaaS řešení, nicméně doposud žádný cenový přehled poskytovaných služeb nebyl 
zveřejněn. 

Společnost Google má pevněji stanovené varianty (podobně jako například Amazon) 

jednotlivých řešení. Nejprve rozděluje jednotlivé nabídky podle typu zátěže v rámci 
jednotlivých virtuálních serverů a u každé varianty nabízí několik pod-variant s přesně 
definovanými hodnotami pro počet procesorů a paměť RAM. Ceny odlišuje na základě 
toho, zda jsou virtuální servery hostovány v regionu US, nebo v Evropě (Google 
2014). 

Společnost RackSpace své produkty rozřazuje do několika kategorií. První 

představuje základní volba řešení založená na výkonnosti. Další je volba operačního 
systému, případně operačního systému s SQL databázovým serverem. Poslední 
kategorií je opět volba výkonnosti, a to podle velikosti operační paměti RAM. Od této 
volby se odvíjí i počet jader procesorů, disková kapacita, přenosová rychlost a 
v důsledku i cenová hladina řešení. Zvlášť se účtují jednotlivé přenosy, u nichž se 
nerozlišuje, jestli jsou interní, nebo externí a dále zálohování virtuálních serverů. 
Náhled na cenové rozřazení zobrazuje Obrázek 4 (RackSpace 2014).  
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Obrázek 4 - Výběr řešení společnosti RackSpace, zdroj: (RackSpace 2014) 

V rámci privátních cloudových řešení existují na trhu čtyři velké společnosti, které 

poskytují dostatečné softwarové vybavení pro tvorbu cloudů jak privátních, tak i 
hybridních. Jsou jimi VMware (vSphere), Microsoft (Hyper-V), Citrix (XenServer) a Red 
Hat (Enterprise Virtualization for Servers). Obecné srovnání těchto čtyř produktů je 
možné najít například na stránkách VirtualizationPractice.com (Haletky 2012). Toto 
srovnání (viz Obrázek 5) je přehledně provedené, neposkytuje však aktuální informace 
o jednotlivých produktech a ani jejich ceny.   

 

Obrázek 5 – Cenové srovnání čtyř největších produktů včetně rozdělení dle 
velikosti organizace, zdroj: (Haletky 2012) 
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Propracovanějším nástrojem, který má základní myšlenku stejnou jako formulář 
v InfoPathu, je kalkulačka společnosti Microsoft (oficiální název je „Microsoft 
Datacenter TCO Analysis Tool“), která poskytuje kalkulaci řešení privátního cloudu na 
základě několika zadaných vstupních informací (Microsoft 2013b). 

Pro demonstraci kalkulace (a zároveň srovnání produktů společností Microsoft a 
VMware) byly zvoleny následující informace: 

- Fiktivní společnost aktuálně využívá produkty společnosti Microsoft 
(nemigruje z VMware). 

- Aktuálně společnost nedisponuje žádnými plány pro oblast hybridního cloudu. 

- Do privátního cloudu je potřeba umístit/přesunout cca 40 virtuálních serverů. 

- Za IT profesionála na plný úvazek aktuálně společnost zaplatí cca 78.000 
dolarů ročně. 

- Typ požadovaných serverů je volen jako MidLevel (2 šesti-jádrové CPU, 
128GB RAM) -  předpokladem je cca 8 virtuálních serverů na každý procesor, 
cena 15000 dolarů s podporou na 3 roky. 

- Kapacita pevného disku - 100 GB na každý virtuální server. 

- Předpoklad ročního růstu úložišť typu SAN v datových centrech: 10%. 

Finanční úsporu, kterou systém na základě předchozích informací vyhodnotil, je 
možné vidět na Obr. 6 – 9. 

Na Obrázku 6 je znázorněno porovnání prvotních nákladů společně s náklady na první 
3 roky provozu nového systému. Je zde patrný finanční rozdíl ve prospěch společnosti 
Microsoft. Ceny za licence společnosti Microsoft v porovnání s produkty VMware jsou 
na Obrázku 7. Opět vychází výsledek lépe pro společnost Microsoft: 

Obrázek 6 - Porovnání cen za licence produktů společností Microsoft a VMware,  

zdroj: (Microsoft, 2013b) 
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Obrázek 7 - Finanční náklady zřízení a za první 3 roky provozu,  

zdroj: (Microsoft, 2013b) 
 

Ceny za úložiště jsou na Obrázku 8: 

Obrázek 8 - Srovnání cen za úložiště pro virtuální servery od společností 
Microsoft a VMware, zdroj: (Microsoft, 2013b) 

Celkové srovnání nákladů za podporu (SA/SnS) zobrazuje Obrázek 9: 

 
Obrázek 9 - Srovnání nákladů na podporu u produktů společností Microsoft a 

VMware (SA/SnS), zdroj:(Microsoft, 2013b) 
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Použitím kalkulačky společnosti Microsoft z předchozího odstavce je možné obdržet i 
srovnání společností Microsoft a VMware pro variantu hybridního cloudu (Obrázek 
10): 

Obrázek 10 - Srovnání hybridního řešení společností Microsoft a VMware  
na základě provedené kalkulace, zdroj: (Microsoft, 2013b) 

Společnost VMware poskytuje také kalkulaci cloudového řešení (Obr. 11). 
Neporovnává v ní své produkty se společností Microsoft, ale zaměřuje se na nové 
klienty, kteří jsou pro VMware rozhodnuti. Těmto klientům poskytuje tzv. ROI TCO 
analýzu/kalkulaci na první roky přechodu. Tato kalkulačka je velmi podrobná, je možné 
zadat mnoho vstupních parametrů a informací o aktuální technické stránce In-House 
Infrastruktury potencionálního zákazníka (VMWare 2011). 

2.1.2 Výkon poskytovaného řešení 

Porovnání veřejných cloudových řešení, na základě výkonu nabízí například 
společnost cloudAdvisoryCouncil (Cloud Spectator and Council Cloud Advisory 2013).  

Toto porovnání se zaměřuje na výkonnost jednotlivých řešení v oblasti IaaS. 
Konkrétně byly monitorovány parametry, jako CPU, RAM, diskový obsah a výkon 
vnitřní sítě u více než 20 poskytovatelů (Cloud Spectator and Council Cloud Advisory 
2013).  
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Obrázek 11 - ROI TCO kalkulace řešení společnosti VMware,  

zdroj:(VMware, 2011) 

2.1.3 Výkon poskytovaného řešení 

Porovnání veřejných cloudových řešení, na základě výkonu nabízí například 
společnost cloudAdvisoryCouncil (Cloud Spectator and Council Cloud Advisory 2013). 
Toto porovnání se zaměřuje na výkonnost jednotlivých řešení v oblasti IaaS. 
Konkrétně byly monitorovány parametry, jako CPU, RAM, diskový obsah a výkon 
vnitřní sítě u více než 20 poskytovatelů (Cloud Spectator and Council Cloud Advisory 
2013).  

Konfigurace jednotlivých testovacích prostředí je zobrazena na Obrázku 12 
(CloudSpectator 2013).  

 

Obrázek 12 - Výpis testovacích prostředí,  

zdroj: (Cloud Spectator and Council Cloud Advisory 2013) 
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Dalším důležitým aspektem, na který by se potencionální zákazník měl při výběru 
poskytovatele zaměřit, je systémová podpora, na kterou se může obrátit v případě 
havárie. V rámci kvality poskytované podpory a jejího rozsahu je zde lepší variantou 
oslovit společnosti jako HP, IMB, Amazon, Microsoft, nebo VMware (která v testu 
mimochodem nebyla vůbec zastoupena).  

Uvedené informace zahrnuje Obrázek 13, z něhož vyplývá, že nejvýkonnějším  
z poskytovatelů je Tier3, celkovým vítězem testů (cena/výkon) vyhrála v pozici lídra 
poskytovatel Virtustream.  

 

Obrázek 13 - výsledky výkonnostního testu,  

zdroj:(Cloud Spectator and Council Cloud Advisory 2013) 

2.2 Nabízené varianty IaaS společností Microsoft, VMware  
a Amazon 

K detailnějšímu srovnání nabízených produktů v oblasti IaaS cloud computingu byly 
zvoleny společnosti Microsoft, VMware a Amazon. Jedná se o největší zástupce 
v oblasti virtualizace, kteří poskytují softwarové nástroje pro všechny druhy cloudových 
služeb i pro jejich komplexní firemní správu, včetně automatizace, monitoringu a 
reportovacích nástrojů.  

2.2.1 Společnost Microsoft 

Společnost Microsoft disponuje několika řešeními pro jednotlivé oblasti cloud 
computingu. V rámci jednotlivých typů cloudů poskytuje různé produkty, nicméně 
největší rozdíl u něj lze pozorovat mezi veřejným a privátním/hybridním cloudem. 
(Microsoft 2013c).  

Veřejný cloud 

V oblasti veřejného cloudu nabízí Microsoft především služby spojené s kancelářským 
balíkem Microsoft Office, tedy SaaS služby (Skydrive, Office365 a další). Ty mohou 
vhodně doplňovat IaaS služby v oblasti reportingu, možnosti sdíleného prostoru apod. 
(Microsoft 2013d; Kumawat 2013). 
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Oblasti PaaS/IaaS (Microsoft 2013e) Microsoft poskytuje řešení Microsoft Azure, které 
umožňuje:  

- vytvoření vlastních virtuálních prostředí (serverů),  

- diskových úložišť,  

- síťové infrastruktury, 

- podnikové sběrnice. 

Souhrnný přehled je znázorněn na Obrázku 14 společně s pohledem na rozhraní 
produktu Microsoft Azure. 

Obrázek 14 - Souhrn řešení společnosti Microsoft a ukázka rozhraní produktu 

Microsoft Azure, zdroj: (Kumawat, 2013) 

Privátní Cloud 

V oblasti privátních cloudů
10

 společnost Microsoft nabízí řešení nazvané „System 
Center“ (Microsoft 2014), které umožňuje tvorbu a správu virtuálních prostředí a 
cloudů uvnitř interní firemní infrastruktury. 

Hybridní Cloud 

Řešení v oblasti hybridních cloudů se podobá cloudům privátním. Jedná se o stejnou 
technologii, a tedy o kombinaci produktů Windows Server 2012 R2, Systém Center 
2012 R2 a Windows Azure.  

2.2.2 Společnost VMware 

Společnost VMware byla do nedávné doby především tvůrcem nástrojů na tvorbu 
cloudů jakéhokoliv typu. V podstatě právě tato společnost přišla s prvními koncepty 
softwarově definovaných datových center (Sedlák 2013). 

Veřejný Cloud 

V oblasti veřejných cloudů nabízí společnost VMWare síť partnerů (vCloud Service 
Providers), u nichž je možné se registrovat. S těmito parametry se pak zákazník může 

                                                           
10

 Produkty System Center Virtual Machine Manager, System Center Operations 
Manager, System Center Configuration Manager, Windows Server, Opalis (Microsoft 
2013f). 
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domluvit na přesunu aplikací, případně virtuálních serverů nebo části infrastruktury do 
cloudu.  

Privátní Cloud 

Společnost VMware poskytuje nástroj ESX, ESXi (jako obdobu nástroje System 
Center, případně platformy Hyper-V a vCloud balík pro zřízení jak privátních, tak 
hybridních cloudů).  

Hybridní Cloud 

V rámci hybridních cloudů společnost VMware nabízí balík produktů označovaný jako 
VMware vCloud Suite, který se skládá z produktů VMware vSphere, vCloud Director a 
vCloud Connector a z dalších produktů pro monitoring, orchestraci a automatizaci 
cloudových služeb (Zoner Cloud 2013). 

2.2.3 Společnost Amazon 

Společnost Amazon zastává myšlenku, kterou se liší od většiny svých konkurentů na 
trhu s cloud nástroji a technologiemi. Je toho názoru, že hybridní i privátní cloudy 
nemají výraznou budoucnost. V rámci privátních cloudů nabízí tzv. Virtual Private 
Cloud, který je poskytován na základě webového rozhraní, v němž je možné spravovat 
veškerou poskytovanou infrastrukturu (Amazon 2013c; Amazon 2013d). Nenabízí 
ovšem žádnou variantu k vybudování cloudu privátního (tedy žádný softwarový 
produkt, který by bylo možné instalovat v rámci in-house infrastruktury), čímž se od 
svých konkurentů značně odlišuje.  

Obrázek 15 - Možnosti nastavení v rámci zakládání Amazon VPC,  

zdroj:(Amazon, 2013a) 

2.3 Závěry provedené analýzy 

Na základě prováděné analýzy je zřejmé, že privátní cloudová řešení se „točí“ okolo 
největších poskytovatelů, mezi jejichž špičky patří společnosti VMware a Microsoft. 
Obě společnosti poskytují podobné produkty a rozhodnutí pro konkrétní z nich záleží 
vesměs na každém z potencionálních klientů. Jeho rozhodnutí souvisí mimo jiné i se 
stavem jeho současné infrastruktury a jeho licenční politikou (licence serverových 
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produktů, operační systémy, databázové systémy apod.). Roli zde hraje 
i potencionální partnerství klienta s některou ze společností, které jej zvýhodňuje 
prostřednictvím levnějších licencí nebo určitého množství licencí pro firemní použití 
zdarma. To vše samozřejmě může značně ovlivnit celkovou cenu konkrétního řešení. 
Přestože společnost VMware stála za zrodem cloudových datacenter, respektive jejich 
softwarových podpůrných nástrojů, konkurenční společnosti ji rychle dohání 
(především díky akvizicím a podobným marketingovým činnostem). Ty také mají 
v současnosti výhodu v poskytování veřejných cloudových služeb, neboť VMware se 
držel v této oblasti dlouhou dobu stranou a poskytoval softwarovou výbavu pro datová 
centra namísto cloudových služeb. VMware se tyto konkurenční firmy snaží dostihnout 
budováním datových center po USA, Evropě i Asii, která mají sloužit jako datové 
základny právě pro poskytování veřejných cloudových služeb zákazníkům. Tato centra 
jsou však zatím pouze v testovacím provozu.  

3. Tvorba srovnávacího formuláře v programu Microsoft 
InfoPath 

V současnosti není k dispozici žádný web ani pravidelně aktualizovaný časopis nebo 
jiný zdroj, který by poskytoval srovnání jednotlivých produktů pro potencionální klienty.  

Je možné proto vytvořit formulář v softwarovém produktu Microsoft InfoPath (součást 
kancelářského balíku Microsoft Office), který je postaven na principu jednoduchého 
srovnání informací od jednotlivých poskytovatelů cloudových služeb a umožňuje tak 
zadavateli najít vhodný nástroj na základě zadaných vstupních informací. Těmi mohou 
být cena, kterou je klient ochoten v rámci daného řešení zaplatit, dále doporučení na 
základě požadavků na virtuálně či privátně poskytovanou infrastrukturu v podobě 
cloudu a s tím související možnou kombinaci služeb, která je jednotlivými poskytovateli 
řešení nabízena.  

4.  „Forecast“ vývoje v oblastech IaaS na trhu v ČR 

Nadcházející vývoj v České republice se bude neustále ubírat k přesunu do online 
prostředí. Tato skutečnost je vidět i na vývoji jednotlivých poskytovaných služeb. 
Zatímco dříve byly služby v SaaS limitovány velikostí online úložiště, dnes již 
přecházejí na model, v jehož rámci poskytují úložiště neomezeně velká. V oblasti IaaS 
a PaaS je tento vývoj podobný. V současnosti je vyvíjen stále větší tlak na dosažení 
co možná největší dostupnosti a spolehlivosti virtuálních prostředí, na nichž jsou 
provozovány jednotlivé aplikace nebo firemní systémy. Vzhledem k tomu, že například 
Office365 společnosti Microsoft lze použít pro malé až středně velké společnosti, bude 
stále existovat důvod, proč mít své vlastní virtuální servery nebo proč budou firmy chtít 
mít tyto servery celé virtualizované v cloudu. IaaS i PaaS tak mají neustále potenciál 
k rozvoji, a snaží se držet krok s novými verzemi serverových operačních systémů a 
zajistit možnost správy/administrace těchto systémů, případně celé infrastruktury.  

Hybridní cloudy mají velký význam například v oblastech, kde jsou firmy opatrné 
v otázce odevzdání veškerých svých dat do online prostředí na neznámé datové 
centrum. Existuje mnoho firem (o veřejné správě nemluvě), které mají svá data 
označená jako tajná, přísně tajná apod. Tyto firmy budou mít neustále snahu uchovat 
tato data na svých lokálních serverech ve své serverovně, a budou se tedy snažit 
vytvářet právě hybridní prostředí tak, aby ulehčily své infrastruktuře, aniž by ji 
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odevzdaly do cizích rukou. Čím dál tím větším trendem je i možnost kontroly všech IT 
prostředků z jednoho produktu a nad tímto produktem vytvářet pravidelný reporting, 
analytické výstupy apod. Proto mají čím dál tím větší uplatnění produkty, jako je 
například System Center společnosti Microsoft. Přestože se jedná o serverové off-line 
produkty, mají konektory na další služby a dokáží tak efektivně monitorovat veškeré 
online servery, mobilní zařízení atd. Právě téma reportingu a monitoringu je 
v posledních měsících populární. S reportingem souvisí i mnoho nových produktů jako 
například PowerBI, PowerView a další. Absence těchto analytických reportů v České 
republice je až zarážející, i když zájem o tyto funkcionality roste společností se 
zájmem o možnosti konsolidovaných reportů, z nichž by bylo zřejmé, kolik je stojí 
jednotlivé virtuální servery, části infrastruktury, jak jsou tyto infrastrukturní prvky 
využívány, jak se jim vyplatí apod. (Parlamentní listy 2013; VinodKumar et al. 2013; 
NetworkComputing 2013; Patrik 2013; Finn et al. 2012; Gallagher and Dalgleish 2013; 
Sedlák 2013; Microsoft 2013c).      

5. Závěr 

Provedená analýza vycházela z několika rozdílných datových zdrojů, ze kterých 
čerpala informace o jednotlivých poskytovatelích cloudových řešení. Přes mnohé nové 
společnosti se celý výběr zaměřil na tři největší poskytovatele privátních cloudových 
IaaS řešení posledních let. Společnost Amazon se držela na špici od samotného 
začátku, protože byla prvním hráčem na poli cloudových služeb, v posledních letech 
však mírně zaostávala (což se snaží aktuálně dostihnout). Oproti tomu společnosti 
Microsoft a VMware se snaží vzájemně předhánět v množství nástrojů a jejich 
funkcionalit ve spojení s dalšími produkty na vznik a podporu firemní infrastruktury. Asi 
nejvýhodnějším poskytovatelem současnosti je společnost Microsoft, a to díky široké 
škále softwarových produktů, které poskytuje především v infrasturkturní části 
(serverové operační systémy, monitorovací nástroje, software na tvorbu privátních 
cloudových řešení (mimo jiné i IaaS), dále pak produktů pro programátory (například 
Visual Studio, NAPA apod.), ale především díky možnosti jejich vzájemného provázání 
a publikování informací na firemních intranetových portálech v podobě grafů a 
případně i „chargeback“ znázornění aktuálních finančních nákladů na chod 
poskytovaných cloudů a infrastrukturních prvků.  

Společnost by si nejprve měla navrhnout vhodnou strategii služeb a měla by se 
rozhodnout, co ponechat uvnitř firemní infrastruktury a co převést do správy 
vybraného poskytovatele, se kterým by byla následně sepsána SLA (Voříšek et al. 
2008). Předpoklad pro přesun veškerých ICT služeb a systémů mají především menší 
společnosti, zatímco pro střední a velké společnosti je vhodná spíše kombinace 
řešení. Většinou totiž disponují upravenými firemními portály, které jsou propojené 
s dalšími aplikacemi a databázovými servery, jež obsahují často velice důvěrná data, 
která společnost nechce přesunout do cloudu. 
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Příloha 1 

V příloze je znázorněn možný výstup na základě dat, vložených do formuláře. V horní 
části je nejprve shrnutí použitých procesorů na jednotlivé hostující prostředí, celkový 
počet virtuálních serverů, které chce zákazník umístit na poskytovanou infrastrukturu. 
V dolní části je rozpis jednotlivých produktů pro řešení společnosti VMware a 
Microsoft, kterých se toto konkrétní porovnání týká, včetně cen za jednotlivé licence 
(vzhledem k tomu, že se jedná o privátní cloudové řešení IaaS). 

Prostředí privátního cloudu     

Počet fyzických hostů 18 

Počet fyzických procesorů (2 na každého hosta)   (18*2) = 36 

Počet virtuálních serverů na každý fyzický procesor 6 

Celkový počet virtuálních serverů (počet virtuálních serverů na každý 
fyzický procesor * počet fyzických procesorů)   100 

        

Produkt Komponenty Typ licence 

Celková cena 
(Licence + 3 

roky SnS) Finální cena 

C
lo

u
d

 I
n

fr
a
s
tr

u
c
tu

re
 S

u
it
e

 

vSphere 5 (Enterprise  
Plus) 

Per 
Processor  
s vRAM $6,117 $220,212 

vCenter 5 (Standard) 
Per-
Instance $8,741  $8,741 

vCenter Site Recovery  
Manager 5 (Enterprise) Per-VM $21,656 $86,624 

vShield 5 Per-VM $14,332 $57,328 

vCloud Director 1.5 Per-VM $6,562 $26,248 

v
C

O
P

s
 

A
d

v
a

n
c
e

d
 

vCenter Operations  
Management Suite – 
Advanced Per-VM $5,469 $21,876 

v
F

a
b

ri
c
 

A
P

M
 

vFabric Application  
Performance Manager  
(APM) Per-VM $15,750 $63,000 

W
in

d
o

w
s
 

S
e

rv
e

r 
2

0
0

8
 

R
2

 Windows Server 2008  
R2 Datacenter 

Per 
Processor $4,208  $151, 488 

Celková cena privátního cloudu od společnosti VMware pro 100 VMs $635,517 
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Produkt Komponenty Typ licence 

Celková cena 
(Licence + 3 

roky SnS) Finální cena 

E
C

I 

D
a
ta

c
e
n

te
r 

System Center 2012 
Datacenter  
Windows Server 2008 
R2 Datacenter 

Per 
Procesor $5,056 $182,016 

Celková cena privátního cloudu os společnosti Microsoft pro 100 VM $182,016 

 

Příloha 2 

V této příloze je zobrazen formulář, který slouží k zadání informací ze strany 
zadavatele / zákazníka. Na základě těchto (a dalších) informací je poté sestaven 
scénář, který doporučuje požadovaný typ cloudového řešení/varianty (privátní, 
veřejný, nebo hybridní IaaS cloud). 
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