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Cíl presentace

• Seznámení s Českou Pojišťovnou a výchozím stavem pro IT

• Seznámení s IT architekturou a IT organizací

• Vysvětlení funkce IT architekta a souvisejících rolí

• Praktický příklad

• Nástroje IT architekta

• Poučení, zkušenosti



Seznámení s Českou pojišťovnou

Česká pojišťovna 
největší pojišťovna v ČR, datováno od 1827 (První česká vzájemná pojišťovna)
Hlavní produky

 ŽP – Život, Penze, Úraz, Zdraví, Fondy
 Auto – Pov / Hav, asistenční služby
 Majetek – Domácnost, byt, Dům a stavby, Chaty a chalupy, Bytové domy
 Cestovní pojištění, úpadek CK
 Odpovědnost – Běžný život, výkon povolání, Myslivost

• Celkem zaměstnanců: cca 5600, počet uživatelů cca 10 000,  270 obchodních míst 

ČP během posledních 3 let prodělala zásadní změnu ve formě obchodní transformace
 Centralizace back-office – klientské centrum, zpracování dokumentů (digitalizace)
 Centralizace procesu likvidace pojistných událostí
 Centralizace informačních systémů 

Dopady obchodní transformace na IT
- Centralizace IS => centralizace vývoje, jiné nároky na provozování, oddělení vývoje a 

provozování IS
- Zavedení rolí architekt, změnový manažer, metodik vývoje a provozu

 Celkem pracovníků IT: 535 vč. externistů
 Enterprise IT architektů: 5
 Změnových manažerů: 5
 Metodiků vývoje a provozu: 5

- Vydefinována cílová platforma JOK (Bea WLS, WLI), JOK aplikační a metodický FW



Informační systémy ČP

 Systémy pro ŽP (KDP, APO) a NŽP (TIA, KOS)

 Strategické další systémy: JOK/PK, JOK/KCL, JOK/CZP, JOK/APH, JOK/ISP, 
JOK/PPO, DACP, DWH, GIS, CTS

 celkem cca 260 IS (vč. drobných aplikací)

 cca 2000 požadavků ročně na změnu v IS

 cca 1200 změn v produkčním prostředí (migrací)

 Dostupnost obchodních aplikací je okolo 99,3%, cílově 99,75%



Architektura dle business domén

Front-end 

& 

Podpora 
distribučních 

kanálů

Pobočkové aplikace 
a aplikace pro 
obchodníky

Kancelář obchodníka 
JOK/KCL 

Správa klienta
JOK/PK 

Provizní účet 
JOK/ISP 

Správa a sjednání 
pojištění 
JOK/TIA  thin client

Internet
JOK/PPO

Správa 
pojištění

Business services Technical 
services

Životní pojištění
KDP

Neživotní 
pojištění
TIA

---------

Aplikace k 
vypnutí

Life - APO

Non-Life - KOS

Provize a 
platby

Správa provizí 
SPS/ISP

Zpracování 
plateb
CZP

Správa 
pohledávek
APH

Finanční 
řízení

Účetní systém
SAP

Reporting and 
datové 
analýzy

Data 
warehouse 
DWH

Finanční 
reporting 
IRIS 

CRM Podpora

Správa klienta
CCD

Podpůrné služby

Centrální digitální archív
DACP 

Centrální tiskové řešení
CTS 
Správa uživatelů
CDU

IP telefonie
IPCC

Další služby

Notifikační služby (sms, 
email, fax)

Jok applikační a integrační framework



ČP organizace a IT

Organizační začlenění odboru architektury do ČP

GŘ

NGŘ NŽP NGŘ ŽP NGŘ Obchod NGŘ IT NGŘ Zajištění a 
velká rizika 

NGŘ Provoz, 
Klientský servis, 

lidské zdroje 

NGŘ Marketing a 
segmentace

Vývoj IS ŽP
Provizní systémy

JOK platforma

Vývoj IS NŽP
Platební systémy

IT 
architektura Provoz IS

Projektová 
kancelář

IT bezpečnost

Rozvoj JOK FWNŽP Platební systémy

Datové analýzy

Administrace IS HelpDesk

InfrastrukturaŽP

Provizní systémy Jok platforma

Ostatní a aplkace Podpora řízení IT Metodika

Operations Kompetenční centrum 
SAP



Principy řízení IT architektury v ČP

Hlavní principy
Funkcionality  – centrální správce mapování 
business architektury na IT architekturu a 
umístění funkcionalit do informačních systémů

Reprezentant IT – prosazuje zájmy celého IT

Jednotné řízení architektury –- rozvoj 
architektury je zaměřen na konsolidaci 
informačních systémů a je řízen z jednoho místa 
(oddělení)

Standardizace  – držitel architektonických 
standardů

Zapojení IT architektů do změnového řízení – 
odpovědnost za principy integrace informačních 
systémů a jejich dodržování

Principy IT architektury

Hlavní benefity a cíle
 Na straně organizace

 Komunikace high-level návrhu řešení
 Zajištění kontextu řešení
 Alokace a rozdělení práce

Na straně technologií
 Nízká provázanost
 Flexibilita a modularita
 Snadná rozšiřitelnost
 Bezpečnost
 Jednoduchost, zamezení duplicit
 Provozovatelnost
 Snižování nákladů na údržbu a další vývoj, 

efektivní využití investic

5. IT organization and 
governance

4. IT Processes

3. IT Methodology 
and standards

2. IT operations and 
BCM tools

1. IT architecture and 
application portfolio 
development 

IT strategy



Co děláme a jak 1/7 

... jak architekt funguje

 Jsme partneři business útvarům pro velké změnové požadavky (před jejich 
vydefinováním)

 Podpora projektům během návrhu a realizace změn
 Konzultace v rámci výběrových řízení, předáváme standardy dodavatelům

Rozlišujeme role:
 Role business analytik

 (nově role business architekt)

 Role IT analytik a SW architekt

Odpovědnost oddělení IT architektury
 Solution architekt
 Enterprise IT architekt

Explanations

Concept
Business concept 

prepared

Business IT

Functional Design
Analysis and creation of detailed 

assignment

Architecture
Solution architecture analysis, 
impact on information system 

architecture, inclusion of 
solution into IT concept

Implementation
Technical Design,

coding, assembly tests

Testing
Preparation of testing

documentation, application
acceptance

Infrastructure
Proposal for infrastructure 

solution, environment adjustment, 
performance tests

Operation
Monitoring , 

maintenance, 
back-ups

Support and 
Development

Application adjustments, 
error fixing and 
enhancements



Co děláme a jak 2/7

Kdo jsou naši zákazníci a co pro ně děláme

• Business útvary
 Tvorba analýzy dopadů – High level funkční design vč. optimálního návrhu řešení

Co potřebujeme za skills: komunikace, komunikace, komunikace
 manažerské dovednosti
 technické znalosti
 koncepční a strukturované myšlení

• Vývojové útvary
 Solution architektura, držitelé standardů a konsolidátoři řešení

• Provozní útvary
 Držitelé standardů, návrh infrastruktury na high level úrovni (logický pohled)

business analytik

zadání

solution architekt

high level design

IT analytik

funkční design

sw architekt

technický design

vývojář

source code

EAIT - Oponentura řešení JOK FW – code review



Co děláme a jak 3/7

Vytváříme high level design = Strukturované zadání a návrh řešení

 1) Business kontext – co se má řešit (kéž by nám to dal business) - 
Strukturované business zadání – procesy, artefakty, uživatelé a potřeby 
automatizace - specifikace procesů, které mají být automatizovány 
(podporovány IS)

 2a) Umístění požadovaných funkčností do stávajících aplikačních komponent
 2b) Identifikace nových aplikačních komponent

 3) Definice rozhraní a jejich základních parametrů

 4) Identifikace dopadů do infrastruktury 

 5) Definice nového standardu nebo vzoru řešení

 6) Náklady - Pracnost a náklady na vývoj řešení

business
analytik

so
lu

tio
n 

ar
ch

ite
kt

software 
architekti 

a
 

infrastrukt
urní 

architekt

Pojďme na praktickou 
ukázku

„Upomínání klienta ŽP“



Co děláme a jak 4/7

Business kontext – Příklad „Upomínání neplatících klientů ŽP“
1) Strukturované business zadání – procesy, artefakty, uživatelé a potřeby automatizace - specifikace 

procesů, které mají být automatizovány (podporovány IS)

klient

produkt

platba zpracování 
plateb

správa 
smluv

krytí rizika

klient

platba zpracování 
plateb

správa 
smluv

zpracování 
upomínenk

1

2

3

4

produkt krytí rizika

identifikace 
neplacení

Reálná ukázka z dokumentu

od Business Workflows

CTS

CZP

FSCD

APO

MPU/LU

KCL

Open Minder

JOK - KC 

WLI - notification

CCD/MCH

Okolí

1. Vytvoření
seznamu úhrad

2a. Kontrola plateb a
generování dluhů k

upomenutí

3. Rozhodování o typu
upomínky a kontrola úhrady

4. Zpracování úkolu

  6. zaslání email a sms

9. Kontrola stavu řešení
upomínky

10. Odložení
upomínky

    5b. Odchozí tel. hovory

7. Reakce klienta

           8. Příchozí hovor           
          Příchozí SMS             

Příchozí E-mail

  12 Uložení komunikační
historie

11. Tisk upomínky

2b. Kontrola plateb a
generování dluhů k

upomenutí

13. Uvolnění SMS a E-mail

 14. Získání dat z
úložiště

požadovaná 
změna – takto to 

má fungovat



Co děláme a jak 5/7

Aplikační komponenty - Příklad „Upomínání neplatících klientů ŽP“
2a) Umístění požadovaných funkčností do stávajících aplikačních komponent
2b) Identifikace nových aplikačních komponen

klient

platba
zpracování 

plateb

správa 
smluv

zpracování 
upomínek

2 3 4

produkt

krytí rizika

MPUJOK/KCL

1
Notifikační 
engine

CTS

CZP

Reálná ukázka z 
dokumentu

cd Business Process Model NEW

1 2 3 4 5 6

Uhrada

Banka CZP

FSCD

APO

Přijem platby      Kontrola předpisu a plateb

MPU/KCL

Upomínání

CTS

Obchodnik

ti štěná upomínka

KC

Notifikační 
služba

         Rozhodov aní a
kontrola úhrady

MPU/MLU 
Rozhodvání a 

Kontrola

Odchozí hovor

Email,sms

kontaktní historie

Předpis

APO

FSCD
klient

KDP (ŽP)
identifikace 

neplacení

LZU



zpracování 
upomínekLZU

správa 
smluvKDP

Co děláme a jak 6/7

Definice rozhraní - Příklad „Upomínání neplatících klientů ŽP“
3) Definice rozhraní a jejich základních parametrů

MPUJOK/KCL

Notifikační 
engine

CTS

zpracování 
platebCZP

•přenos souboru 
•1x denně
•platby z banky – 
účet, částka, VS, 
SS, ....

•přenos souboru 
•1x denně
•platby z banky pro 
systém ŽP

•přenos souboru 
•1x denně
•nezaplacené PS
•údaje klienta ...
•doba neplacení, částka ...

identifikace 
neplacení

cd Data Model

MLU

«interface»
FSCD-MPU/MLU

FSCD

APO
«interface»

APO-MPU/MLU

«interface»
MPU/MLU-O.M.

«interface»
MPU/MLU-MCH

OpenMinder

Notifikační služby

CCD

+ Číselník Směr
+ Číselník typ vzniku
+ číselník účel
+ Kontaktní historie
+ předmět_komunikace
+ Údaje o klientovi

«interface»
MPU/MLU-APO

«interface»
MPU/MLU-FSCD

«interface»
O.M./Notifikační služby

«interface»
CCD-O.M:

Externí a interní intervence 
pojem dle FSCD

Tok dat řídí dispečer 
KC příchozích hovorů

JOK-PK
«interface»
MCH-CCD

MPU

MCH

SMS/EMAIL

Odložení tisku
upomínky

Záznam o kontaku s klientem

Aktuální výše dluhu

Externí intervence

indexace

Kontrola plateb

Interní intervence

Kontrola plateb

Odchozí hovory

Splnění úkolu

Vyžádání úkolu

Aktuální výše dluhu

Inkasní intervence

•popis rozhraní ...

•popis rozhraní ...

•popis rozhraní ... 

Reálná ukázka z 
dokumentu



Co děláme a jak 7/7

... Zbývající kapitoly HLD - Příklad „Upomínání neplatících klientů ŽP“ 

4) Identifikace dopadů do infrastruktury 
 ... cílem je identifikovat zásadní změny v infrastruktuře

5) Definice nového standardu nebo vzoru řešení
... cílem je re-use komponent ... 
.... např. použití stejného modulu pro NŽP

6) Náklady - Pracnost a náklady na vývoj řešení, náklady na údržbu

zpracování 
upomínekLZU

...a máme hotovo



Nástroje architekta

Jaké nástroje využíváme

• IT strategie (definice směru, principů a cílové architektury)

• Architektonická a technologická omezení (sada standardů)

• Checklist předávání do vývoje a provozu (standardy dokumentace, plánování 
práce, definice rolí)

• JOK FW (metodické a aplikační standardy, metodika vývoje, nástroj/proces pro zajištění 
vysoké kvality řešení)

• Sparxsystem - Enterprise architect 
(UML modelování, dokumentace HLD)

• Evidence aplikačního portfolia

• Databáze infrastrukturních prvků



Lessons learned

... aneb co se osvědčilo, na co si dát pozor ...

Společný jazyk Business x IT – metodiku je potřeba tvořit s koncovým uživatelem

Týmová práce Business x IT – posaďte busines analytika a IT analytika do jedné místnosti a 
zahoďte klíč

Řízení práce a tvorba obsahu (změnový manažer x architekt) - role změnový manažer plánuje a 
nerozumí obsahu, architekt rozumí obsahu ale má problém získat zdroje a domluvit termín – 
zkoušíme tyto role spojit více dohromady

Konflikt zájmů – dodavatele „zajímá“ pouze jeho dodávka x architekta zajímá prospěch celé 
firmy – standardizace platforem, vývojových postupů, cílové architektury – použili jsme JOK 
FW

Pozor na rychlá a dočasná řešení – bývají to zpravidla nejhůře odstranitelná řešení, protože 
„fungují“

Dvakrát měř, jednou řež - každá investovaná koruna (úsilí) do fáze designu se vám 
několikanásobně vrátí v dalších fázích (implementace, testování, provozování, následná 
změna) – nepředěláváme řešení, méně chyb protože nejsou změny na poslední chvíli ... 



 

? Dotazy ?

Děkuji za pozornost


