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Participující společnosti skupiny Unipetrol



Podíl společností na využívání systému
v roce 2005

Poznámka: % podíl představuje náklady vynaložené na provoz společného
informačního prostředí
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Typy uživatelů

Podle postavení ve skupině
specialisté, výzkumníci
(70%)
střední management
(20%)
vrcholový management
(<5%)

Poznámka:
% v závorce udávají podíl 
aktivních uživatelů z dané
skupiny, tj. např. necelých 5% 
všech vrcholových manažerů
využívá uvedené informační
prostředí

Podle útvarů
strategie, plánování
marketing, obchod
výzkum a rozvoj
controlling
legislativa
finanční odbory
životní prostředí
kontrola kvality



Struktura společného informačního prostředí

On-line CD / DVD

ExtIS

Tištěné informaceReuters Terminal 3000 Xtra
Chemical News & Intelligence
Dialog NewsRoom
Thomson Gale InfoTrac
Knovel, ....

CA on CD, ANAB,
encyklopedie,
slovníky,
legislativa, ...



Podíl jednotlivých částí informačního 
prostředí na nákladech

On-line zdroje
69,7%

CD/DVD databáze
16,7%

ExtIS Lite 2000
8,7%

Tištěné zdroje
3,7%

Intranet
1,2%

rok 2005
CD/DVD databáze

22%

Tištěné zdroje
13%

ExtIS Lite 2000
3%

Intranet
1%

On-line zdroje
61%

rok 2000



Typické informační zdroje pro 
jednotlivé oblasti použití



Sledované oblasti

Oborové zpravodajství
Firemní informace

dodavatelé, konkurence, 
zpracovatelé
výrobní kapacity
investiční aktivity
odstávky
hospodářské výsledky

Cenové informace
suroviny, produkty, energie

Informace o regionech
import / export, spotřeba, 
makroekonomika

Legislativa
právo (ČR, EU)
technické normy

Věda a výzkum
chemicko-inženýrské
informace
vlastnosti látek / materiálů
patenty
zpravodajství

Životní prostředí
bezpečnost, MSDS
hygiena & toxikologie
odpady, recyklace

Slovníky
překladové
výkladové
zkratky a pojmy



Oborové zpravodajství

denní sledování -> týdenní reporting
používané zdroje:

Reuters Terminal 3000 Xtra
Chemical News & Intelligence
Dialog NewsRoom
Thomson Dialog InfoTrac Custom Journal
obchodně-ekonomická periodika

doporučený zdroj:
www.highbeam.com

přes 3 000 zpravodajských zdrojů
roční předplatné cca USD 100
obsahuje především obecné zdroje, např. z chemie je poměrně malé
zastoupení

http://www.highbeam.com/


Firemní informace

firemní servery na Internetu + Wayback Machine
www.archive.org

dodavatelé, konkurence, zpracovatelé
DWCHP, AFM, Exin, Kompass, ...

výrobní kapacity
Nexant (Chem Systems), CMAI, CNI, SRI

investiční aktivity
Platts, ECN, CMAI, CNI, OGJ, Sulphur, Nitrogen, ...

odstávky
Reuters, Platts

hospodářské výsledky
Reuters, AFM, D&B, ...

výrobní náklady
Nexant (Chem Systems)



Cenové informace

denní monitoring i aktualizace
Reuters, Platts, Argus, ICIS-LOR, EEX, Fertilizer Week, 
Fertecon, ECN, IEA, WorldBank, ...

doporučený zdroj:
1. http://www.chemspy.com
2. Searching Databases
3. Chemical process economics
4. Bulk prices - ChemSpy.com

http://www.chemspy.com/


Informace o regionech

nepravidelný monitoring
import / export

celní statistiky ČR (www.czso.cz) 
Eurostat (databáze zahraničního obchodu EU)
TRADSTAT (placené v rámci db centra Data-Star)
USITC (http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp)
COMTRADE (http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx)
TRAINS (http://r0.unctad.org/trains/)

spotřeba
statistické úřady, Nexant, periodika

makroekonomika
statistické úřady, EIU

Quarterly Economics Indicators
5-year Forecast Table

Country Risk Summary
Currency Consensus Forecast

Tax Regulations
Trade Regulations

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp
http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx
http://r0.unctad.org/trains/


Legislativa

právo
ASPI
Sbírka zákonů ČR
Eur-Lex

technické normy
Internet (ČSNI, ISO, ANSI, ASTM, ....)
společnosti si tuto problematiku řeší samostatně



Věda & výzkum

chemicko-inženýrské informace
odborné encyklopedie, Knovel, FreeCalc.com

vlastnosti látek / materiálů
Knovel, odborné encyklopedie
http://chemfinder.cambridgesoft.com/
http://www.nist.gov
http://www.matweb.com (kovy, polymery, keramika, kompozity)
http://www.plasticsusa.com (plasty)

patenty
CA on CD, Internet (patentové úřady), STN International

zpravodajství
CA on CD, ANAB
vědecké časopisy

http://chemfinder.cambridgesoft.com/
http://www.nist.gov/
http://www.matweb.com/
http://www.plasticsusa.com/


Životní prostředí

bezpečnost & MSDS
Chem-Bank, MSDS, Internet (Český ekologický ústav, MSDS)
European Chemical Substances Information System
(http://ecb.jrc.it/esis/)
Medis-Alarm

hygiena & toxikologie
Chem-Bank, Knovel
ToxNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/)

odpady, recyklace
The European Pollutant Emission Register
(http://www.eper.cec.eu.int/)
Český ekologický ústav (Česká informační agentura životního 
prostředí)
Centrum pro hospodaření s odpady (http://ceho.vuv.cz/)
Recycler´s World (http://www.recycle.net/)

http://ecb.jrc.it/esis/
http://www.eper.cec.eu.int/
http://ceho.vuv.cz/
http://www.recycle.net/


Slovníky

překladové
LEDA, Lingea, Millennium
www.yourdictionary.com

výkladové
LEDA, OED
Výkladový slovník pojmů EU (MpMR ČR)
http://chemistry.about.com/od/dictionariesglossaries/
www.yourdictionary.com

zkratky a pojmy
www.investopedia.com
převodní tabulky jednotek
obchodní názvy plastů, zkratky plastů

http://www.yourdictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://chemistry.about.com/od/dictionariesglossaries/
http://www.investopedia.com/


Závěr
informační zdroje využívají především specialisté a 
výzkumníci

budete mít vždy mnohem více „zájemců“ o informační zdroje než
skutečných uživatelů

udržujte a chraňte vlastní informační zdroj, kde budete 
shromažďovat informace o svém okolí (je to Vaše know-how)
pravidelný monitoring okolního prostředí je účinnější než
řada občasných rešerší
používejte jednotné prostředí pro přístup k informačním 
zdrojům (snazší údržba, aktualizace, lepší přehled o využití)
pravidelně hodnoťte používané informační zdroje a na 
základě hodnocení zvažujte obnovu předplatného
multizdrojové databáze (NewsRoom, InfoTrac, HighBeam, ...) 
jsou v současnosti dobrou volbou pro oborový monitoring z 
hlediska poměru užitná hodnota / cena



Děkuji za pozornost

Petr Dudek
petr.dudek@unipetrol.cz
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