
Zlato, diamanty a Data.
Jak se těží, obchodují a kdo z nich bude profitovat?
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Jsme B2B datová firma

Založena: 2016
www: bizmachine.com
LinkedIn: LinkedIn 
Sídlo: Praha, CZE

Tým: ~40 (>2/3 tech*)
Zákazníci: >300 společností

Sbíráme a zpracováváme přes 100 
zdrojů dat o firmách a aplikujeme 
široké spektrum analytických metod.

Pro více informací, navštivte  https://bit.ly/BizMachine 

* Data, vývoj, produkt

https://bit.ly/2QXpkoM
http://www.bizmachine.com
https://www.linkedin.com/company/15212169
https://bit.ly/BizMachine


1. Hodnota a kde vzniká







~200-400 mln tons

Objemy za rok

USD 14bln
139 mln ct

USD 27bln
~70 mln ct

USD 79bln

Zdroj: Statista, GIA



A jaká je hodnota dat?

Zdroj: Statista, Analytics Insight, MarketsandMarkets

USD bln



Příklady hodnotných dat

Veřejně 
přístupná

Externí data

DATA

Interní data 
(systémy firmy)

Proprietární

Alternativní?
??

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing

Alternativní 
data

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing



Příklady hodnotných dat (1)

Veřejně 
přístupná

Externí data

DATA

Interní data 
(systémy firmy)

Proprietární

Alternativní?
??

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing

Alternativní 
data

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing



Příklad dat - Studie bezpečnosti chemikálií



Příklady hodnotných dat (2)

Veřejně 
přístupná

Externí data

DATA

Interní data 
(systémy firmy)

Proprietární

Alternativní?
??

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing

Alternativní 
data

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing



B2B data o firmách od BizMachine

7mln firem
620 atributů

Miliony záznamů / PDF 
dokumentů / web 
stránek / inzerátů ...
ze >100 zdrojů dat

Stovky cílených 
mikrosegmentů



B2B data o firmách od BizMachine - výstupy



Příklady hodnotných dat (3)

Veřejně 
přístupná

Externí data

DATA

Interní data 
(systémy firmy)

Proprietární

Alternativní?
??

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing

Alternativní 
data

Ne osobní / 
B2B

Osobní 
(GDPR)

Pro marketing



Příklad využití alternativních dat ze zdravotnictví 
pro účely finančního investora

Zdroj: Leapyear

Matice reprezentuje unikátní analýzu pacientů a 
jejich chování (užívání resp. změny medikamentů)



2. Nástroje, metody



Zlatá horečka - Klondike (1898)



Zlatá horečka - Serra Pelada, Brazil (1985)



Moderní těžba dnes



Technologická mapa pro Big Data 2016

Zdroj: Matt Turk



Technologická mapa pro Big Data  2021

Zdroj: Matt Turk



3. Obchod a monetizace



Data byznys pro každého?



Příklady data marketplaces

Univerzální (“data-agnostic”) Tematické



Příklad “data-agnostic marketplace”

570+ kategorií dat

2,000+ dodavatelů dat



Co určuje cenu?

5 C’s of diamonds
- Kvalita (pravdivost a 

přesnost)
- Úplnost pokrytí
- Unikátnost zdroje
- Nový pohled (nízká 

korelace s jinými zdroji)
- Aktuálnost
- Délka historie
- Šířka využití
- Strukturální bariéra pro 

vstup alternativy
- Exkluzivita

⇒ Hodnota pro uživatele

Zdroj: GIA, Leapyear, MIT

Klíčová role tržiště: určovat 
standardy, zvyšovat transparentnost, 
chránit proti zneužití

Jak oceňovat data?



Trend k “data marketplaces”

“75 % podniků využije v roce 2021 externí zdroje dat k posílení 
mezifunkčních a rozhodovacích schopností”

- IDC

“35 % velkých organizací bude do roku 2022 nakupovat 
nebo prodávat data prostřednictvím online datového trhu.”

- Gartner



Co to znamená



Co to všechno znamená

1. Stále jsou k nalezení “diamanty”, ale data “mining” vyžaduje industriální a profesionální přístup

2. Různí hráči mohou úspěšně podnikat na trhu s externími daty. Některé role:
- vlastník proprietárních dat - možnost monetizace
- data marketplaces - otevřené / tematické / proprietární
- platformy pro bezpečnou výměnu dat
- data agregátor

3. Schopnost nalézt a využít externí data je pro firmy klíčová

V BizMachine pracujeme na rozvoji ekosystému pro “ekonomická data” v našem regionu. Cílem 
je zjednodušit výměnu, integraci a interpretaci dat o firmách, pracovním trhu, e-commerce, 
technologiích ve firmách, produktová data, POI/provozovny atd.
Máte zájem se přidat? → kontaktujte nás
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