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Zlevňujeme IT, hlásají dvě nové Open Source značky, které přicházejí na trh 

Na trh vstupují dvě nové značky, které implementují Open Source řešení do firem či státního 

sektoru. Jejich cílem je zlevňovat, zefektivňovat a automatizovat procesy ve firmách. Dále také 

zajistit, aby společnosti měly vlastní software a nemusely nikde platit další měsíční či roční 

náklady (např. za uživatele). 

 

Společnost WPDistro se zabývá profesionální tvorbou celosvětově největšího webového systému 

WordPress. Mezi stávající klienty patří např. Premier Clinic, ECG, Mlékárny Kunín, Reclar či Snop a.s. 

WordPress má v tuto chvíli téměř 40% podíl na světovém trhu. Mezi významné weby, které jsou 

postavené na systému WordPress patří např. TechCrunch, Bloomberg, StarWars, Sony, BBC America, 

Disney a další. I Microsoft News běží na WordPress. V ČR má v nyní WordPress podle statistiky 

společnosti WPDistro 12% podíl. Proč pouze 12% podíl, to vysvětluje architekt společností. 

 

„Česká republika bývá ze zkušenosti opožděna oproti světu až o 4 roky. Lidé v ČR mají všeobecně 

nezdravý vztah k věcem, které nejsou zpoplatněné. Velmi málo lidí chápe hloubku otevřeného software 

právě z důvodu, že primární informace, která se k lidem dostává je ono slovo „zdarma“. Open Source 

software ovšem není pouze zdarma. Zdarma mohou být i jiné formy software, kterým se dříve říkalo 

freeware nebo shareware. Jde o software, který byl sice zdarma, ale práva k jeho kódům patřila stále 

výrobcům a tento software se nemohl modifikovat. Příkladem je například starý Total Commander. 

V podstatě i celý Google Play obchod obsahuje bezplatné aplikace. Nejedná se ovšem o open source 

a zde lidé nechápou rozdíl, pokud se do hloubky nezabývají touto problematikou. Otevřená řešení se 

běžně v některých státech ze zákona musejí nasazovat při výrobě software pro stát, aby nedocházelo 

k situacím, ve které je například ČR vůči firmě IBM, která vlastní práva na systémy okolo finančních 

úřadů a je velice složité tyto systémy získat alespoň částečně pod kontrolu a případně přejít na systémy 

nové,“ říká David Strejc, architekt společností WPDistro a AutoCRM. 

 

AutoCRM distribuuje systém Espo CRM, který využívá více jak 50 tis. firem po celém světě. Zabývá 

se nejen jeho implementací, ale zároveň rozvojem tohoto systému. Jeho hlavními výhodami jsou 

uživatelská jednoduchost a komplexnost. Po implementaci softwaru do jakékoli společnosti se tento 

software stává majetkem dané společnosti. Open Source software podporují téměř všechny hlavní 

světové společnosti. 

 

David Strejc je také spolumajitelem společnosti, který má za sebou mnohaleté zkušenosti z byznysu 

a IT. Založil značku Easy Redmine a byl zakladatelem společnosti Easy Software, která má nyní 

působnost po celém světě. Následně působil jako infrastructure architect pro O2 či jako senior solution 

designer pro T-Mobile. Již více jak 15 let se věnuje problematice Open Source v byznysu. 
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