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Současný stav

Personální obsazení:

Ing. Otto Havle, CSc., MBA – výkonný ředitel
Ing. Jakub Vodseďálek – vedoucí vývoje blockchainu
Jakub Kozák – správce blockchainové sítě
Ing. Věra Šmídová – business development manažer

Hledáme partnery a investory, kteří by pomohli 
s expanzí firmy, hlavně do zahraničí.

Zájmové regiony:
Asie  /  Jižní Amerika  /  Evropa – hlavně V4  /  Afrika  /  ČR



Současný stav

ISO 9001  /  ISO 27001

termín: červen 2021



Současný stav

NORMY a blockchain
Jsme členem komise ISO / TC 307 - Technologie blockchainu a distribuované účetní knihy

Cíl našeho působení v komisi:
• získat vhodné informace
• podílet se na důležitých tématech
• mít možnost včas ovlivnit obsah norem
• udržet si konkurenční výhodu



Současný stav

NORMY a blockchain
Jsme členem komise ISO / TC 307 - Technologie blockchainu a distribuované účetní knihy

Označení Název

ISO 22739:2020 Blockchain and distributed ledger technologies — Vocabulary

ISO/TR 23244:2020
Blockchain and distributed ledger technologies — Privacy and personally
identifiable information protection considerations

ISO/TR 23455:2019
Blockchain and distributed ledger technologies — Overview of and interactions
between smart contracts in blockchain and distributed ledger technology systems

ISO/TR 23576:2020
Blockchain and distributed ledger technologies — Security management of digital
asset custodians

Stavíme ElA blockchain tak, aby vyhovoval novým normám.



Současný stav

BLOCKCHAINOVÁ PLATFORMA

• 32 nodů (vč. Tokio a Bratislavy)
• SW balíky (vč. admin rozhranní)
• instalační set dalších blockchainových kanálů
• sadu dokumentace
• monitoring

OSTATNÍ
• registrovaná loga Notarius a EBS
• IS propojený s blockchainem
• žádost o dotaci na využití Bank iD na blockchainu 

(Projekt NGI Assure)



Možnosti využití blockchainu

BLOCKCHAINOVÁ PLATFORMA PRO KOMERČNÍ APLIKACE

• Blockchain vybudovaný na podsíti Elachain
• Plně soukromý blockchain
• Hybridní blockchain



Jak to funguje?

PRVNÍ SPOLUPRÁCE

• Podpis smlouvy o provozování nodu a NDA
• Instalace nodu (na HW nebo virtuální linux server)
• Je možný zápis, čtení, schvalování záznamů, mazání (zašifrování dat)

DALŠÍ MOŽNÉ SPOLUPRÁCE
• využití našeho sandboxu

zdarma



Realizované projekty



Realizované projekty

1. Advantech Co.

• běží jako shared service na nodu v Tokiu
• zákazníci si službu platí
• projekt na zkoušku
• integrace do datových služeb



Realizované projekty

2. NEXPRO Communication s.r.o.

• Specialista na privátní poradenství v Market Intellingence
• Ukládání osvědčení o vzdělání na blockchain
• MBA diplomy absolventů Vysoké školy logistiky
(garant studia MBA: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA)



Realizované projekty

2. NEXPRO Communication s.r.o.

• na projektu spolupracoval tým 6 firem
• plánujeme další projekty – ideálně v tomto složení



HASH dokumentu (PDF) na blockchain
nastaví příznak „ke schválení“
ID e-mailem
PIN pomocí SMS

Schválení záznamu

Realizované projekty

3. ELA Blockchain Services a.s.

• Smlouvy s majiteli nodu
• Interní dokumenty
• ISO dokumentace



Realizované projekty

3. ELA Blockchain Services a.s.

• Smlouvy s majiteli nodu
• Interní dokumenty
• ISO dokumentace

mzdové výměry  - marketingové materiály  - docházka na home office
členské listy ElA  - certifikáty zkušebních ústavů



Realizované projekty

3. ELA Blockchain Services a.s.

• Smlouvy s majiteli nodu
• Interní dokumenty
• ISO dokumentace

příručka ISŘ - politika kvality a bezpečnosti informací 
závěrečné zprávy  - výsledky auditů  - rizika



Děkuji za pozornost

Věra Šmídová
ELA Blockchain Services a.s.


