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Současný stav

Jdeme do finiše, aby byla firma za půl roku připravena ke vstupu partnera
• obsazení základních pracovních pozic

certifikovaný operační management
• kompletní služby kolem blockchainové platformy
• nalezení patnera do poloviny roku 2020

• 25 nodů, z toho 2 v zahraničí (Bratislava, Tokio)
• Upgrade na poslední verzi Hyperledger Fabric
• zvýšení kybernetické bezpečnosti
• Kompletní podpora pro vytvoření zákaznických kanálů (nezávislých blockchainů)



Personální obsazení

Dokončili jsme minimální personální obsazení firmy, které umožňuje její fungování. 

Současný stav:

Otto Havle, předseda představenstva
Jakub Vodseďálek, vývojář blockchainu
Věra Šmídová, busines development (od 1.11. 2020)
Jakub Kozák, údržba a technický rozvoj platformy (od 1.11. 2020)

Máme personálně zajištěné základní kompetence
- operační management
- obchod
- technické zajištění provozu
- R&D



Certifikace

Certifikace ISO 9001
Certifikovat bude TÜV, předpokládaný termín polovina roku 2021

V roce 2016 vznikla technická komise ISO / TC 307, která připravuje standard ISO pro blockchain

ISO 22739:2020 - Blockchain and distributed ledger technologies

ISO/TR 23244:2020 Privacy and personally identifiable information protection considerations

ISO/TR 23455:2019 Overview of and interactions between smart contracts in blockchain and 

distributed ledger technology systems

Stavíme ElA blockchain tak, aby vyhovoval nové normě a dal se po zřízení první certifikační 
autority certifikovat.



Blockchainová platforma

Dokončujeme profesionalizaci systému služeb podpory blockchainové platformy a jejích uživatelů:

Technické služby
• kompletní SW pro blockchainový node, včetně admin. rozhraní, instalačního balíku, 

systémů upgrade
• instalace dalších blockchainových kanálů (nezávislý blockchain) pro komerční zájemce
• (dokumentované API, případně další podklady)
• monitoring blockchainové sítě
• informační systém  propojený s blockchainem

Zákaznické služby:
• 3-level SLA
• helpdesk.



Partneři

Nápad J. Holoubka sestavit skupinu domácích investorů

Pro další rozvoj firmy hledáme partnery a investory, kteří by pomohli s expanzí firmy, hlavně 
do zahraničí

Zájmové regiony:
Asie
Jižní Amerika
Evropa – hlavně V4 příp. Rusko
(popř. Afrika)

Důvod: V EU není dokončena příprava regulace blockchainu, bez ní do blockchainu nikdo v 
EU nebude výrazně investovat.
Blockchain je vhodný pro spolupráci subjektu v různém kulturním a legislativním prostředí



spolupráce s Advantech Co., Ltd.



Advantech WISE-SaaS platform



Blockchain Notarius na WISE-SaaS



Blockchain Notarius v čínštině



Nejbližší cíle

Advantech: Blockchain Notarius běží jako shared service na nodu v Tokiu
Naším cílem je integrovat ElA blockchain do Advantech WISE-SaaS platform jako podporu 
datových služeb
• zajištění integrity dat při přenosech
• zajištěná databáze (CouchDB)

Příležitost pro domácí partnery a 
investory:

Vytvořit domácí (národní) notářskou 
službu založenou na ElA blockchainu.
Vzhledem k tomu, že platforma je 
připravena, počáteční investice může být 
minimálni.



Děkuji za pozornost

Otto Havle
ELA Blockchain Services a.s.


