
UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE 
FILOZOFICKÁ   FAKULTA

KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

Mgr. Roman  Leština

Outsourcing  v  podnikové  praxi

PRÁCE   K   RIGOROZNÍMU   ŘÍZENÍ
Praha 2007



2

P r o h l a š u j i,

že tuto předloženou rigorozní práci jsem vypracoval zcela 
samostatně a  uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil.
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1. Úvod, cíle rigorozní práce

Autor této rigorozní práce zastává čelní manažerskou pozici v pojišťovně Kooperativa.

Jednou z priorit jeho práce je hledat další, strategické směry rozvoje společnosti a přispívat 

k tomu názory, studiemi i praktickou koncepční činností.

Pojišťovna prošla výraznou restrukturalizací, která přinesla do procesů a činností 

nejrozsáhlejší změny od jejího založení. V těchto komplikovaných podmínkách byla úspěšně 

dokončena jednání o převzetí sedmého největšího hráče na trhu u nás – České podnikatelské 

pojišťovny. Nejvyšší úrovně v historii firmy dosáhlo jak předepsané pojistné, tak zisk. 

Kooperativa díky dynamickému růstu vykázala největší růst tržního podílu na všech hlavních 

odvětvích na českém pojistném trhu a dále se objemem pojistného přiblížila lídrovi trhu, tj. 

České pojišťovně. Mezi klíčové faktory tohoto úspěchu kromě kvalitní práce celé obchodní 

služby v prodeji pojištění patří i rozvoj spolupráce a strategické partnerství s Finanční 

skupinou České spořitelny. Hospodářské výsledky společnosti za uplynulých pět let ukazuje 

tabulka č. 1.

Tab. č. 1 – Hospodářské výsledky Kooperativy za poslední pětileté období

Hlavní ukazatelé (tis. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005

Celkové předepsané 
pojistné

13 569 601 16 369 034 20 023 849 24 166 937 26 527 552

Předepsané pojistné životní 
pojištění

2 085 863 3  055 817 4 505 777 5 461 060 6 036 730

Předepsané pojistné 
neživotní pojištění

11 483 738 13 313 217 15 518 072 18 705 877 20 490 822

Co se týče podmínek na trhu, Kooperativa se, stejně jako ostatní firmy na trhu, musela 

vyrovnat s celkovým poklesem dynamiky českého pojistného trhu, jehož meziroční růst 

dosáhl pouhých 3,7 procenta (oproti 6,3 procenta 2004/2003) a úrovně 115,8 mld. Kč. 
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Pojistný trh tedy rostl i když nižším tempem než v předchozích letech. Zachování růstu 

Kooperativy je pozitivním výsledkem, neboť ještě v 1. pololetí 2005 byl zaznamenán pokles 

celkového pojistného o 0,6 procenta.

Také změny související s novou legislativou byly a jsou pro pojišťovny poměrně náročné. 

Jedná se zejména o zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a  samostatných likvidátorech pojistných událostí. Jejich aplikace, tedy například úpravy 

smluv, registrace pojišťovacích zprostředkovatelů, jejich prozkoušení, rozšíření informačních 

povinností pojišťoven a mnoho dalších věcí, stála v roce 2005 mnoho úsilí spojeného 

s nemalými náklady. Pokračující vliv na český trh měl rovněž vstup do Evropské unie. 

Pozitivním aspektem se stalo otevření trhu služeb pro české subjekty a možné nové aktivity 

například v oblasti přeshraničního pojištění, naopak negativně se jednotný trh projevil 

v odchodu některých velkých mezinárodních klientů – své pojištění si sjednali v zemi, kde 

sídlí jejich mateřská společnost.

Kooperativa v loňském roce opět obdržela několik významných ocenění, která jsou důkazem 

toho, že kvalit a úspěchů firmy si je vědoma odborná i laická veřejnost. Především obhájila 

prestižní titul Pojišťovna roku, který každoročně udělují pojišťovací makléři, a potvrdila svoji 

vedoucí pozici v této oblasti počtvrté za posledních pět let. Kromě hlavní kategorie 

Kooperativa zvítězila v oblastech likvidace škod, spolupráce s makléři a pojištění průmyslu 

a  podnikatelů. Kooperativa loni opět uspěla s produktem pojištění malých a středních 

podnikatelů TREND v hodnocení finančních produktů Zlatá koruna a v anketě Českých sto 

nejlepších, kde obsadila celkově čtvrté místo.

Hlavní ukazatel hospodářských výsledků (předepsané pojistné) vzrostl v meziročním srovnání 

o  9,76  procenta a dosáhl celkově 26,52 miliardy korun. Pojistné z životního pojištění 

vykázalo dynamiku 10,54 procenta, vzrostlo na 6,037  miliardy korun a Kooperativa přesáhla 

počet jednoho milionu smluv v segmentu pojištění osob. Předpis v neživotním pojištění stoupl 

na 20,491 miliardy korun. Kooperativa se tak stejně jako v roce 2004 z celkového pohledu 

stala nejúspěšnější pojišťovnou českého trhu s nejvyšším absolutním přírůstkem 

předepsaného pojistného 2,36 miliardy Kč.

Zisk Kooperativy dosáhl rekordní výše 1 304 milionů korun před zdaněním, což znamená 

meziroční nárůst 70 procent. Firma se tak poprvé díky rostoucí ziskovosti zařadila mezi 



6

skupinu firem, jejichž profit překročil jednu miliardu korun. Stále pozitivněji se na 

hospodářském výsledku Kooperativy projevuje odpovědný risk managementu, pojistně-

technická opatření uskutečňovaná v posledních letech i dosahovaná výše zhodnocení 

finančních prostředků. Kooperativě loni meziročně vzrostly výrazně technické rezervy, 

o  5,52 miliardy Kč a dosáhly celkové hrubé výše 32,55 miliardy Kč.

Dosažená výše předepsaného pojistného, zisku i technických rezerv potvrdila loni postavení 

Kooperativy jako jedné z nejvýznamnějších finančních institucí v ČR, jejíž význam výrazně 

roste i v rámci evropského trhu. Kooperativa je zároveň jednou z klíčových firem mateřské 

skupiny Wiener Städtische.

Tab. č. 2 Podíl Kooperativy na pojistném trhu 

Segmenty trhu (v %) 2001 2002 2003 2004 2005

Celkové předepsané 
pojistné

17,1 18,3 19,1 21,7 22,9

Předepsané pojistné životní 
pojištění

7,4 8,9 11,0 12,4 13,4

Předepsané pojistné 
neživotní pojištění

22,6 23,5 24,4 27,8 28,9

Tradičně výrazně vyšší nárůst pojistného Kooperativy než činila dynamika českého 

kompozitního trhu, upevnil firmě druhé místo s podílem, který na konci loňského roku dosáhl 

22,92 procenta.

Kooperativa obhájila v předepsaném pojistném druhé místo na trhu rovněž v životním 

pojištění a dosáhla v tomto segmentu tržního podílu 13,44 procenta. Velmi silnou pozici si 

firma udržela v neživotním pojištění (tržní podíl téměř 29 procent), a to zejména v oblasti 

pojištění velkých podnikatelských a průmyslových subjektů, v níž loni byla opět 

nezpochybnitelnou jedničkou v České republice. Díky novým produktům a zejména nabídce 

živelního pojištění zdarma ke každé individuální smlouvě povinného ručení na úrovni 
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přibližně 1380 tisíc pojištěných vozidel. Kooperativa tak udržela své postavení druhé 

nejsilnější pojišťovny v této klíčové oblasti se čtvrtinovým podílem trhu.

V roce 2005 završila Kooperativa rozsáhlou restrukturalizaci a naplnila její hlavní cíle:

 zrychlit služby a využít moderní komunikační cesty při co nejmenším administrativním 

zatížení klientů;

 centralizovat pojistně-technické události (taxace, správa smluv, back-office);

 centralizovat likvidace pojistných událostí do tří center;

 vytvořit společnost Global Expert – technické prohlídky pojistných událostí;

 orientovat agentury plně na obchodní činnost a její podporu;

 zavést nové IT systémy, digitalizovat a vybudovat moderní systém oběhu dokumentů;

 snížit počet agentur na devět a optimalizovat síť obchodních zastoupení.

Nové organizační uspořádání a fungování Kooperativy lze shrnout následujícím způsobem. 

Regionální agentury jsou nyní zaměřeny čistě na obchod, růst kmene a péči o klienta. Bylo 

vytvořeno osm center, která jsou plně zodpovědná za svěřené oblasti, byla oddělena první 

a  druhá úroveň zákaznické (pojistně-technické) podpory. Byla vytvořena samostatná a plně 

funkční externí společnost pro technické prohlídky Global Expert. Pojistně-technické činnosti 

v životním pojištění byly plně centralizovány včetně úpisu pojištění, druhé úrovně zákaznické 

podpory (Praha) a likvidace škod (Plzeň); v rámci Centra pojištění hospodářských rizik byl 

centralizován příslušný underwriting a risk management.

Dále byly vytvořeny či z hlediska činností a odpovědnosti revidovány organizační složky, a to 

marketing a vývoj produktů, pojištění motorových vozidel a pojištění majetku, bylo 

reorganizováno oddělení platby a správa pohledávek v rámci ekonomického úseku.

Globálně pojatá restrukturalizace Kooperativy znamená, že bylo zřízeno 24  nových 

organizačních složek, bylo jmenováno 12 nových ředitelů, přibližně tisíc pracovních míst 

přesunuto do jiných útvarů (mnoho zaměstnanců muselo být rekvalifikováno). Byl také 

vybudován zcela nový systém oběhu dokumentů (Profi balíky České pošty, Centrální spisová 

a archivní služba v Modřicích). Celý proces byl podmíněn zaváděním nových IT systémů pro 

podporu uvedených změn (například digitalizace majetkových a  odpovědnostních škod, 

požadavkový systém či K-browser).
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Hlavním obchodním a úspěšně dosaženým cílem Kooperativy bylo v loňském roce především 

posílit pozici druhé největší pojišťovny na českém pojistném trhu se zaměřením na růst 

produkce v životním pojištění a na splnění ambiciózního plánu v prodeji produktů Finanční 

skupiny ČS.

Obchodní činnost firmy byla ovlivněna řadou faktorů. Mezi ty nejvýznamnější patří 

reorganizace společnosti, která znamenala přerod devíti agentur na obchodní regionální centra 

Kooperativy, a aplikace nových zákonů, které mají klíčový vliv právě na oblast obchodu.

Na plnění úkolů se podílelo 1285 pracovníků obchodní služby, zhruba  1900 pojišťovacích 

zprostředkovatelů typu vázaný pojišťovací zprostředkovatel, resp. pojišťovací agent, resp. 

výhradní pojišťovací agent a 324 pojišťovacích makléřů. Ke klíčovým externím získatelům, 

stejně jako v předchozích letech, patřily společnosti KAPITOL, pojišťovací a finanční 

poradenství, a. s., ZFP akademie, a. s., OVB Allfinanz, a. s., a ASTORIE, a. s. 

Nejvýznamnějším partnerem v nové produkci se stala společnost ZFP akademie, a. s., která 

oproti roku 2004 dosáhla nárůstu ve všech druzích pojištění, zejména pak v životním 

pojištění, pojištění majetku občanů a pojištění motorových vozidel. KAPITOL, pojišťovací 

a  finanční poradenství, a. s., potvrdil pozici nejlepšího zprostředkovatele životního pojištění. 

Se společností Astorie, a. s., byla dále prohloubena spolupráce zejména  v oblasti pojištění 

majetku a odpovědnosti občanů a také v oblasti rozšíření činnosti při poskytování servisu 

klientům ve více než 30 obchodních místech společnosti.

S cílem rozvíjet sofistikovaný způsob komplexního finančního poradenství založila 

Kooperativa v roce 2005 dceřinou společnost Benefita, a.s., která prostřednictvím svých 

finančních poradců zprostředkovává především prodej produktů  životního pojištění 

a  produktů Finanční skupiny ČS a vykonává pro klienty skutečné poradenské služby  v plné 

šíři  jejich finančních potřeb.

V pojištění průmyslových a podnikatelských rizik se Kooperativě podařilo udržet si první 

místo na pojistném trhu. K tomuto úspěchu přispěla především úspěšná spolupráce se 

zprostředkovatelskými společnostmi zaměřenými na tento druh obchodu, se kterými má 

Kooperativa dlouhodobě velmi dobré obchodní vztahy.
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Rok 2005 byl ve znamení prohlubující se spolupráce se strategickým partnerem Kooperativy 

– Českou spořitelnou. Byla zavedena celá řada společných nových služeb pro klienty, které 

měly jediný cíl – maximálně zjednodušit a urychlit veškeré náležitosti, které jsou spojeny 

s uzavíráním pojistných smluv a s platebním stykem. Klienti tak mají možnost získat vybrané 

finanční produkty přímo na přepážkách Kooperativy a mohou využít možnosti platit pojistné 

prostřednictvím všech bankomatů České spořitelny. Klienti, kteří si sjednají hypoteční úvěr 

České spořitelny, mají možnost využít zvýhodněné pojištění nemovitostí. Česká spořitelna je 

také významným zprostředkovatelem cestovního pojištění. Kooperativa se na druhé straně 

stala nejvýznamnějším distribučním kanálem pro Penzijní fond České spořitelny a uzavřela 

třicet tisíc smluv na penzijní připojištění. Dalšími úspěšnými produkty v síti Kooperativy jsou 

stavební spoření a kreditní karty.

Jednou z klíčových oblastí, které prošly restrukturalizací a výrazně změnily svoji podobu 

i  činnosti, je oblast zákaznické podpory a pojistně-technických operací. Sjednocení těchto 

činností do Centra zákaznické podpory na jedné straně zajišťuje produktivitu a efektivitu 

práce a na straně druhé standardizaci klientského servisu pro více než 3,5 milionu pojistných 

smluv Kooperativy.

Vedle pořízení a správy standardních pojistných smluv centrum zabezpečuje rovněž 

centralizovaně vedení spisové služby, dále pak telefonickou a elektronickou komunikaci se 

stávajícími a potenciálními zákazníky. Vzhledem k posílení významu Call Centra se výrazně 

posílil a zvýšil počet operátorů včetně druhé lokality v Modřicích. Z agentur převzalo  

centrum také činnosti spojené se zajišťováním doručených písemností. Klient tak dnes 

komunikuje s pojišťovnou prostřednictvím jedné korespondenční adresy, jednoho 

telefonického čísla, resp. jedné oficiální e-mailové adresy. Má však samozřejmě i nadále 

možnost řešit své požadavky osobně u přepážek, avšak i v tomto případě jsou veškeré 

dokumenty distribuovány prostřednictvím centrální podatelny jednotlivým útvarům, které 

dotyčný výkon následně uskuteční. CZP zajišťuje také vývoj a správu vnitropodnikového 

zdroje informací, tedy intranetu a e-learningu společnosti, a dále metodicky řídí pracovníky 

přepážek v zajišťování klientského servisu. Klíčovou úlohu sehrává CZP i při hlášení 

pojistných událostí, protože ve více než polovině případů klienti oznamují tuto skutečnost 

telefonicky. Podobně jako v případě likvidace pojistné události vystupuje CZP i ve vztahu 

k resortu obchodu, produktovým útvarům, odboru plateb a odboru správy pohledávek. 
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Centrum zákaznické podpory tak zajišťuje servis, a to jak pro klienty, tedy zákazníky 

pojišťovny, tak pro ostatní organizační útvary Kooperativy .

Úsek informačních technologií v roce 2005 primárně řešil úkoly spojené s restrukturalizací 

společnosti. Byly provedeny potřebné změny v infrastruktuře spojené s centralizací správy 

smluv a likvidací do vybraných lokalit v termínech vyžadovaných tímto projektem. Byly 

implementovány systémy digitalizace likvidace pojistných událostí v oblasti majetku 

a  odpovědnosti a motorových vozidel. V souvislosti s tím byla zprovozněna a po stránce IT 

vybavena Centrální podatelna včetně identifikačního a skenovacího pracoviště 

zpracovávaných dokumentů.

Během roku 2005 byly ve všech obchodních místech Kooperativy a v Call Centrech zavedeny 

nové aplikace jako hlášení pojistných událostí, požadavkový systém, K-browser a oběh 

pojistných smluv. Všechny tyto aplikace byly průběžně zdokonalovány a uskutečnilo se 

několik školení uživatelů. V rámci vzniku společnosti Global Expert byl zaveden nový systém 

správy požadavků na prohlídku škod motorových vozidel a zpracovávání dokumentů s tím 

souvisejících. V pojištění hospodářských rizik byl postupně vyvinut a implementován nový 

systém IMP (Inovace majetkového pojištění) přípravy a správy smluv včetně práce 

s elektronickými dokumenty.

V roce 2005 dále pokračoval rozvoj Golemu jako jádra provozního pojišťovacího systému 

a  byla provedena ne zcela jednoduchá migrace smluv z provozního systému  Pojišťovny ČS 

do Golemu jako hlavního systému Kooperativy. Výrazně loni vzrostl počet uživatelů systému 

Extranet, který zabezpečeným způsobem přes Internet poskytuje získatelům informace 

o  jejich portfoliu v provozním systému. Na základě požadavků obchodu byl zahájen projekt 

Informačního systému obchodní služby, který bude pokračovat i v roce 2006. Byla také 

implementována základní funkčnost Datového skladu, jenž bude dolaďován i v dalším roce, 

a  také systém KOS pro operativní řízení obchodní služby. Všechny uvedené skutečnosti 

a  činnosti kladly značné nároky na výkon a stabilitu celého stále složitějšího informačního 

systému za situace, kdy se závislost společnosti na jeho plné funkčnosti výrazně zvýšila.

Kooperativa již od svého vzniku věnuje pozornost systému vzdělávání svých pracovníků. 

Zástupci Kooperativy se iniciativně podílejí na činnosti expertních týmů České asociace 

pojišťoven a  Evropské federace pojistitelů, zaměřených na vzdělávání. Firma ročně 
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organizuje na 350  vzdělávacích akcí. Již více než pět let jsou do systému vzdělávání zařazeny 

prakticky všechny cílové skupiny zaměstnanců. Po obsahové stránce se jedná zejména 

o  vzdělávání zaměřené na manažerskou výchovu, koučink, jazykovou přípravu, počítačovou 

gramotnost, finanční poradenství, klientský přístup včetně didaktické přípravy vnitřního 

lektorského sboru. V loňském roce se dále rozvíjel systém elektronického vzdělávání, který 

nabízí více než 20 e-learningových kurzů, a to na bázi vlastního Learning Management 

Systém (LMS), tj. nezávisle na externích dodavatelích.

Kooperativa se svými vzdělávacími programy dostala i do povědomí široké odborné i laické 

veřejnosti. V rámci  licence získané od Ministerstva financí poskytuje na svém internetovém 

serveru www.koop.cz bezplatný komplexní servis pro zájemce o výkon činnosti 

pojišťovacího zprostředkovatele, jehož součástí jsou nejen příslušné e-kurzy, ale 

i  elektronické zkušební testy pro ověřování odborných znalostí. V roce 2005 pojišťovna 

v souladu s licencí přezkoušela více než šest tisíc zájemců o výkon zprostředkovatelské 

činnosti v pojišťovnictví.

V roce 2005 dosáhl hlavní sledovaný ukazatel internetových stránek Kooperativy, tedy počet 

unikátních návštěvníků, meziročního nárůstu  43 procent. Jejich celkový počet přesáhl 388 

tisíc lidí, kteří si zde při více než 625 tisících návštěv (přístupů) prohlédli přes 3,25 milionu 

stránek. Při přepočtu na den vstoupilo na www.koop.cz či www.kooperativa.cz průměrně 

1564 návštěvníků, kteří si během 1714 návštěv prohlédli 8915 stránek denně. Oproti 

výsledkům roku 2004 stoupl celkový počet návštěv o 57 %  a zhlédnutých stránek o 45 %. Na 

jednu návštěvu připadlo průměrně 5,2 zhlédnuté stránky, průměrný počet návštěv na 

návštěvníka (tj. ukazatel loajality návštěvníků vůči webu) meziročně stoupl z necelých 1,5 na 

rovných 1,6. Vysoká návštěvnost je výsledkem pravidelné aktualizace internetových stránek, 

vhodně cílené webové reklamy, zvyšujícího se zájmu o pojištění na cesty on-line a od 

listopadu 2005 úspěšného zavedení prodeje povinného ručení on-line. Další růst návštěvnosti 

a zvýšení zájmu o web Kooperativy očekávám v letošním roce, v jehož první polovině bude 

realizována celková grafická i technologická přestavba stránek s ohledem na nejmodernější 

technologie a trendy.

Kooperativa ani v roce 2005 neustoupila z budování své image spolehlivého, laskavého 

a  profesionálního partnera, který rozumí potřebám svých klientů. Také proto v kontextu této 

komunikační i marketingové strategie nabídla svým klientům produkt povinného ručení 
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rozšířený o živelní pojištění vozidla zdarma a podpořila povědomí o této nabídce výraznou 

reklamní kampaní. Další reklamní aktivity již tradičně zahrnovaly také podporu životního, 

majetkového a cestovního pojištění.

Autor této práce zastává názor, že další rozvoj Kooperativy je závislý na tom, zda se začne ve 

své činnosti  soustředit na určité priority a další oblasti „svěří“ dodavatelům. To byl hlavní 

důvod k napsání této práce. Vyjasnit pojem a procesy outsourcingu a ukázat jejich použití 

v praxi. Vzhledem k předchozímu studiu andragogiky vybral autor oblast podnikového 

vzdělávání. Reflexe problému je dostatečně známá. Velkým problémem je sladit přípravu 

pracovníků pro výkon pojišťovacích profesí a systém dalšího vzdělávání integrovaný s prací. 

Další dimenzí problému je posoudit účelnost činnosti podniku (Kooperativy) v této sféře 

a  ukázat důležitost převedení části systému na nadpodnikovou složku a v konečném důsledku 

zvýšení angažovanosti státu. Toto je hlavní myšlenka předložené práce a její cíl, tj. podpořit 

outsourcing vzdělávacích činností v pojišťovnictví České republiky.
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2. Pojem outsourcing, charakteristika a podstata 
doprovázejících podnikových procesů 

Historie outsourcingu počíná dělbou práce. Pokud se vydáme po stopách outsourcingu, 

objevíme jeho počátky v USA, kde se podniky začínají tematizovaně zabývat touto 

problematikou v šedesátých letech tohoto století. Na začátku osmdesátých let se outsourcing 

začíná uplatňovat v bankovním a finančním sektoru. Od počátku let devadesátých se 

outsourcing stává velmi rozšířeným i mezi celou řadou společností a státních subjektů, a to 

prakticky ve všech podnikatelských odvětvích nejen v USA, ale i v Evropě. Většina pramenů 

označuje za zlom v rozšíření outsourcingu a na začátek jeho masového užití outsourcing 

informačních systémů firmou Kodak. Masovost outsourcingu začíná vytěsněním 

informačního systému, jehož hojné využití vrcholí v druhé polovině devadesátých let. 

Outsourcing je pojem americké obchodní angličtiny. V oxfordském výkladovém slovníku 

(2005) je u výrazu out-source uvedeno doslova „zařídit, aby firma zvenčí pracovala nebo 

provozovala služby pro určitou konkrétní firmu“. V našich obecných ani specializovaných 

slovnících, včetně výkladových, není toto slovo často ani uvedeno. Někdy je pro pojem 

outsourcing používán opis „využívání externích služeb“. Protože však tento termín zcela 

přesně nevyjadřuje skutečný význam a alternativní český ekvivalent neexistuje, je v práci 

používán původní výraz „outsourcing“ a pro anglické „to outsource“ je používán blízký výraz 

„vytěsnit“ nebo odsunout.

V anglicko-českém slovníku knihovnictví a informatiky autorů vykládá Merta (In: 

Bartůňková, 1995) termín outsource jako „externí zdroj, pramen“.

V odborné literatuře jsou uváděny dvě definice termínu outsourcing:

1. Pojmem outsourcing se rozumí převzetí expertiz a zdrojů od externí organizace za účelem 

doplnění a plné náhrady funkce, která byla předtím zajišťována uvnitř organizace.

2. Outsourcing se vztahuje k nákupu externího zdroje těch služeb a zboží, které organizace 

předtím vyráběla nebo poskytovala sama.

Koubek (1997) uvádí, že outsourcing znamená vyčleňování činností z podniku, popřípadě 

využívání vnějších zdrojů. Stýblo (2005) píše, že outsourcing představuje nástroj 
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restrukturalizace podniku s cílem soustředit se na hlavní činnosti (core business) a umožňující 

kontrolu a redukci nákladových položek.

Pojmem outsourcing se rozumí přejímání výkonů cizích firem místo provozování vlastních 

činností. Opačný trend se nazývá insourcing. Tím se rozumí, že si podnik sám ve vlastní režii 

provozuje činnosti, které dosud odebíral od cizích firem. Outsourcing lze také chápat jako 

vyčlenění určených vnitropodnikových služeb, které v rámci podniku tvoří samostatnou 

organizační složku, za účelem jejich prodeje kupujícímu a jejich smluvního zajištění mezi 

kupujícím a prodávajícím v jeho prospěch.

                                                                                  Služba
                                                                                         zdroje

                    
                                                                                         výstup                                                 výstup

Obr. č. 1 Princip outsourcingu (podle Bruchnera a Voříška, 1998)

Podnik využívá ke své činnosti zdroje, které na základě své potřeby a legislativy 

obhospodařuje tak, aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě a kvantitě, jaká je 

požadována pro plnění cílů podniku. Outsourcing je pak takový stav (nebo činnost k němu 

vedoucí), kdy vstup, který by firma jinak získala z takového zdroje, koupí od jiného 

(podnikatelského) subjektu jako službu (nebo zboží). Tím odstraní interní činnosti související 

s obhospodařováním zdroje. Podnik takto tedy od sebe zdroj odsune (out).

                                    Služba  zdroje
Obhospodaření

zdroje
Hlavní  činnostzdroj

podnik

Obhospodaření 
zdroje

Hlavní  činnost

poskytovatel podnik

zdroj
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Vložit mezi sebe a zdroj další subjekt. Outsourcingem je označován (výše uvedený) stav, 

činnost k tomuto stavu vedoucí (dále outsourcing jako proces) a také permanentní činnost, 

která tento stav udržuje. Opačný stav, kdy podnik zdroj obhospodařuje interně, bývá nazýván 

„insourcing“.

Konzultanti z poradenské firmy Gartner Group vymezují outsourcing jako smluvní vztah 

s externí firmou za účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti. 

Outsourcing je tedy dělba práce, nákup polotovarů, finanční půjčky a téměř všechny další 

činnosti v obchodě. Veškerá problematika outsourcingu je obsažena v problému rozhodování,

zda „udělat nebo koupit“ (make versus buy) nebo „vlastnit nebo pronajmout si“ (own versus 

lease).

Outsourcing znamená restrukturalizaci činností podniku vycházející zejména z použitelnosti 

kapacit vlastních pracovníků na určitou činnost v průběhu kalendářního roku, ceny za 

vybavení a jeho udržování.

Činnosti firmy je podle Duby (1998) možné rozčlenit do tří základních skupin:

1. První z nich jsou činnosti, jež jsou posláním podniku a přinášejí mu přidanou hodnotu.

2. Druhou skupinu představují činnosti, které sice nepřinášejí přidanou hodnotu, ale je 

nezbytné je ve firmě zajistit. Patří mezi ně ekonomické a finanční služby, zajištění 

bezpečnosti práce a kontrola jakosti produktů.

3. Třetí skupinou jsou činnosti doplňkové, které v převážné většině netvoří přidanou 

hodnotu, ale jsou do určité míry nezbytné. Právě na tuto kategorii je outsourcing zaměřen, 

protože je lze získat dodavatelsky.

Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění nebo předání správy podpůrných podnikových 

struktur zadavatelské organizace profesionálnímu externímu poskytovateli outsourcingových 

služeb. Ten může, ale nemusí, převzít pod svoji správu danou činnost včetně pracovníků, kteří 

ji až doposud zajišťovali.

Problematika outsourcingu zahrnuje obvykle takové funkční oblasti, které bezprostředně 

nesouvisejí s hlavním předmětem činnosti podniku (stravování pracovníků), nebo případně 

oblasti, které dosud bylo běžné provádět výhradně v podniku samém (výroba), nejobvykleji 

však oblasti, které mají obě uvedené charakteristiky: tedy bezprostředně nesouvisejí s hlavním 
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předmětem činnosti podniku a dosud bylo obvyklé je provádět v podniku samém (účetnictví, 

provoz informačního systému). Hlavními problémy jsou pak otázky: co vytěsnit, zda vytěsnit, 

finanční efekty vytěsnění, konkurenční výhoda vytěsnění, dlouhodobé důsledky vytěsnění 

apod. V naší problematice však skutečnost, že je odsunut původní zdroj, není tak důležitá jako 

to, že je spolu s ním odsunuta i činnost, kterou by bylo nutné vynaložit na obhospodaření 

tohoto zdroje (a která by tedy vyžadovala použití dalších zdrojů). Podnik, který se rozhoduje, 

zda funkční oblast provozovat nebo vytěsnit, budeme dále nazývat zadavatelem, klientem, 

zákazníkem, nebo jednoduše podnikem. Podnik, který bude funkční oblast zadavatele 

alternovat, budeme nazývat poskytovatelem.

Nejdůležitější z mnoha aspektů outsourcingu je možnost použití outsourcingu jako nástroje ke 

splnění určitých podnikových cílů. Předpokladem jeho úspěšnosti je přesné stanovení jeho 

cílů v podniku. Existují čtyři základní oblasti důvodů outsourcingu, které se v jednotlivých 

konkrétních případech prolínají. Tyto oblasti jsou (viz obr. č. 2): konkurenční, věcné, 

finanční, organizační.

Obr. č. 2 Původ důvodů k outsourcingu (podle Brucknera, 1998)

Podnik

VYTĚSNIT?

FUNKČNÍ  OBLAST
Organizace

Finance

Konkurence

Hlavní  činnost
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1. Konkurenční důvody 

Konkurenční důvody jsou výsostně strategické. Jedná se o zaměření na získání 

konkurenční výhody, náskoku nad konkurencí. Být v lepší situaci než konkurent je cíl 

orientovaný na vzdálenou budoucnost. Rozhodování v této oblasti je založeno politicko-

strategicky, tedy bez hodnocení krátkodobých faktických (číselně prokazatelných) přínosů 

rozhodnutí.

2. Věcné důvody

Věcné důvody se týkají zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Outsourcing zajišťuje 

přístup ke zdrojům potřebným pro rozvoj hlavní oblasti na vysoké úrovni. Většinou jde 

o  rozvoj, v některých případech však může být věcným důvodem třeba udržení tradice.

3. Finanční důvody

Jedná se o snížení nákladů a zvýšení výnosů. Nedoporučují se jako hlavní cíl, neboť je 

exaktně lze stanovit, ale nejsou prostředky, jak exaktně takového cíle dosáhnout. Někteří 

autoři považují redukci nákladů za hlavní důvod outsourcingu. Nejvýstižněji lze 

o  finančních důvodech říci to, že doprovázejí ostatní cíle a důvody a finanční (a zvláště 

nákladové) hledisko je důležitým hodnotícím faktorem úspěšnosti outsourcingu 

aplikovaného z jiných důvodů než finančních. Finance (náklady) jsou, spíše než důvodem 

k outsourcingu, rozhodovacím nebo hodnotícím faktorem outsourcingu, a to faktorem 

nejdůležitějším.

4. Organizační hledisko

Z organizačního hlediska jde především o zjednodušení manažerské práce a zploštění 

organizační struktury podniku. To souvisí s rostoucí specializací podniku, pracovníků, ale 

i středního managementu.

The Outsourcing Institut v New Yorku mapuje již od roku 1991 různá, dostupná data 

o  outsourcingových projektech v americké ekonomice. Důvody outsourcingu jsou uvedeny 

v pořadí podle jejich strategické důležitosti a zároveň podle míry jejich úspěšnosti. Z důvodu 

jejich vysoké vypovídací schopnosti se zaměříme na problematiku outsourcingu prizmatem 

těchto důvodů. Po objasnění každého z nich jsou uvedeny možné důsledky, výhody, popř. 

nevýhody.
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Prvních pět důvodů je strategických, dlouhodobých; druhých pět taktických, zaměřených na 

krátkodobé přínosy:

1. Soustředění na hlavní činnost podniku

2. Přístup k možnostem a schopnostem na světové úrovni

3. Rozšíření přínosů restrukturalizace

4. Sdílení rizik

5. Uvolnění zdrojů pro jiné účely

6. Uvolnění kapitálových prostředků

7. Přísun peněz

8. Snížení operativních nákladů

9. Zdroje nejsou  dostupné interně

10. Některé činnosti jsou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu

Soustředění na hlavní činnost podniku znamená odsunutí komplementárních podnikových 

činností vně podniku za účelem aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost podniku. Nejedná 

se tedy o užší specializaci v rámci podnikového zaměření, ale o odsunutí doplňkových 

funkčních oblastí. Zaměření podniku se může i rozšiřovat. Zatímco operační detaily přebírá 

vnější partner, podnik se může zaměřit na širší obchodní témata či úkoly v jeho hlavním

zaměření. Outsourcing je tak nástroj změny organizační struktury, který může zajistit 

efektivnější využití podnikových zdrojů při snaze lépe reagovat na potřeby zákazníka.

Outsourcing dovolí podnikům stát se partnery expertů. Největší výhodou outsourcingu je 

snadnější a v rámci tržního prostředí automatický posun ke světové úrovni ve funkční oblasti 

a tendence na světové úrovni setrvat. Pokud není podnik v oblasti „leaderem“, je udržení 

světové úrovně velmi nákladné a obtížné a podnik spíše tenduje ke stagnaci v takové funkční 

oblasti. Tento aspekt je výrazný především v oblasti informačních technologií. Samou 

podstatou (outsourcingových) poskytovatelů je přinést svým zákazníkům služby ve světovém 

rozsahu a na světové úrovni. Stejně jako podniky vytěsňují nějakou funkční oblast, aby se 

zaměřily na svou hlavní činnost, poskytovatelé všechny své prostředky a možnosti vkládají na 

poskytování služeb plynoucích z jejich zaměření. Schopnosti a možnosti těchto poskytovatelů 

jsou obvykle výsledkem rozsáhlých a dlouhodobých investic do technologií, metodik a lidí. 

Často poskytovatelé na základě zkušeností s mnoha podniky s podobnými problémy také 

nabízejí specializované expertizy (např. průmyslové).
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Partnerství s poskytovatelem služeb na světové úrovni může přinést následující výhody:

 přístup k jinak nedostupným, novým technologiím, nástrojům a technikám

 mizí náklady spojené s doháněním světové technologie a náklady na školení nových 

pracovníků

 lepší pracovní příležitost pracovníků, kteří přešli k poskytovateli

 management se místo řešení operativních záležitostí může zaměřit na vytváření

a  zdokonalování možností a schopností podniku, které lépe uspokojují obchodní 

požadavky

 poskytovatelé obvykle mají kvalitnější a lépe strukturované metodiky, procedury 

a  dokumentaci, a také zkušenější pracovníky, což může znamenat menší operativní 

problémy

 poskytovatelé mají časem i kvantitou prověřené zkušenosti v aplikaci jejich specializace 

do podnikových procesů

 přístup k lepším nástrojům pro odhady nákladů nových řešení (je-li ještě nutné, aby se 

zákaznický podnik náklady nových řešení ve vytěsněné oblasti zabýval)

 přístup k průmyslovým znalostem, které poskytovatel získal od svých ostatních klientů 

(partnerů).

Outsourcing je často vedlejším produktem jiného nástroje managementu – Business Process 

Reengineeringu (BPR). Podnik, který kompletně přepracovává své procesy, může některou 

funkční oblast přesunout na externí organizaci, která již (např. po vlastním BPR) 

požadovanou činnost provozuje na takové úrovni, jaká byla očekávaná od přepracování této 

činnosti uvnitř podniku. Tak je požadovaná úroveň přístupná podniku hned a zatím je možné 

soustředit aktivity BPR na ostatní funkční oblasti.

Po reengineeringu procesů jsou obvykle k vytěsnění doporučovány procesy podpůrné, tedy 

procesy, které nejsou součástí hlavních procesů podnikové činnosti, ale nějakým způsobem 

tyto hlavní procesy podporují. Procesní pohled na podnik je vhodným nástrojem pro 

identifikaci oblastí, které podnik může vytěsnit.

S investicemi a s mnoha činnostmi podniku jsou spojena různá rizika. Když podniky vytěsňují 

okrajové funkční oblasti, stávají se více flexibilními, dynamickými a lépe schopnými 

přizpůsobit se měnícím se tržním příležitostem (konkurenci, poptávce, legislativě, finančním 
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podmínkám či technologiím). Prostřednictvím outsourcingových kontraktů jsou rizika 

rozdělena do sítě několika podniků. Především poskytovatelé, poskytují-li své služby více 

podnikům, redukují rizika vycházející z jednoho podniku. Mohou totiž investovat (včetně 

výzkumu a vývoje) „jménem“ nikoli jednoho podniku, ale jménem všech svých klientů. 

Podnik, který jejich služby kupuje, tak sdílí rizika se všemi ostatními zákazníky svého 

poskytovatele. Samotný outsourcingový vztah přináší na druhou stranu nová rizika.

Každý podnik má omezené zdroje. Stálým úkolem managementu je jejich nejvýhodnější 

využití. Outsourcing umožňuje přesun zdrojů z okrajových funkčních oblastí do oblastí hlavní 

činnosti, tedy do oblasti, kde se nejvíce odrazí jak ve službách zákazníkovi, tak ve své 

návratnosti.

Nejčastěji jsou takto přesunutými zdroji zdroje lidské. Lidé, kteří jsou dosud zaměřeni 

interně, budou nyní zaměřeni externě – především na zákazníka. Činnosti zaměřené na 

zákazníka jsou řízeny tržními principy a tedy teoreticky umožňují efektivnější využití zdrojů 

než činnosti zaměřené vnitropodnikově. V obráceném případě, kdy podnik nedokáže plně 

využít své zdroje pro hlavní činnost, je možné tyto zdroje přesouvat na okrajové oblasti. 

Nevyužije-li například podnik specializovaného technika pro reklamační opravy zákazníků, 

může jej nechat opravovat pracovní prostředky ostatních zaměstnanců.

Outsourcing je cestou snížení investic do okrajových funkčních oblastí. Místo získávání 

zdrojů prostřednictvím kapitálových výdajů má podnik tyto zdroje smluvně přístupné 

k běžnému užití s vynakládáním běžných, operačních výdajů.

Kapitálové fondy jsou tedy použitelné pro hlavní činnost podniku. Také mohou vzrůst některé 

finanční ukazatele, protože je takto eliminována nutnost vykázat návratnost investic do 

okrajových funkčních oblastí.

Rozhodování kam investovat je jedním z nejdůležitějších rozhodování vrcholového vedení 

podniku. Investice do automobilů, budov nebo počítačů, jsou při zkoumání návratnosti 

obtížněji obhajitelné v porovnání s investicemi do oblastí přímo se dotýkajících výroby nebo 

služby zákazníkovi. Pokud je podnik vhodným způsobem vytěsní, nadále nesnižují jeho 

disponibilní kapitál.
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Outsourcing jako proces sám bezprostředně žádné zdroje ze své podstaty nepotřebuje (a je 

tedy problematické chápat jej jako investici).

V rámci outsourcingu často dochází k přesunu aktiv od podniku k poskytovateli. Stroje 

a  zařízení, software, licence (apod.) používané v odsouvané  činnosti mají všechny určitou 

hodnotu a jsou obvykle prodány poskytovateli. Ten pak tato aktiva používá k poskytování 

služeb (zpět) podniku a obvykle i jiným klientům. Prodej samozřejmě znamená pro podnik 

přísun peněz odpovídající hodnotě prodaných aktiv. Zmíněný prodej má důležitý aspekt. 

Aktiva bývají obvykle prodána za cenu určenou podle účetní hodnoty, která je často vyšší než 

tržní hodnota (což platí zvlášť v oblasti informačních technologií). Rozdíl mezi tržní a účetní 

hodnotou je de facto půjčka, kterou podnik poskytovateli splácí v ceně služeb v průběhu 

kontraktu.

Redukce nákladů a jejich větší operabilita je nejdůležitější taktický důvod outsourcingu. 

Podnik, který vše dělá interně, patrně vynakládá větší výdaje na výzkum, vývoj, marketing 

(nebo jiné), než by zaplatil vnějšímu podniku, který se specializuje a má nižší náklady. Vyšší 

náklady musí být přesunuty na zákazníka a je otázkou, zda ten je bude ochoten i nadále nést.

Jde samozřejmě především o náklady rozsahu, které jsou u poskytovatele nižší z důvodu 

obsluhy více klientů. Snížení operativních nákladů jednotlivého podniku zde připisujeme 

přenesení nákladů více podniků na jeden společný subjekt – poskytovatele. Ten je schopen 

tzv. úspor nákladů rozsahu, tedy úspor těch nákladů, jejichž výše na jednotku poskytovaných 

služeb (mezní, resp. průměrné náklady) s rostoucím rozsahem poskytovaných služeb 

(s rostoucím objemem „výroby“ oblasti) klesá. Především se jedná o fixní náklady, které jsou 

pro provozování funkční oblasti nutné, ale které pokryjí širší využití než kterého je schopen 

jeden konkrétní podnik. Takto může být poskytovatel prostředníkem sdílení nákladů 

například na budovy, stroje a zařízení, ale také na získání a udržování kvalifikace potřebné 

pracovní síly. Poskytovatel však může mít ve funkční oblasti nižší náklady než zadavatelský 

podnik i z jiných důvodů než z důvodů rozsahu, a proto může být z hlediska nákladů výhodný 

i outsourcing činnosti specifické pro určitý podnik.

Dalším hlediskem je rozdělení nákladů na transakční (koordinační) a výrobní náklady ve 

zkoumané funkční oblasti. V případě vytěsnění klesají výrobní náklady funkční oblasti, ale je 

nutné počítat se zvýšením transakčních nákladů a změnou charakteru transakcí ze strukturních 
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na tržně orientované. Celkově se náklady sníží, je-li růst transakčních nákladů na funkční 

oblast nižší než pokles výrobních nákladů oblasti.

V případě outsourcingu můžeme do transakčních nákladů zahrnovat především:

 náklady spojené s uzavřením kontraktu a kontrolou jeho plnění

 náklady na komunikaci mezi podnikem a poskytovatelem

 náklady na expertní a konzultační služby spojené např. s výběrovým řízením nebo 

s řešením sporů poskytovatele a zákazníka.

Transakční náklady funkční oblasti mohou ale také poklesnout, zvláště je-li outsourcing 

spojen s BPR a tržně obchodní vztah nahradí složitou organizační strukturu. Nákladové 

hledisko se uplatní také při slučování podniků (na všech představitelných úrovních). Je 

výhodné sdílet funkční oblast a náklady na ni, než provozovat v každém ze spojovaných 

podniků jednu separátní oblast.

Pokud je však jediným cílem outsourcingu snížení nákladů, obvykle končí fiaskem. Podle 

výzkumu Deloitte & Touche v USA z roku 1995 bylo 69 % z 1500 dotázaných ředitelů 

informatiky zklamáno výší úspor plynoucích z outsourcingu. Podobně jako investice do 

informačních systémů přinese outsourcing spíše konkurenční výhodu (pružnější a rychlejší 

reakci na změny situace na trhu a na požadavky zákazníků, zvýšení kvality produktů a služeb, 

zvýšení podílu na trhu apod.), než významné úspory.

Výše uvedené tvrzení ovšem neznamená, že by podnik nemusel nebo dokonce neměl sledovat 

ekonomické dopady outsourcingu. Opak je pravdou. Je zřejmé, že získání konkurenční 

výhody by se mělo projevit i v ekonomických výsledcích podniku. Proto součástí 

outsourcingového záměru by měly být i metriky, kterými se měří dopady outsourcingu a jeho 

ekonomické přínosy.

Pro objektivní vyhodnocení možnosti vyčlenění jsou nutné příslušné informace, které je 

možné rozdělit do dvou základních kategorií:

 interní informace, které se týkají především hospodaření jednotlivých interních 

ekonomických jednotek (náklady externí, náklady interní, interní výkony, externí výkony, 

interní ceny)

 externí informace, které se týkají zejména dostupnosti vyčleňování služeb, jejich ceny, 

případně počet konkurentů
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Zatímco externí informace jsou relativně snadno dostupné, resp. lze pomocí výběrových 

řízení poměrně jednoduchým a efektivním způsobem získat ucelený přehled o nabízených 

službách, včetně případných referencí a historie jednotlivých dodavatelů, u informací 

interních je jejich relevance a možnost ověření podstatně náročnější s ohledem na historické 

změny v organizaci, výrobě, majetkové struktuře apod.

Základním zdrojem interních informací bude finanční účetnictví, které však svým 

charakterem, okruhem uživatelů a nutností přizpůsobit se zákonným úpravám nemůže reálně 

zobrazit celkový pohled na požadované skutečnosti. Druhým zdrojem pak může být 

vnitropodnikové účetnictví, které by mělo odrážet realitu ve společnosti a být nástrojem pro 

řízení. Praxe nicméně ukazuje, že současně uplatňovaná koncepce není zcela vyhovující nejen 

pro potřeby outsourcingu, ale především pro potřeby řízení.

Poradenská firma Consulting Partners uspořádala v roce 1999 v Praze konferenci 

k problémům vztahu outsourcingu a controllingu. Východiskem vztahu obou procesů je 

uplatňování koncepce ekonomického modelu řízení, založené především na důsledném 

uplatňování principů controllingu, jejichž cílem je:

 komplexní podchycení všech ekonomických, finančních a zejména nákladových událostí 

tak, aby byla vytvořena odpovídající báze pro řízení a kontrolu nákladů procesů

 uplatnění objektivních a jednoznačných principů při vyhodnocování informací, jakož 

i  zajištění vzájemné výměny informací, provázanosti informačních toků a vytvoření 

stabilní datové základny

Pro tento model je nutné nákladové účetnictví pojmout jako nezávislý druhý okruh účetnictví, 

který není pouhým výkaznictvím pro různé externí příjemce informací, ale skutečným 

nástrojem pro řízení. Nákladové účetnictví si zachovává vazbu na účetnictví finanční 

v podobě čerpání informací o spotřebě nákladů a zároveň navazuje na další oblasti (výrobu, 

údržba, ...)
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Obr. č. 3 Vztah nákladového, finančního účetnictví a dalších oblastí výroby a služeb 
(Consulting Partners, 1999)

Moderní nákladový a kalkulační systém je složen z několika navzájem propojených oblastí, 

což umožní zachycení relevantních informací o nákladových událostech v celém jejich 

průřezu, které mohou být posléze garancí přesných výstupů.

Plánování

skutečnost - vyhodnocení

Obr. č. 4 Propojenost oblastí nákladového a kalkulačního systému 
(Consulting Partners 1999)

Nejrychlejší cestou, jak rychle snížit vysoké náklady, je rozpustit některá oddělení a kupovat 

jejich výkony od externích podniků služeb. Velké podniky to mohou udělat i tak, že 

zaměstnanci rozpuštěných oddělení mohou založit samostatný podnik služeb, od nějž si 

bývalý zaměstnavatel kupuje potřebné výkony.
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Podniky vytěsňují funkční oblast i z toho důvodu, že nemají přístup k požadovaným zdrojům 

uvnitř podniku. To je častý důvod například při geografickém rozšiřování podniku, při větší 

reorganizaci, která podnik oddálí od zdroje, nebo při oddělení části podniku, kdy důležitá 

činnost (jako třeba logistika) zůstane u podniku mateřského.

Někdy podnik nedisponuje dostatečnými lidskými zdroji pro řízení funkční oblasti. Zcela 

speciálním případem outsourcingu je outsourcing operativního managementu určité funkční 

oblasti (management services outsourcing). V tomto případě strategické vedení podniku 

přenechá řízení některých funkcí externímu poskytovateli manažerských služeb. Samotná 

funkční oblast však zůstává uvnitř podniku. Podle míry takového propojení podniků pak tento 

vztah již není ryze smluvní, ale zasahuje i do oblasti práva.

Outsourcing řízení funkční oblasti těžko může být dlouhodobým řešením. Může být ale 

vhodnou cestou pro získání potřebného know-how vlastních pracovníků. Po získání 

potřebných znalostí vlastní pracovníci převezmou řízení příslušné funkční oblasti.

Outsourcing jistě může být jedním z možných řešení obtížně zvládnutelné funkční oblasti. Za 

pozornost ale stojí, že vedení většiny podniků, které uvedly tento důvod jako důležitý pro 

jejich rozhodnutí k outsourcingu, bylo jeho výsledky rozčarováno. Je-li činnost 

managementem těžko zvladatelná nebo zcela mimo kontrolu, management by měl podchytit 

příčiny takového stavu. Je-li důvodem neporozumění či nepodchycení požadavků na činnost, 

její vytěsnění bude mít spíše negativní následky. Pak bude mít podnik pravděpodobně 

i  problémy s komunikací s externím poskytovatelem činnosti. 

V takovém případě je reálnější od outsourcingu očekávat spíše zhoršení než zlepšení možností 

ovládat a řídit příslušné funkce.
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3. Modely a problémy outsourcingu

Jakákoliv obchodní společnost či jiný podnikatelský subjekt, jehož předmět podnikání ve 

shodě s vlastními podnikatelskými aktivitami zahrnuje více činností a podnikatel k jejich 

zajišťování zaměstnává pracovníky. S tím, jak podnik roste, dochází k tomu, že je třeba začít 

realizovat řadu „vedlejších“ činností uvnitř podniku, které slouží výhradně nebo převážně 

k zajištění výkonu hlavní činnosti podnikatele. Typicky se jedná zejména o počítačové 

vybavení a jeho provoz, interní počítačovou síť, její správu a údržbu. Náklady na zajištění 

zmíněných činností nejsou malé a při současné podobě pracovně právních předpisů není ani 

mnohdy snadné pružně a efektivně řídit veškeré personální potřeby podniku. Navíc je potřeba 

vzít v úvahu rovněž časové hledisko, které začne hrát důležitou roli, dosáhne-li potřeba 

„vnitropodnikových služeb“ určité velikosti či mimořádné odborné náročnosti, jako je tomu 

např. u zmíněné údržby počítačové sítě, v takových případech jde ruku v ruce i související 

administrativa.

Souhrn zmíněných činitelů, stejně jako jasný celosvětový trend, který nutí k větší specializaci 

a zefektivnění jednotlivých činností, vede nepochybně k tomu, že v jistém okamžiku je na 

místě podnikatelova úvaha, zda shora popsané podpůrné služby, které jsou pro předmětný 

podnik vesměs neziskové, nevyčlenit a nesvěřit jejich poskytování jinému subjektu, to vše na

základě smlouvy, která se v angličtině nazývá „Outsourcing Contract“ neboli „outsourcingová 

smlouva“.

3.1. Externí, interní a smíšený outsourcing

Vyčleňování a začleňování činností je možné uskutečnit různým způsobem. Kromě 

extrémních variant (vyčlenění, začlenění) existuje široká paleta smíšených variant. Na začátku 

rozhodování však vždy stojí základní otázka: insourcing nebo outsourcing? Padne-li 

rozhodnutí ve prospěch outsourcingu, je možné uvažovat o interním nebo externím 

outsourcingu (viz obr. č. 5).

1. Při interním outsourcingu se jedná o vyčlenění určitých činností z centrály nebo z hlavní 

činnosti na samostatnou dceřinou společnost, která zůstává ve sféře vlivu firmy. Tato 

forma se často používá ve větších podnicích nebo jedná-li se o činnosti, které lze nabízet 

na trhu. Také může jít o založení kooperační firmy spolu s dalšími partnery.
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2. Externí outsourcing naproti tomu znamená vyčlenění určitých činností z podniku a jejich 

pořizování od cizích firem. Vyčlenění z podniku může být provedeno formou odprodeje 

vlastní podnikatelské jednotky jejímu managementu.

3. Smíšené varianty mohou mít formu strategických aliancí, joint venture, kooperací, 

podnikových sítí.

Obr. č. 5 Možnosti vyčlenění činností v podniku (Consulting Partners, 1999)

Pro jednotlivé alternativy vyčlenění týkající se pronájmu, prodeje či majetkové účasti je nutné 

vypracovat variantu podnikatelského záměru, který musí zohledňovat různé alternativy 

vytížení, event. potřebu investic, včetně výpočtu jejich návratnosti.

1. V alternativě  klasického pronájmu se předpokládá, že se nájemník bude chovat vůči 

společnosti jako ke každému externímu zákazníkovi a bude tedy účtovat příslušné tržní 

ceny. 

2. Alternativa tzv. „kvazi pronájmu“ představuje řešení, kdy společnost má smluvně 

rezervovány volné kapacity v rozsahu x% v nákladových cenách a teprve požadavky 

převyšující tuto hranici je nutné nakupovat za tržní ceny. Nákladová cena zahrnuje 

veškeré variabilní náklady předešlého roku pro dané vytížení.

3. V případě alternativy prodeje je rozdíl oproti předešlým alternativám jednak ve výši 

výnosů, jež jsou v tomto případě tvořeny tržbami z prodeje majetku a rovněž i nákladů, 

kde je nezbytné počítat se zůstatkovou cenou prodávaného majetku. Úroveň těchto tržeb 

je potřebné stanovit na základě současné poptávky a nabídky na trhu. Náklady v tomto 

případě tvoří kromě nákladů na externí zajištění dané služby rovněž zůstatková cena 

prodávaného majetku.

Vyčleňovaná 
činnost

Interní 
jednotka

Pronájem Prodej

Majetková

účast

 určení výpočtového období 
(3–5 let)
 predikce interní poptávky po 

činnosti
 predikce externí poptávky po 

činnosti
 predikce fixních nákladů
 predikce variabilních nákladů
 předpokládaná prodejní cena
 předpokládaný nájem
 propočet cash-flow



28

4. Alternativu dceřiné společnosti s majetkovou účastí a alternativu organizační jednotky 

s vysokou mírou samostatnosti je možné z pohledu porovnání ekonomické výhodnosti 

sloučit, neboť se předpokládá, že forma samostatné organizační jednotky s optimálně 

fungujícím motivačním systémem se bude z pohledu úrovně podnikatelské aktivity 

přibližovat samostatnému subjektu s právní subjektivitou.

Variant outsourcingu je v současné době velmi mnoho, přičemž hlavním společným znakem 

je nákup služby. Zásadní otázkou outsourcingu je otázka vlastnictví hmotných statků 

souvisejících s provozem vyčleňované služby. Na rozdíl od pracovníků, kteří většinou 

přecházejí k poskytovateli outsourcingu, budovy a zařízení mohou, ale nemusí změnit 

vlastníka. Z tohoto hlediska Molnár rozlišuje (1998) tři možné varianty:

 poskytovatel má prostory a zařízení od zákazníka v pronájmu, tento majetek u něj 

spravuje a dodává mu podle smluvního závazku službu

 prostory i technické vybavení jsou prodány poskytovateli

 poskytovatel má vše, co je potřebné k poskytování vyčleňované služby a dodává 

informace jako službu. 

Z hlediska postavení partnerů Molnár (1998) identifikuje tři základní hierarchické úrovně:

 Inhouse outsourcing, kdy poskytovatel služby je součástí organizační struktury zákazníka 

(např. formou samostatné divize) – organizační jednotkou s vysokou mírou samostatnosti 

v rámci společnosti.

 Subordinate outsourcing, kdy zákazník má určitou kapitálovou účast ve společnosti 

poskytovatele, který je samostatným právním subjektem (např. dceřiná společnost či joint-

venture). Jedná se o vytvoření majetkové účasti ve společnosti se samostatnou právní 

subjektivitou.

 Independent outsourcing, kdy se jedná o spolupráci dvou skutečně nezávislých partnerů. 

Potřeby vyčleněných služeb budou v případě prodeje majetku nebo pronájmu majetku 

zajišťovány nákupem na volném trhu.

Podíváme-li se na právní možnosti outsourcingu u nás, Kroft (1998) představuje několik 

modelových situací, které však – jak je uvedeno dále – nemusí být vždy přímým 

outsourcingem v základním chápání významu tohoto pojmu.
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1. Pravděpodobně první z možností bude úvaha o prodeji části podniku dle ust. § 476 až 488 

ObchZ a současné nasmlouvání služeb, které byly takto v rámci prodeje části podniku 

převedeny. Podle autorova názoru právě smlouva o prodeji části podniku je po formální 

právní stránce prvním krokem skutečného outsourcingu. Výhodou této varianty je její 

transparentnost, naopak nevýhodou časová i faktická náročnost. Vnitropodnikové služby 

lze většinou dobře vymezit, neměl by tudíž být problém naplnit tak požadavek ust. § 487 

ObchZ, který hovoří o prodeji organizační složky, neboť právě vnitropodnikové služby 

jsou poskytovány samostatnou organizační složkou v rámci podniku.

2. Druhá alternativa, která může připadat v úvahu, je rozdělení společnosti podle §  69 a 69a 

ObchZ a následné poskytování služeb jednou společností druhé. O této možnosti bude 

zřejmě uvažováno ve zcela ojedinělých a zvláštních případech, neboť rozdělením 

společnosti dochází k jejímu zániku a transformace obchodní společnosti podle současné 

podoby obchodního zákoníku je nesnadný, nákladný a relativně zdlouhavý proces. 

Z podstaty této možnosti, zejména vzhledem k vlastnímu zániku původního subjektu, 

vyplývá, že se bude jednat v tomto případě o tzv. nepřímý outsourcing.

3. Za třetí lze docílit výsledku podobného s outsourcingem prostřednictvím prosté 

restrukturalizace, a to tak, že dojde k ukončení poskytování vnitropodnikových služeb 

ukončením pracovního poměru s předmětnými zaměstnanci či jejich převedením na jinou 

práci a následně či současně s tím uzavře podnikatel smlouvu o poskytování potřebných 

služeb s jiným subjektem.

4. Čtvrtou variantou je „pouhé“ uzavření smlouvy o poskytování služeb, aniž by tyto kdy 

byly poskytovány vnitropodnikovými zdroji a nebyly až do předmětného okamžiku 

potřeba. I tato varianta je outsourcingem, byť outsourcingem nepřímým.

5. V neposlední řadě se lze setkat v praxi s variantou, která nejen není outsourcingem, a to 

ani přímým ani nepřímým, ale není ani dvoustranným ani jiným právním úkonem, a to 

sice se snahou některých, zejména velkých společností o uzavírání smluv o poskytování 

určitých výkonů „uvnitř“ podniku formou smlouvy mezi odštěpným závodem 

(organizační složkou dle § 7 ObchZ) a „mateřskou společností“. Takové pokusy je třeba 

zásadně odmítnout, neboť organizační složka, byť zapsaná v obchodním rejstříku, nemá 

právní subjektivitu.

6. Šestá varianta je kombinací předchozích možností. Lze souhlasit se Stýblem (2005), že 

často vidíme v praxi tzv. falešný outsourcing, který sice podniku ušetří sledované mzdové 

náklady, ale na subdodávkách se často zaplatí ještě více než vlastním pracovníkům.
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3.2. Výhody a nevýhody outsourcingu pro podnik

Tab. č. 1 Sumarizace výhod a nevýhod pro podnik (podle Krofta, 1998)

Outsourcing Doma

Výhody
(pro)

 přístup ke světové úrovni

 nové technologie bez 
vedlejších nákladů

 rychlejší nástup nových 
technologií

 odpadá odpovědnost za 
oblast jejího řízení

 rozložení nákladů (plateb za 
služby) a redukce investic

 přísun peněz

 možnosti snadnější fúze 
podniků

 vysoká operabilita

 menší riziko úniku 
externích informací

Nevýhody
(proti)

 nízká operabilita
 nevratnost rozhodnutí
 vyšší náklady případně 

změny
 nutnost řízení vztahu
 rizika zadavatele (r. nízké 

úrovně služby, r. krachu 
poskytovatele, r. uvíznutí 
v zastaralé technologii)

 nekontrolovatelné toky 
vnitřních informací mimo 
podnik

 obtížně kvantifikovatelné 
přínosy

 obtížné udržení světové 
úrovně

 odpovědnost za oblast 
a  její řízení

 nutnost investic do 
oblasti

 riziko stagnace oblasti

Na náklady a zápory outsourcingu upozorňuje ve svém článku John (1995). Užitečné na 

outsourcingu je, že vyčleněná funkce se stane předmětem obchodu outsourcingového 

partnera, že roste hospodárnost a produktivita. Vznikne nový podnik a existující podněty se 

rozšiřují a aktivují. Vztahy mezi náklady a užitkem se jasně vymezují a jsou lépe 

kontrolovatelné. Jako přednost se projevuje i nutnost prosadit se pokrokem a kvalifikací 

pracovníků, v oblasti technologie a organizace výrobních a administrativních postupů. Příliš 
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dlouhé řetězce při tvorbě hodnot a příliš velká hloubka služeb se uvádějí do racionálních 

rozměrů. 

Užitečnost outsourcingu nesmí zakrývat pohled na jeho záporné stránky. Outsourcing svádí 

k čistě nákladovému myšlení a vytváří závislost na partnerovi. Vlivem hlubokých změn ve 

formální i neformální organizaci mohou pracovníci ztrácet jistotu. Vyčlení-li se původní 

funkce podniku, může to být nebezpečí pro podnikovou kulturu. Image podniku tím může 

utrpět, protože z hlediska zákazníků tvoří výroby a služby jednotu, dílčí služby nebo funkce 

ztrácejí svojí hodnotu. Na rozhraní mezi outsourcovaným partnerem a podnikem jsou na 

management kladeny ty nejvyšší nároky.

Přínosy a rizika outsourcingu lze z odborné literatury (Martinson 1994, Holý 1999, 

Armstrong 1999, Hamser 1994, Smejkal, Rais 2006) charakterizovat takto:

1. Zjednodušení řízení a umožnění orientace podniku na nosné a strategicky významné 

aktivity

2. Odstranění  problematického postavení interních útvarů, které jsou pro vyšší vytížení 

kapacit nuceny hledat dodatečné externí vytížení

3. Snížení, resp. variabilizace nákladů na zajišťování vyčleňovaných činností na základě 

možného využití externího know-how, event. vyššího vytížení kapacit

4. Zvýšení motivace pracovníků vyčleňovaných činností pod vlivem bezprostředního tlaku 

tržních podmínek

5. Uvolnění vlastních zaměstnanců po nějakou dobu od běžných úkolů a umožnění jim 

získání vyšší kvalifikace jako přípravu na budoucí strategicky důležité úkoly

6. Možnost soustředit veškeré své zdroje na strategické úlohy společnosti, což může být 

základem pronikavého zlepšení situace podniku

Rizika

1. Jestliže je rozhodnuto o vyčlenění určitých činností z podniku, začíná narůstat riziko pro 

případ, že by projekt ztroskotal.

2. Největší riziko spočívá ve skutečnosti, že rozhodnutí pro outsourcing je často nezvratné. 

Současně se může ukázat, že výhody outsourcingu jsou z dlouhodobého hlediska 

nezajištěné.
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3. Riziko může být i v tom, když vyčleňování přesáhne svůj cíl. Může se to kupříkladu 

přihodit svěří-li podnik jednomu dodavateli služeb provádění určitých opatření a současně 

kontrolu jejich nákladů.

4. Snižování vysokých firemních nákladů pod pláštíkem vyčleňování funkcí by mohlo 

nakonec vést až k vychrtlosti podniku.

5. Může se ukázat, že organizace po outsourcingu jen stěží ovlivní vývoj outsourcingované 

činnosti a také jen stěží posoudí, jak pečlivě a hospodárně dodavatel plní své smluvní 

povinnosti.

6. I u seriózního dodavatele se může projevit nedostatečné pochopení potřeb klienta.

7. Může vzniknout situace, že dodavatel z dat pochopí strategii klienta a tyto poznatky 

zneužije.

8. Outsourcing sice snižuje náklady, ale současně může zhoršovat úroveň služeb vůči 

obchodním partnerům.

9. Ztráta předpokládaných nákladových výhod hrozí i při častém střídání dodavatelů služeb. 

Má-li mít totiž outsourcing nějakou cenu, musí podnik spolupracovat s jedním partnerem, 

který umí strategicky profesionálně myslet a který je dlouhodobě seznámen s výrobním 

programem. Dlouhodobá smluvní vazba by mohla bránit snahám po pružnosti.

10. Potenciální nebezpečí úspěšného osamostatnění různých oddělení podniku se skrývá ve 

vztazích mezi podnikem, zbylými a vyčleněnými pracovníky. Ti zbylí kriticky posuzují 

výkony i účty vyčleněných kolegů nebo se pokoušejí jim dokázat, že přece jen měli raději 

zůstat v podniku. Závist brzdí spolupráci. Jasné kompetence a decentralizace kontaktů 

mezi podnikem služeb a jejich zadavatelem pomáhají snížit „ztráty třením“.

11. Uvažuje-li se o outsourcingu, je třeba mít jistotu, že podniková kultura a styl zpracování 

dat klienta a dodavatele jsou si velmi blízké.

Nevhodně realizovaný outsourcing, resp. outsourcing bez dodatečné analýzy vede obvykle 

k negativním vlivům na ekonomiku podniku, a to zejména v následujících směrech: 

Vyčleňovaná jednotka si uchovává monopolní postavení v dané činnosti vůči „mateřskému“ 

podniku a tohoto monopolního postavení využívá pro vlastní efekt na úkor podniku 

samotného. Vyčleňovaná jednotka neobstojí v tlaku tržního prostředí a zanikne, což může 

působit problémy v případě, že neexistuje věcně či ekonomicky vhodná substituce. Podnik 

pak musí často budovat dané činnosti znova. Vyčleňovaná jednotka se na trhu zachytí 

a  prosperuje i při poskytování služeb dalším zákazníkům, v této situaci často preferuje 

poskytování služeb pro externí zákazníky a odsunuje „mateřský“ podnik na druhé místo.
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4. Proces outsourcingu

Proces outsourcingu, tj. zda ho realizovat či ne, stojí často na zvážení kritérií a stupnice 

hodnot jeho chápání. Blíže je tento problém specifikován v příloze č. 1 této práce.

Outsourcing jako proces se realizuje prostřednictvím projektu. Outsourcingový projekt je 

závislý na funkční oblasti, na dosavadním řešení funkční oblasti a na typu smluvního, 

vlastnického (nebo potenciálního) vztahu poskytovatele a zadavatele. Jeho průběh je vždy 

velmi specifický.

Vzhledem ke strategickému významu rozhodnutí o outsourcingu je vhodné, aby podnik sám 

vypracoval detailní projekt a metodiku. Samozřejmě je obvyklé, že nebude podnik na projektu 

outsourcingu pracovat pouze interně. Může vypracování projektu sdílet se specializovanou 

konzultační firmou. Pak jde o outsourcing outsourcingu.

Komponenty řízení outsourcingového projektu vymezuje metodika MDIS, která je vyvinuta 

kolektivem pracovníků katedry informačních technologií, VŠE. Metodika MDIS 

(Multidimenzional Development of Information System) byla součástí několika grantových 

projektů školy.

1. Komunikaci mezi týmem poskytovatele outsourcingových služeb a jeho zákazníkem 

(odběratelem). Komunikace v oblasti řízení strategického outsourcingu se realizuje 

prostřednictvím řídícího výboru. Úkolem řídícího výboru je vytvoření kvalitního 

obchodního vztahu a zajištění účinné spolupráce směřující k dosažení hlavních cílů 

outsourcingového projektu. Řídící výbor se zaměřuje především na tyto oblasti:

 kontrola plnění smluvních stran

 kontrola kvality poskytovaných služeb

 změnové řízení

 případně eskalační bod řízení projektu

2. Řízení úrovně poskytovaných služeb

Řízení úrovně služeb probíhá na základě definicí úrovní služeb obsažených 

v outsourcingové smlouvě. K jejich změnám slouží procesy změnového řízení.

Jako nástin metodiky outsourcingu je uvedeno rozdělení procesu outsourcingu do separátních 

fází. Proces outsourcingu je rozdělen do šesti fází:
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1. Strategická analýza funkčních oblastí

2. Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny

3. Definice rozhraní „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatel

4. Výběr poskytovatelů

5. Transformace

6. Řízení vztahů

4. 1.  Strategická analýza funkčních oblastí

Strategická analýza je součástí globální podnikové strategie a jejím úkolem je jasná definice 

hlavního předmětu činnosti podniku a k němu potřebných podpůrných činností. Jejím 

základem by měla být snaha porozumět základním schopnostem podniku (slabým a silným

stránkám podniku), schopnostem konkurence a schopnostem v úvahu přicházejících 

kooperantů (dodavatelů, poskytovatelů).

Funkční oblast, kterou strategické vedení uzná za strategicky kompetetivně důležitou, tedy 

oblast, která je hnacím motorem dlouhodobé konkurenceschopnosti podniku, je označována 

jako základní funkční oblast podniku, hlavní činnost podniku, případně hlavní schopnosti či 

kompetence podniku (v anglické literatuře core businness, core competencies).

Výstupem strategické analýzy je definování základních a podpůrných podnikových funkčních 

oblastí. Nesmí se zde zapomenout ani na oblasti, které díky změnám v orientaci podniku nebo 

změnám v jeho řízení budou teprve vytvořeny.

Tato první fáze je pro úspěšnost celého procesu kritická a vyžaduje přímou účast vrcholového 

vedení během celého jeho průběhu. Výsledkem totiž může být dlouhodobé nevratné 

rozhodnutí, které významně změní základní zaměření podniku a jeho organizační strukturu.

Rozhodnutí o základních a podpůrných funkčních oblastech je nadřazeno dílčím podnikovým 

strategiím (marketingové, finanční, personální, informační apod.). Analýza je prováděna 

právě proto, aby toto rozhodnutí bylo do dílčích strategií začleněno. Globální strategie tak 

plní důležitou roli zajišťování konzistence dílčích strategií s celopodnikovými cíli.

Všechny funkční oblasti, které nepatří mezi základní, mohou být předmětem 

outsourcingových úvah. V souvislosti s tím je vhodné definovat kritické faktory outsourcingu, 

tj. jaké strategické důvody vedou podnik k outsourcingu (určitých oblastí) a jaké strategické 

důvody naopak outsourcing vylučují.
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V procesním pohledu můžeme vedlejší činnosti vidět jako podpůrné procesy k procesům 

činnosti hlavní. Strategickou analýzu jsme zde oddělili od určení funkčních oblastí 

k vytěsnění. Metodicky je vhodné udržet v první fázi čistě obecný globální pohled. V pozadí 

strategické analýzy samozřejmě bývají již alespoň mlhavé sklony k vytěsnění určitých oblastí. 

Někdy dokonce je primárním záměrem vedení vytěsnit pouze jedinou předem známou 

funkční oblast. Přesto však je vhodné obecný globální pohled podniku na outsourcing 

nepřecházet. Účast ředitelů jednotlivých oblastí (financí, výroby, marketingu, informatiky 

apod.) zajistí výsledkům strategické analýzy hodnocení prizmatem konkrétních funkčních 

oblastí a může zamezit jejich přílišné obecnosti nebo zkreslenému neodbornému pohledu na 

funkční oblast.

4. 2. Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny

Po uzavření strategické analýzy přichází určení funkčních oblastí k vytěsnění. Klíčovými 

otázkami zde jsou:

 které funkční  oblasti by bylo vhodné vytěsnit?

 je vhodné vytěsnit celou funkční oblast nebo pouze její část?

 jaké výhody a jaké komplikace lze od vytěsnění očekávat?

 vytěsnění jaké oblasti bude mít největší přínosy?

 na které poskytovatele lze vytěsněné oblasti přenést?

 je vhodné  přenést vytěsněné oblasti na jednoho poskytovatele (integrátora vytěsněných 

funkcí) nebo je vhodnější využít služeb většího počtu poskytovatelů)?

Analyzujme tyto otázky podrobněji. Někteří autoři doporučují položit si u všech podpůrných 

funkčních oblastí nebo činností otázku, zda je nutné činnost provozovat v rámci podniku nebo 

zda je možné ji zrušit nebo vytěsnit poskytovateli, který se na takové činnosti specializuje. 

Zde se uplatňují výše uvedené důvody.  Pro určení možnosti vytěsnění funkční oblasti není 

rozhodující, zda je oblast pro podnik kritická, ale to, zda je důležitá ze strategického hlediska. 

Pouze hlavní okruh činností, který vyplývá z předchozí strategické analýzy schopností 

a  možností podniku na trhu, je z úvah o vytěsnění vyloučen. Činnosti strategicky 

kompetetivně nedůležité lze vytěsnit, i když jde o oblasti pro podnik kritické.

Pro rozhodování o tom, co vyčlenit a co nevyčlenit se používají tato kritéria (viz tab. č. 2).
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Tab. č. 2 Co vyčleňovat a co nevyčleňovat z firmy (Gull, 1994)

Kritérium Nejdůležitější otázky

Význam
Jak velký je význam dané činnosti pro úspěch podniku? 
(např. strategický význam)

Hospodárnost
Kde lze zajistit činnost nákladově nejvýhodněji? 
(běžné náklady a investice)

Jakost Kde lze získat činnost v požadované jakosti?

Závislost (pružnost)
Kde vzniká největší/nejmenší míra závislosti?
Existují pružné alternativy?
Je možná vyšší pružnost ve vztahu k technologickým inovacím?

Bezpečnost
Je zajištěna bezpečnost? 
(ochrana důvěrných/tajných informací, receptur aj.)

Kapacita Je možné odbourat nadměrné kapacity nebo je lépe využít?

Know-how
Kde je k dispozici potřebné know-how?
Existuje nebezpečí ztráty citlivého know-how?

Podle Procknowa, outsourcingového konzultanta Deloitte & Touche v Bostonu, by v žádném 

případě nemělo být odsouváno nic, co není přesně definováno. Jakékoli nejasnosti nebo 

mlhavosti mohou mít za  následek mnoho škody. Slovy Mrs. Mahwash Yazdi (ředitelky 

informatiky v Huges Aircraft): „Co vytěsníš, je stejně důležité jako to, co si necháš“. Přesné 

pochopení a definice předmětné funkční oblasti je mimo jiné nutné i proto, aby existoval 

základ pro určení rozhraní mezi podnikem a budoucím poskytovatelem a aby bylo možné 

jasně formulovat outsourcingový kontrakt. Hodnocení funkční oblasti z hlediska vytěsnění je 

rozhodováním za rizika, resp. v současných podmínkách spíše za nejistoty, neboť 

pravděpodobnost vadných služeb nebo destruktivního ukončení spolupráce není uspokojivě 

určitelná. Riziko patrně nejlépe určí subjektivně odborníci na strategické řízení příslušné 

oblasti z konzultační nebo akademické sféry.

Analýza rizika a nákladů a přínosů je zde kritickou otázkou. Jde především o porovnání 

snížení nákladů nabízené poskytovatelem s nárůstem transakčních nákladů nabízené 

poskytovatelem s nárůstem transakčních nákladů dané oblasti. Problémem nákladů mohou být 

především tzv. skryté náklady spojené se zanedbáním některých ne zcela zřejmých aspektů 

oblasti, jako jsou např. informační vazby a ostatní útvary podniku. Takové okrajové funkce 

oblasti na poskytovatele se vytratí. Po dodatečném zjištění jejich absence a potřeby je nutné 

tyto funkce opět zajistit (není-li již pozdě), a to si vyžádá dodatečné náklady.

Z hlediska alternativních nákladů Bruckner (1998) typizovaně srovnává dvě situace:

1. Interní provoz, kde jsou obvykle celkové náklady zhruba známé (jedná-li se o stávající 

funkční oblast). Náklady interního provozu funkční oblasti by měl poskytovat controlling.
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2. Vytěsněný provoz, kdy náklady musí být nižší adekvátně riziku (subjektivně určenému) 

a  sklonu či averzi podniku k riziku. Hranici možných plateb poskytovateli lze určit 

rozdílem nákladů na interní provoz a růstu transakčních nákladů na provoz vytěsněný. 

Rozumné je počítat s rezervou na skryté náklady, případně počítat s výhodami cash 

infusion.

U zvolených funkčních oblastí je nadále nutné zkoumat, zda je vhodné (přínosné) vytěsnit 

oblast celou nebo pouze její část a zda bude přínosnější zvolené služby požadovat na jednom 

poskytovateli integrovaně nebo selektivně od poskytovatelů různých. Klíčem k takovému 

určení je analýza potenciálních poskytovatelů. Podnik může požadovat jen ty služby, které 

poskytovatelé nabízejí. Pro lepší výběr a pro snížení rizika špatného poskytování služby nebo 

případného bankrotu poskytovatele je vhodné, aby na trhu službu, kterou podnik bude 

požadovat, nabízelo více podnikatelů. Analýzu nabídky služeb na trhu poskytovatelů 

a  analýzu úrovně služeb v podniku ve vztahu k současné světové úrovni a jejímu 

očekávanému vývoji by podnik měl srovnat s cíli dílčí strategie funkční oblasti.

Výsledkem této fáze je především rozhodnutí o tom, kterých funkčních oblastí se vytěsnění 

týká a v jejich rámci pak rozhodnutí o okruhu činností, které budou vytěsněny a které budou 

ponechány. (Je-li rozhodnuto, že si podnik ponechá všechny činnosti, je tato fáze konečnou.)

V této fázi se také již obvykle rýsuje vize rozsahu outsourcingových kontraktů, která vychází 

z analýzy na trhu poskytovatelů a která se bude postupně vyjasňovat až ke konkrétním 

nabídkám potenciálních poskytovatelů při jejich výběru.

Podle Brucknera (1998) existují tři typy vztahů mezi podnikem a poskytovatelem:

1. Krátkodobé, příležitostné kontrakty, které obvykle pokrývají přesně definovaný úkol 

během krátké doby.

2. Typicky dlouhodobé kontrakty, které pokrývají podstatnou část dané funkční oblasti. Jsou 

uzavírány na pět až deset let.

3. Joint ventures a uzavírání partnerství, kdy dvě strany sdílejí náklady a rizika určitých 

aktivit funkční oblasti. Tyto dohody jsou uzavírány z důvodů věcného zájmu obou stran. 

Například jeden podnik chce ve druhém provádět průmyslové expertizy a druhý chce 

využívat informační systém prvního.
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4.3. Definice rozhraní podnik – poskytovatel a definice požadavků na 
poskytovatele

V této fázi se na základě předcházející definice funkční oblasti a jejích procesů definuje 

rozhraní mezi podnikem a poskytovatelem, tj. konkretizují se požadované služby a určuje se 

návaznost podnikových procesů na tyto externě zajišťované činnosti.

Zde je kritické určit vzájemné vztahy v přesných termínech, úplně, a je-li to možné tak, aby 

byly co nejlépe objektivně měřitelné. Velmi důrazně se doporučuje neklást důraz na definici 

požadovaných výsledků, ale na určení typů vztahů a velmi podrobný popis vztahů 

poskytovatele k podniku. S tím souvisí určení způsobů komunikace a určení informací, které 

bude podnik s poskytovatelem sdílet, a to jak informací, které jsou předmětem služby, tak 

informací, které se týkají vztahu a jeho řízení. To může být, jak uvidíme dále, předpokladem 

pro možnost technologického propojení informačních systémů podniků.

Někteří autoři doporučují specifikovat problémy, které podnik chce v dané funkční oblasti 

outsourcingem řešit, a určit náklady, které tyto problémy v současném stavu vyžadují. Tato 

specifikace je pak východiskem pro určení požadavku (nebo variant) míry přenesení nákladů 

současných problémů na poskytovatel.

Pro dobrý vztah s poskytovatelem je nutná oboustranná informovanost (resp. dohoda), jaké 

problémy bude poskytovatel řešit a jaké náklady jakých problémů ponese podnik a jaké 

poskytovatel. Jinými slovy, poskytovatel ponese odpovědnost nejen za budoucí služby, které 

bude poskytovat, ale také za některé důsledky chybových stavů. Tím je možné z velké části 

vyloučit budoucí spory o odpovědnost za vady a škody.

Definice rozhraní „podnik – poskytovatel“ by měla podle zmíněné metodiky MDIS 

zahrnovat:

 dodávané produkty

 dodávané služby

 informace vyměňované v souvislosti s dodávanými produkty a službami (např. jakou 

událostí bude každý konkrétní výskyt vztahu aktivován, jak bude potvrzováno převzetí 

produktu či služby apod.)

 technologii, pomocí které budou informace mezi oběma stranami vyměňovány
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 maximální dobu reakce poskytovatele na každou aktivační událost

 cenové charakteristiky vztahů

 metriky vztahů

 zodpovědnost obou stran (např. zodpovědnost za škody způsobené druhé straně)

Dále se vymezují požadavky podniku na poskytovatele. Požadavky na poskytovatele je 

vhodné definovat již s ohledem na budoucí výběrové řízení. Je možné je různými způsoby 

strukturovat a vyčlenit kritické požadavky a zahrnout popis kompetencí k předmětům 

a  prostředkům činnosti. Přestože poskytovatel vlastní nějaký prostředek činnosti (třeba 

počítače), může mít omezenou možnost s nimi nakládat (prohlížet datovou základnu). Přístup, 

kdy aktiva vlastní poskytovatel, ale nakládá s nimi především nebo výhradně podnik 

zadavatelský, nazývá „Control Without Ownership“.

Požadavky na poskytovatele podle Brucknera (1998) mohou například zahrnovat:

 velikost poskytovatele (obrat, počet pracovníků)

 kvalifikační požadavky (počet pracovníků určitých profesí, dosavadní výsledky 

v předmětné oblasti)

 důkaz o vlastnictví zdrojů, které jsou pro poskytování služeb nezbytné

 akceptace závazku, že poskytovatel převezme za úplatu nepotřebné zdroje podniku atd.

Vzhledem k tomu, že mnoha podniků v USA shledalo nepřijatelným, že pro ně vytěsněnou 

funkční oblast zajišťuje někdo jiný než poskytovatel (na pověření poskytovatele), je vhodné 

zvážit, u kterých požadovaných služeb bude podmínkou vyloučení subkontraktorů.

Jak vyplývá z předcházejícího textu, je hlavním významem této fáze zajištění dostatečné 

(požadované) kontroly nad vytěsněnou funkční oblastí prostřednictvím definice 

požadovaných vztahů budoucího poskytovatele a zadavatele a rozdělení kompetencí mezi ně. 

4.4. Výběr poskytovatele

Fáze výběru poskytovatele má zajistit sladění formulovaných požadavků podniku s nabídkou 

trhu poskytovatelů. Výběr patrně proběhne způsobem obvyklým v oblasti, nejspíše 

výběrovým řízením. Kritérii výběru zde budou především požadavky formulované v minulé 

fázi.
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Je vhodné zvážit podobnost přístupu k řešení problémů, podobnost systému hodnot (týká se 

především multikulturních vztahů), pověst a reference, případně nadstandardní služby 

poskytovatele (participace na hlavní činnosti, zavedení expertních středisek v sídle podniku 

apod.), nedoporučuje pak trvat na ceně nebo jednom určitém kritériu. Zde vytvářený vztah by 

měl být pevný a dlouhodobý, proto je důležité klást důraz na vyváženou oboustrannou 

dlouhodobou výhodnost dobře fungujícího vztahu. Kontrakt by neměl brzdit úspěšný rozvoj 

žádného z podniků.

Při formulaci kontraktu je velmi důležité počítat s hrozbou oportunismu u poskytovatele. 

Všechny příležitosti, které by mohl poskytovatel během trvání kontraktu zneužít v neprospěch 

zákaznického podniku, musí být vyloučeny již v kontraktu. Jakékoli odkazy na jejich budoucí 

řešení mohou podniku přinést dodatečné náklady. Podle analýz často smlouvy obsahují 

skuliny, které vedení zákaznického podniku omlouvá současným vstřícným postojem 

poskytovatele. Ten však nemusí trvat po celou dobu platnosti smlouvy. Poskytovatelé 

outsourcingu nejsou partneři, protože nesdílejí stejné motivy zisku. Můžeme předpokládat, že 

se poskytovatel bude snažit získat ze zákaznického podniku každou korunu navíc. 

Outsourcingová smlouva by tedy měla podnik ochránit před tímto motivem poskytovatele. Ze 

zkoumání neúspěšných outsourcingových projektů jasně – podle podkladů Consulting 

Partners (1999) – vystoupily tři skutečnosti, které většinu projektů provázely. Jednalo se 

o  varovné signály pro předcházení neúspěchům při  výběru poskytovatele.

1. Finance, právo nebo poskytovatel dominují v kontraktačním procesu

V neúspěšných případech byl znatelně vyšší vliv financí a právních otázek při kontraktačním 

procesu. Často byl také poskytovatel vybrán příliš brzy nebo byl dokonce znám předem. To 

podporuje postoj, že outsourcing je předmětem především strategického rozhodování, které 

musí být učiněno vrcholovými strategickými manažery. Podpora právníků a finančních 

poradců je nezbytná, ale tito by neměli mít dominantní podíl na diskusi ani přímý vliv na 

rozhodování v této otázce (a to jak na straně klientského podniku, tak na straně 

poskytovatele). V opačném případě je riziko, že se globální cíle a obchodní vztahy ztratí ve 

finančních nebo právních detailech vztahu poskytovatele a podniku. Zaměření kontraktačního 

procesu na předem známého poskytovatele, neuvážený výběr poskytovatele nebo případné 

lpění na nepragmaticky vybraném poskytovateli též varují.
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2. Neberou se v úvahu reference, pověst nebo existující vztahy poskytovatele

Schopnost poskytovatele dostát závazkům je nejlépe patrná z úrovně jím již poskytovaných 

služeb jiným zákazníkům.

3. Krátkodobé výhody dominují mezi rozhodovacími faktory

Je vysoce pravděpodobné, že to byla právě snaha řešit krátkodobé problémy pomocí 

outsourcingu, která zapříčinila neúspěch řady projektů, než samotný outsourcing. Je patrné, že 

vytěsnění problematické oblasti řešení problémů obvykle nezajistí. Je ale možné přesunout 

odpovědnost za tyto problémy na poskytovatele. Proto by poskytovatel měl mít zájem a trvat 

na dokonalém obeznámení se současnými problémy vytěsňované funkční oblasti. Je také 

možné, že neúspěch je v tomto případě zapříčiněn nedostatečnou strategickou analýzou 

a  zaměřením pouze na operativní problematiku.

Zásadní rozhodování o dalším setrvání či outsourcingu pomocných provozů/středisek ve 

výrobním podniku je často ovlivněno subjektivními názory, že provoz určitého střediska je 

drahý a zbytečný nebo naopak nezbytný. Takové ekonomicky nepodložené rozhodnutí může 

podniku způsobit značné ztráty. I relativně jednoduché počty mohou poskytnout dostatek 

informací pro toto důležité rozhodování.

Zkušenosti z poradenské činnosti podle Holého (1999) opakovaně potvrzují výhodnost 

postupu dvěma cestami:

1. Rozpočtují se celoroční náklady podniku v členění na střediska (podle stávající 

organizační struktury podniku) a propočítají se další varianty kalkulace za souběžného 

porovnávání nákladů s výnosy  jednotlivých středisek. Obvykle se vychází ze zjištěných 

nákladů uplynulého roku. Značnou časovou náročnost rozpočtování nákladů výrazně 

ulehčuje programové vybavení, které lze uplatnit na každém PC. Na rozdíl od běžně 

užívaných nákladových propočtů a kalkulací tak lze obdržet skutečné náklady, vážící se 

k jednotlivým útvarům a střediskům podniku. Tudíž i k těm, o jejichž další existenci se 

má rozhodnout. 

2. Druhou cestou (přichází-li ponechání pomocného střediska v podniku v úvahu) je zřízení 

hospodářského střediska (proficentra) s pravidly, která uvnitř podniku vytvářejí tržní 

prostředí s vysoce účinnou motivací. A to jak u vedoucího tohoto střediska, tak u celého 

jeho pracovního kolektivu. Postup je pak následující. Středisku se svěří do péče potřebné 

prostředky, vymezí se pravomoci a odpovědnosti a stanoví se uznávané náklady 

k plánovaným výkonům (výnosům). Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady středisko 
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vykazuje jako hospodářský výsledek, podle kterého dostává prostředky na mzdy a je 

odměňováno.

Fungování ekonomiky takového proficentra je řízeno jednoznačnými vnitropodnikovými 

pravidly. Volné kapacity a svěřené prostředky (mnohdy nedostatečně využívané) bude 

využívat pro externí zakázky. Středisko dostává měsíční plány úkolů, nákladů a výnosů a je 

zainteresováno na hospodářském výsledku. Přitom volba skutečného počtu a výběr 

pracovníků je plně v kompetenci vedoucího.

4.5. Transformace funkční oblasti 

Průběh transformace je specifický jak různým oblastem, tak různým situacím. Vytěsňuje-li 

podnik funkční oblast, kterou dosud obhospodařoval, vyvstává otázka, jak naložit s aktivitami 

(licencemi, stroji, budovami atd.) a lidmi, kteří ji dosud zajišťovali. Nejpřijatelnější 

a  nejobvyklejší způsob je naložit s nimi stejně jako s odpovědností za provoz funkční oblasti 

– tedy přesunout je na poskytovatele. V tomto případě poskytovatel aktiva obvykle odkupuje 

za jejich účetní hodnotu. Obecně je přechodový proces kritický především z hlediska lidských 

zdrojů. Z toho hlediska lze doporučit včasnou a úplnou informovanost všech pracovníků, 

které může outsourcing zasáhnout.

Zda budou dosavadní pracovníci zaměstnáni poskytovatelem na stejné pozici, je ovšem věcí 

dohody zadavatele, poskytovatele a zaměstnanců (odborů). Předání funkční oblasti 

poskytovateli „se vším všudy“, tedy i se zaměstnanci je výhodné především pro zadavatele. 

Zaměstnanci obvykle (právem) očekávají lepší odborný růst a ohodnocení. Poskytovatel 

zaměstnance také obvykle neodmítá. Jejich převzetí bývá tedy základní součástí služby 

poskytovatele. I když aktiva poskytovatel podniku zaplatí, jejich převzetí je nutné chápat jako 

službu, za kterou platí zadavatel. Části platby za aktiva tedy můžeme rozumět jako finanční 

půjčce poskytovatele zadavateli, kterou tento splácí periodickými platbami za služby. Jedná 

se o část, která je určena rozdílem tržní hodnoty aktiv (měřené poskytovatelem) a účetní 

hodnoty aktiv (ceny),  zvýšené dále o náklady a ztráty vzniklé poskytovateli v souvislosti 

s převzetím aktiv a zaměstnanců. Tento transfer může být pro zadavatele určitou (finanční) 

zárukou o poskytovatelově dlouhodobém záměru spolupracovat.
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4.6. Řízení vztahu zadavatel - poskytovatel

Do průběhu řízení vztahu (viz obr. č. 7) se doporučuje vložit stejně energie, jako bylo vloženo 

do definování a vytváření vztahu. Obvykle je nutné stále sledovat a hodnotit stav vztahu a na 

základě toho vytvářet (a též sledovat a hodnotit) měřitelná kritéria. Strukturu podniku je nutné 

upravit tak, aby byla schopna včas rozpoznat, zaznamenat a řešit problémy, které se ve vztahu 

objeví.

Často v případě přeorientace na vztah s poskytovatelem chceme po lidech něco velmi 

odlišného, než jsou zvyklí dělat. Proto doporučujeme vytvořit strukturu na tělo nové realitě 

a  lidem poskytnout dostatečnou podporu.

Obr. č. 6 Řízení vztahu zadavatel – poskytovatel podle Brucknera (1998)

Z důvodu komplexity problému outsourcingu experti radí, aby plán outsourcingu a následující 

kontrakty vždy zpracovával odborník a nikoli generální ředitel či ředitel. Podle některých je to 

dokonce absolutně kritický faktor. Kontrakt s poskytovatelem i případné doplňkové smlouvy 

musí být právně i věcně definovány. To vytváří prostor pro novou specializaci „outsourcing 

contract management“, kterou by v podniku zastával tzv. CRO, Chief Resource Officer (jak 

tuto novou funkci nazývá Outsourcing Institut) – částečně smluvní expert, částečně obchodní 

stratég, částečně manažer. Tato osoba a její odbor by též zajišťovala řízení vztahu a řešení 

případných sporů se stávajícími poskytovateli, tzv. relationship management. Outsourcing 

jako organizační forma se vyznačuje nevratností a proto je řízení vztahu úzce spojeno 

s kontraktem a není možné počítat s tím, že bude možné v případě potřeby měnit smlouvu. 

Možnosti ovlivňování tedy závisejí především na znění smlouvy. Náležitosti takovéto 

smlouvy obsahuje příloha č. 2 této práce.

Vytěsněná 
oblast

poskytovatel

Hlavní  
činnost

RESOURCE nebo 
RELATIONSHIP 

management

podnik

Řízení vztahu

služby
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5. Strategický outsourcing 
v oblasti řízení lidských zdrojů v  podniku

5.1. Podstata 

Téma outsourcing nepochybně patří na strategickou úroveň. Týká se především vrcholového 

vedení podniku. Základem pro úvahy o využití metody outsourcingu je zpracovaná strategie 

společnosti, která představuje základní dokument dalšího rozvoje, resp. vymezuje cíle, 

kterých je nutné dosáhnout.

Obr. č. 7 Podniková strategie (Consulting Partners 1998)

V rámci podnikové strategie je nezbytné formulovat výpovědi o tom, které jsou klíčové 

schopnosti a klíčové aktivity podniku. Kolem nich se pak tvoří strategie zajištění jednotlivých 

činností. Schematicky je to znázorněno na obrázku (viz obr. č. 8)
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                                                                             Klíčové schopnosti – klíčové aktivity
                                                                             
                                                                             Vlastní činnosti – zajišťované uvnitř podniku
                                                                             (insourcing) 
                                                                       
                                                                            Smíšené činnosti – vlastní i cizí 
                                                                            (insourcing/outsourcing)

                                                                            Cizí činnosti – nakupované (outsourcing)

Obr. č. 8 Zajištění jednotlivých činností podniku (podle Gulba 1994)

Strategie vlastních a cizích činností musí jako nejvyšší cíl podporovat soustředění na klíčové 

schopnosti a aktivity.

Outsourcing má příčiny konkrétní, mikroekonomické. Z globálního hlediska hovoříme pouze 

o jeho podmínkách. Vychází z technologických, konkurenčních a společenských podmínek 

současné doby. Z technologických předpokladů uveďme především rozvoj komunikací 

a  informačních technologií, které umožňují snadno řiditelnou a koordinovatelnou 

geografickou distribuci podnikových struktur, která je pro vytěsnění funkční oblasti 

nezbytnou. Z konkurenčních předpokladů jde především o nutnost (příp. trend) snižování 

nákladů na organizaci, tedy redukce a zplošťování organizační struktury a v souvislosti s tím 

vznik samostatných organizačních jednotek. Důvěra, společenské klima a kladná očekávání 

ve společnosti (hlavně ve sféře businessu) jsou podmínkou jednak stability outsourcingových 

vazeb a jednak podněcují specializaci ve všech sférách, které zasahují. Outsourcing je také 

podporován celosvětovým růstem zájmu o služby, který ze strany dodavatelů souvisí 

především s nasycením trhu výrobků. Rozvoj outsourcingu je závislý též na celkovém 

konkurenčním a obchodním klimatu společnosti. Nejde jen o outsourcing, ale také o vytváření 

strategických aliancí a kooperujících týmů. Vývoj společnosti směřuje od „klasické 

nestrukturované“ konkurence ke konkurenci nové kvality, ke konkurenci aliancí, v jejichž 

rámci se naopak výrazně posiluje kooperativnost. Rozsah kooperací roste nejen v lokálním, 

ale zejména v globálním měřítku.
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Pokud se o outsourcingu rozsáhlých funkčních oblastí včetně jejich provozu nejen hovoří, ale 

stane se obecným způsobem řešení příslušné oblasti, můžeme v jeho důsledcích očekávat 

snad všechny obecné trendy a problémy euroatlantické společnosti, především trendy ke 

globalizaci a specializaci.

Stejně jako je outsourcing velkých funkčních oblastí dalším stupněm dělby práce, i jeho 

důsledky jsou patrně pokračováním a rozšířením důsledků vývoje dělby práce. Intenzita 

projevu níže uvedených důsledků je závislá na rychlosti rozšíření outsourcingu, pokud tato 

rychlost bude malá nebo outsourcing zanikne, uvedené důsledky nemusí být vůbec patrné. 

Outsourcing výrazně přispívá ke změně obecné koncepce podniku. Vytěsnění určité funkční 

oblasti mnoha podniky jednomu poskytovateli vytváří u poskytovatele geograficky 

distribuované horizontální organizační struktury, tedy to, čemu se dnes říká síťová 

organizace. Vlivem outsourcingu se zadavatelské podniky více specializují a stávají se 

konkurenceschopnějšími, zvyšují tedy laťku potenciální produkce. Zároveň outsourcingem 

odstraňují organizační mezistupně (střední management) a zplošťují tak svou organizační 

strukturu. Poskytovatelé získávají síťovou strukturu a rozšiřují svou působnost. Poskytovatelé 

se také specializují, snaží se poskytovat své služby na světové úrovni. Tedy také přispívají

k ekonomickému růstu.

Na trhu práce pak lze očekávat tendenci k menšímu zájmu o střední manažery a o pracovníky 

s nízkou kvalifikací vzhledem ke světové úrovni a naopak zájem o pracovníky vysoce 

specializované. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků tomuto trendu pravděpodobně 

nebude schopna vyhovět a budou tedy nezaměstnaní, outsourcing též přispívá k tzv. 

„kapitalismu bez práce“, ke zvýšení míry nezaměstnanosti.

Outsourcing vede na straně zadavatele i poskytovatele a tedy i makroekonomicky k vyšší 

efektivnosti, a to především z hlediska nákladů rozsahu. Též může přispět k ekonomickému 

růstu z mikroekonomického hlediska posunem hranice produkčních možností ke světové 

úrovni, makroekonomicky pak růstem potenciálního produktu.

Jak efektivnost tak růst jsou však podmíněny stabilitou nových struktur. Převáží-li 

v outsourcingových vztazích mezi podniky nestabilita, může být důsledek též naprosto 

opačný. Efektivitu a růst též mohou omezit překážky konkurence (např. monopoly na straně 

poskytovatelů).

V České republice má již tradici outsourcing informačních technologií nebo outsourcing 

zajišťující úklid, údržbu a ostrahu budov. V poslední době se začalo rozvíjet také přesouvání 
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činnosti v oblasti lidských zdrojů na externí subjekt. V praxi je označováno jako HR 

outsourcing.

K nejčastějším činnostem firmy převáděným na externí subjekt v oblasti personálního 

managementu, jsou činnosti jako zpracování mezd, administrace personální agendy, nábor a 

výběr zaměstnanců a jejich vzdělávání Jde tedy o činnosti, které nepatří do tzv. core business 

firmy, ale jsou nezbytné pro její vlastní chod. Převedení těchto činností mimo firmu a jejich 

zabezpečení odbornou externí společností umožní rozvázat firmě ruce a orientovat se na to, 

„co ji živí“, resp. co jí přináší příjmy.

Přínos outsourcingu lidských zdrojů ilustruje následující model. Personální útvar podniku či 

firmy obvykle řeší celou řadu problémů, které souvisejí s bezprostředním dopadem na firmu. 

Dlouhodobé problémy jsou často odsouvány. Rozdělení kapacity personálního útvaru a jeho 

priorit odpovídá situaci v levé pyramidě. Pokud se však podaří operativní problémy převést na 

dodavatele, s největší pravděpodobností  se situace obrátí. Za této nové situace personální 

oddělení skutečně řídí lidské zdroje (s dlouhodobou perspektivou) a je partnerem 

managementu.

Cílem outsourcingu je podle názoru autora této práce obrátit poměr strategického 

a  operativního řízení lidských zdrojů ve prospěch strategického řízení.

                                                                                                  Strategické  řízení  LZ
                         
                        Strategické
                           řízení                                                                            Smlouva
                                                                                                          se zaměstnanci

                        Smlouva                                                                
                   se zaměstnanci                                                                 Operativní
                                                                                                                řízení
             
                Operativní řízení  LZ

Běžný stav Žádoucí  stav

Obr. č. 9 Poměr strategického a operativního řízení v oblasti řízení lidských zdrojů 
vlastní konstrukce

Outsourcing
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Outsourcing může pomoci vyřešit i další situace, kdy si společnosti nemohou dovolit zaplatit 

kvalitní odborníky, přičemž outsourcingem je nakoupí ve službě. Společnost se rovněž 

nemusí soustředit na vývoj nebo kupovat know-how pro podpůrné/rutinní činnosti – je to 

starostí outsourcera. Stejně tak přechází na outsourcera i povinnost starat se o nové 

technologie. Interní personální oddělení pro podnik většinou znamená také neúměrné zvýšení 

nákladů.

Podstatou většiny typů outsourcingu řízení lidských zdrojů je převzetí operativních 

administrativních činností poskytovatelem služby, a to za podmínky, že umožní strategické 

fungování personálního manažera. Proto je outsourcingová smlouva dokumentem, který má 

umožnit reagování poskytovatele outsourcingu na strategická rozhodnutí klienta. 

Outsourcingová smlouva není, jak tomu často bývá, pouze dokumentem, na jehož základě 

probíhá fakturace a řeší se spory na úrovni zástupců smluvních stran. Je řídícím dokumentem 

(blíže viz příloha č. 2).

Existuje řada možností převedení vybraných personálních činností. Jejich vhodná forma 

velmi ovlivňuje celkový dojem z projektu. V některých případech je ideálním postupem dobře 

připravená změna provedená takřka v jediném okamžiku, v řadě případů se používá forma 

tzv. přírůstkových projektů postupného převzetí, v jiných situacích je vhodné využít formu 

pilotního projektu.

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje kvalitu outsourcingu, je schopnost 

poskytovatele pružně reagovat na vývoj klienta a jeho okolí a trvale zlepšovat poskytované 

služby. Tuto schopnost velmi podporuje tvorba scénářů budoucího vývoje outsourcingové 

služby. Lze použít speciální název: Future led outsourcing, který vyjadřuje outsourcingovou 

službu řízenou z pohledu budoucnosti.

Klasickým případem, kdy outsourcing přináší takřka pouze negativní efekty, je situace, kdy 

klient řeší outsourcingem pouze své současné problémy – pak nejspíš dojde ke špatnému 

nastavení koncepce a hrozí časté změny v provádění outsourcingu. Další nebezpečí souvisí 

s jednáním o ceně za provedení služby. Stane-li se cena jediným tématem, potom nejsou do 

vyhodnocení projektu zahrnuty další nefinanční přínosy a náklady, takže nejsou oceněny 

důležité efekty spolupráce. Hrozba spočívá také v tom, že poskytovatel nezahrne do výsledné 
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ceny služby neustálé zlepšování. Klient má potom pocit, že cena v čase neustále narůstá 

a  původní pozitivní dojem se mění v nespokojenost. Nebezpečný je také tlak vyvíjený 

klientem na poskytovatele. Ten potom například zkracuje termíny na minimum – většinou se 

tento tlak negativně odrazí v kvalitě outsourcingové služby.

Klasickými příklady outsourcingu z oblasti lidských zdrojů je mzdová agenda a oblast náboru 

a výběru pracovníků.

Existuje mnoho poskytovatelů služeb v oblasti mezd, kteří dodávají v podstatě zpracování dat 

a naplnění formálních povinností vůči úřadům. Kvalitní poskytovatel je však schopen 

nabídnout konzultační podporu liniových manažerů klienta, informační podporu jeho 

zaměstnanců, právní záruky a převzetí odpovědnosti a eventuální distribuci hotovosti 

zaměstnancům klienta.

Zde platí zvláště doporučení klientům, aby správně definovali služby na základě SLA 

(Service Level Agreement), která umožní klientovi pružně nastavovat úroveň služeb. Obecně 

outsourcing mezd přináší zadavatelům snížení nákladů, většinou i úsporu za nákup drahého 

softwaru. Standardem kvalitního poskytovatele je nastavení služby se všemi detaily – služba 

musí být jasně měřitelná ve všech parametrech. Pro řízení outsourcingu je proto nutné 

stanovit režim jejich sledování a měření. Klient platí za skutečně provedené práce a navíc má 

dostatek informací o průběhu procesů.

Nadhodnotou služby zpracování mezd je

 analýza dat při zpracování kvalitním outsourcerem umožňuje klientovi řešení problémů 

včas nebo s předstihem; outsourcer se zázemím poradenské společnosti poskytuje 

klientovi zároveň poradenský servis

 předané know-how (klient přenáší odpovědnost za rozvoj na poskytovatele služby a pouze 

reguluje/minimalizuje počet dotazů a dalších požadovaných služeb)

Outsourcing náboru či výběru, často i adaptačního procesu, musí vycházet z reálné znalosti 

prostředí klienta a jeho potřeb. Doporučuje se zahajovat jej auditem. Pro kvalitní přípravu se 

osvědčilo sestavovat společné týmy,  ve kterých jsou zástupci personálního oddělení klienta, 

zástupci z oddělení, do kterého budou outsourcerem zajišťováni noví pracovníci a zástupci 
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outsourcera. Tento společný tým pak připravuje detailně celý proces výběrových řízení, 

včetně dopracování metodiky, integrovaných testů a jejich vyhodnocování.

Jedním z klíčových faktorů pozdějšího úspěchu je správně postavený kompetenční model pro 

hledanou pozici a dohodnutá součinnost pro jednotlivé fáze výběru. V posledních fázích 

výběru se osvědčuje součinnost zástupců klienta s dodavatelem služby. Součinnost je stejně 

tak nezbytná i při adaptačním procesu.

Také pro outsourcing náboru a výběru doporučujeme mít dohodu o úrovni služeb (princip 

Service Level Agreement), která umožní klientovi  rozhodnout při každé objednávce, jaké 

budou parametry a kolik zaplatí. Outsourcer zajišťuje zpravidla převzetím objednávky či 

požadavku celý proces náboru až po podpis pracovní smlouvy s vybraným uchazečem nebo 

převezme i odpovědnost za adaptační proces nového pracovníka.

Zadání odpovědnosti za adaptační proces externímu poskytovateli umožní zajistit nejen rychlé 

nastavení výkonu nového pracovníka, ale také vybudování vztahů jak mezilidských, tak 

i  loajality k zaměstnavateli. Také outsourcing náboru a výběru musí mít jasnou metriku 

a  režim monitorování.

5.2. Outsourcing v podnikovém vzdělávání

5.2.1. Evropský rozměr

Autor této práce je přesvědčen, že budoucnost v dalším vzdělávání ve finančním sektoru je 

zavedení jednotného modelu pro všechny jeho odvětví, ať již se jedná o bankovnictví, 

pojišťovnictví či další finanční služby. V Evropě jsou takové systémy zavedeny zejména ve 

Švýcarsku a Velké Británii.

Pro Švýcarsko je typické, že systém vzdělávání je společný pro pojišťovnictví, bankovnictví 

a další finanční instituce. To dává systému vzdělávání širší rozměr a dopad.

Švýcarské banky, pojišťování a finanční plánovači společně provádějí odborné zkoušky 

a  vyšší odborné zkoušky k získání švýcarských průkazů osvědčujících odbornou kvalifikaci 
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a  diplomy v rámci modulární odborné kvalifikační soustavy. Uvedená zjištění vyplývají 

z interních materiálů Spolkového úřadu pro odborné vzdělávání a technologie (BBT).

Modulární systém odborné kvalifikace ve finančním sektoru zahrnuje dva stupně kvalifikace 

prokazované jako Průkaz o odborné kvalifikaci a  Diplom ve třech odborných směrech 

zahrnujících banky, pojišťování a  finanční plánování. Z toho pak vyplývá šest vyšších 

odborných kvalifikačních stupňů. Pro všechny tyto kvalifikace byla definována identická 

struktura. Odborné kvalifikace se skládají z určitého počtu a  určitých kombinací modulů, 

které všechny tvoří stejnou stavebnicovou strukturu. Každý modul se vyskytuje pouze jednou, 

ale může být částečně použit pro více kvalifikací.

Modulová úroveň 
Průkaz o odbornosti

Modulová úroveň
Diplom o odborné zkoušce

Bankovní odborník/
odbornice

Finanční plánovač/ 
plánovačka

Pojišťovací 
odborník/odbornice 
Možnost A (osoby)

Pojišťovací 
odborník/odbornice 
Možnost B 
(věci/majetek)

    
Obr. č. 10 Modulový systém vzdělávání ve finanční sféře Švýcarska

Stavebnicový systém zahrnuje základní modul, oborový modul a  hlavní modul:

 základní moduly na úrovni Průkaz o odbornosti stavějí na vědomostech základního 

obchodnického vzdělání

 oborové moduly poskytují odborné vědomosti o bankách, pojišťování a  finančním 

plánování

 hlavní moduly propojují navzájem všechny moduly daného odborného zaměření

Modulární systémy zvyšují možnost prolínání vzdělání mezi jednotlivými kvalifikacemi. Již

jednou ukončené odborné vzdělání doplněné dalším modulem umožňuje rychlé získání další 

odborné kvalifikace. Přitom není již nutné ke dni  X se podrobit velmi rozsáhlé závěrečné 

zkoušce, která zakončuje celé studium trvající několik semestrů. Existuje takto možnost 

absolvovat cestu k získání žádoucí kvalifikace v několika částečných krocích. To je zvlášť 
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důležité, jestliže se dále vzděláváte při zaměstnání. V takovém systému je možnost požadovat 

také částečnou kvalifikaci.

Modulární systém získávání odborné kvalifikace napomáhá využít soustředěné spolupůsobení 

různých energií k dosažení daného cíle a  optimálně využít všechny zdroje. Takový systém 

také může rychle reagovat na změny. Takto získaná odborná kvalifikace se může tím rychleji 

přizpůsobit nově vzniklým situacím.

V modulárním systému získávání odborné kvalifikace ve finančním sektoru jsou předpisy pro 

všechny tři odborné směry ve značné míře identické a  rozlišují se pouze označením 

a  sestavením potřebných modulů.

Každý modul může být absolvován sám o sobě, neboť každý modul je zkoušen jednotlivě a je 

nezávislý na jeho cílovém použití. Nehraje zde žádnou úlohu, zda modulová zkouška je 

konána s ohledem na švýcarské osvědčení. V zásadě může každý vykonat modulovou 

zkoušku nezávisle na předcházejícím vzdělání a  získané praxi v oboru. Jak je stanoveno 

v rámci zákona o odborném vzdělávání, splnění předpokladů přichází v úvahu teprve tehdy, 

když úspěšný absolvent všech modulů bude žádat o průkaz o  odbornosti nebo o diplom.

Předpoklady k získání švýcarského dokladu o odborné způsobilosti pro profesi

 pojišťovací odborník/odbornice

 bankovní odborník/odbornice

 finanční plánovač/plánovačka

Předpoklady pro získání švýcarského diplomu k vykonávání profese

 pojišťovací odborník-expert/odbornice-expertka

 bankovní odborník-expert/odbornice-expertka

 finanční plánovač-expert/plánovačka-expertka

V principu existuje pro stupeň Průkaz o odbornosti, jakož i pro stupeň Diplom, možnost, 

v závislosti na předcházejícím vzdělání, nahradit jednotlivé moduly ekvivalentním dokladem. 

Zkušební komise rozhoduje pak na základě žádosti.

Držitelé Průkazu o odbornosti nebo Diplomu v oboru bank, pojišťování a  finančního 

plánování nemusejí již absolvovat základní moduly v té době platného kvalifikovaného 
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stupně. Z oborových modulů musí absolvovat ty moduly, které jsou pro požadovaný doklad 

o  odbornosti nové. U Diplomu musejí pro stupeň dokladu o odbornosti být složeny chybějící 

zkoušky z oborových modulů. Kandidáti, kteří ukončili vzdělávání podle starých pravidel, 

jsou posuzováni stejným způsobem.

Modulová zkouška absolvovaná se známkou 4 se považuje za úspěšnou. Při podání 

nedostatečného výkonu u zkoušky je v zásadě možné opakovat každý modul libovolně 

častokrát. Každá modulová zkouška probíhá podle v té době platných směrnic.

Pro každý modul je podle jeho charakteru definována rozdílná doba platnosti. To znamená, že 

ten, kdo na základě ukončeného absolvování modulů požaduje vystavení švýcarského 

dokladu (Průkazu o odbornosti nebo Diplomu), musel tyto moduly ukončit v průběhu určité

doby. Doba platnosti pro základní moduly je 8 let, pro oborové moduly 5 let a pro hlavní 

moduly 3 roky.

Ten, kdo může předložit všechny nutné doklady o absolvování modulů a  splňuje ostatní 

předepsané podmínky, může všechny podklady postoupit jedné ze dvou poboček BVF. Tyto 

přezkoumají předložené podklady a  pokud splňují všechny podmínky, navrhnou Spolkovému 

úřadu pro odborné vzdělávání a technologie (BBT) vydání Průkazu o odbornosti nebo 

Diplomu.

Ze švýcarského systému vyplývá velmi cenný prvek a tím je vlastně garance státu za 

kvalifikaci pracovníků pojišťovnictví. Státní garance se vztahuje také na stabilitu sektoru. 

Příslušní odborníci zákazníkům dokumentují úroveň své kvalifikace a tím zvyšují jejich 

důvěru v produkty a celé odvětví.

Další zemí s velmi rozvinutým systémem dalšího vzdělávání pracovníků je Velká Británie. 

V této zemi je propojen systém vzdělávání v pojišťovnictví a  dalších finančních službách. 

V čele vzdělávacího systému je institut Cartered Insurnce Institut (dále jen CII), představující 

vzdělávací gigant se 60 filiálkami ve 120 zemích světa. Kurzů se účastní více než 70 tisíc 

účastníků ročně. Vzhledem k geografické rozmístěnosti institutu je základní formou 

vzdělávání distanční studium s výrazným podílem elektronického vzdělávání. Z interních 

materiálů CII vyplývají tyto skutečnosti:
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CII zaujímá v celosvětovém měřítku přednostní postavení ve vzdělávání, výcviku 

a  profesionalismu v oboru pojišťování a  profesionálních finančních služeb. Ústav CII 

nepřetržitě reaguje na potřeby praktického výcviku a vzdělávání ve Spojeném Království a po 

celém světě. Činnost CII zahrnuje

 technické kurzy a výcvik specialistů

 programy dálkového vzdělávání k získání kvalifikace

 projekty rozvojového vzdělávání a praktického výcviku, včetně aktivit na nově se 

objevujících trzích

 informační a výzkumná zařízení

Ústředním cílem CII je zvýšit úroveň znalostí a profesionalismu v oboru pojišťovnictví 

a finančních služeb při obchodování.

CII nabízí

 široký výběr výcvikových produktů, kvalitní materiály, které jsou nepřetržitě 

aktualizovány

 nepřetržité hodnocení a posuzování požadavků trhu

 přizpůsobitelné výcvikové kurzy sestavené tak, aby uspokojily potřeby jednotlivých 

a specifických společností

 soukromé učitele, kteří jsou uznávanými experty v jejich specializacích a  mají současně 

vysoké ocenění ze zasedání předních tržních profesionálů

Programy nabízené CII pokrývají širokou škálu tržních subjektů. Zahrnují veškeré aktivity 

v pojišťování, pojištění pojišťujícího (ručení) a  záležitosti v oblasti finančních služeb, 

sahajících od základní úvodní úrovně až po hluboce specializované a technické programy. 

Kurzy také zdokonalují manažerské schopnosti a všechny jsou uznávanými prostředky pro 

podporu nepřetržitého profesionálního rozvoje (CPD continuing professional development). 

Programy přitahují pozornost mezinárodních posluchačů a  některé jsou provozovány tak, aby 

uspokojily specifické potřeby výcviku mezinárodních účastníků. CII je rozmístěn tak, aby 

uspokojil v celosvětovém měřítku požadavky na výcvik přímo v sídle zákazníka, neboť má 

široce rozvětvenou síť expertů a znalostí. Nabídka výcvikových programů zahrnuje intenzivní 

studijní a opravné kurzy pro všechny CII kvalifikace a rovněž širokou nabídku v technických 

a  speciálních oblastech pojišťování.
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Základní formy vzdělávání CII

Výcvikové kurzy v podniku zákazníka (In-house training)

Výcvikové kurzy v podniku zákazníka jsou co do finančních nákladů nejefektivnějším 

způsobem zajištění odborného výcviku přizpůsobeného potřebám zákazníka v jeho sídle. 

Všechny kurzy mohou být provedeny kdekoliv na světě a kdykoliv, a je-li to nutné, v čase 

přizpůsobeném požadavkům každé jednotlivé pojišťovací společnosti. Navíc, kurz může být 

sestaven podle specifikací Vaší vlastní společnosti se zapojením zkušených výcvikových 

specialistů a expertů, kteří pracují pro CII.

Nepřetržitý profesionální rozvoj (CPD)

Výcvikové programy CII jsou nedocenitelným zdrojem pokračujícího profesionálního 

rozvoje, který se stává v rostoucí míře důležitým znakem dnešního pojišťovacího 

profesionála. Kurzy jsou autorizovány CII, Lloydovou společností a SOFA v rámci jejich 

podnikových vzdělávacích systémů. 

Programové úrovně CII

Úvodní úroveň

Tyto kurzy jsou ideální formou pro lidi, kteří potřebují získat široký přehled o  pojišťování, 

nebo o pojišťování pojišťujícího. Zahrnuje to též osoby nově vstupující do pojišťovací 

profese, do finančních služeb v tržním obchodování a  pověřené pracovníky, kteří pracují 

v příbuzných oborech. Úvodní kurzy ke specifickým oborům podnikání se ideálně hodí pro 

osoby, které nově nastoupily v určité oblasti, nebo které hledají možnost vstoupit do oboru.

Střední úroveň

Pro tyto kurzy střední úrovně se obvykle požaduje dvou- až tříletá praxe a  kurz zajišťuje 

výuku ve speciální oblasti činnosti.

Pokročilá úroveň

Požaduje se značná zkušenost a praxe v oboru činnosti, ve kterém se má vzdělání prohloubit. 

Pokročilé kurzy předpokládají vysokou aktivní spoluúčast ve výcviku a zahrnují intenzivní 

výcvik v řešení klíčových aktuálních témat.
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Pracovní setkání

Pracovní setkání poskytují směsici vyučovacích technik. Zejména se soustřeďují na praktická 

cvičení a diskuse, které umožňují účastníkům dále prohloubit jejich znalosti a procvičit 

zručnosti, přinášejí možnost prodiskutovat a analyzovat pracovní výsledky s tržními praktiky.

CII je největší a nejvlivnější profesionální a vzdělávací organizací v globálním průmyslu 

zajišťujícím v dnešní době pojišťování a finanční služby. Po více než sto let CII zaujímá 

přední postavení v určování profesionálních standardů v pojišťovacím průmyslu. Dnešní 

vzdělávací a  kvalifikační systém podporuje na mezinárodním základu osobní a  profesionální 

rozvoj průmyslu pojišťování a finančních služeb.

CII vytváří světovou třídu norem vzdělávání a pomáhá praktikům v každém stadiu jejich 

profesionálního a osobního rozvoje. Tím zabezpečuje, že absolventi CII jsou náležitě 

připraveni a kvalifikováni k efektivní a úspěšné kariéře v obchodním prostředí se stále 

narůstající konkurencí a v nepřetržitě se rozšiřujícím oboru pojišťování a finančních služeb 

v obchodování.

Profese závisejí na kvalifikacích – zprostředkují okamžitě rozpoznatelnou způsobilost, 

schopnost řešit úkol a přijmout zodpovědnost. 

CII nabízí soustavu kvalifikací, které jsou přizpůsobeny všem schopnostem a  potřebám. Od 

základních osvědčení, která prokazují, že jejich držitelé rozumí tomu, jak určitý sektor 

pracuje, až k řádnému členství vyhrazenému pro vysoce kvalifikované osobnosti, vzdělávací 

systém je nastaven tak, aby pomohl dosáhnout cíle.

Všeobecné pojišťování

Řádné členství v institutu CII

FCII je nejvyšší CII kvalifikace. Opravňuje absolventy, aby se stali Dekretovaným vedoucím 

pojišťovatelem, nebo Dekretovaným vedoucím pojišťovacím praktikem. Přisouzení této 

kvalifikace je podloženo dalším profesionálním rozvojem a vyšším vzděláním např. 

zpracováním disertace. Opravňuje k členství ve Společnosti řádných členů (SoF).
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Přidružené členství v institutu CII

ACII je obecně považováno za profesionální standard v průmyslu. Zahrnuje složení zkoušky 

z deseti předmětů. Získání této kvalifikační úrovně je náročné a   vyžaduje asi 3 roky na jeho 

ukončení.

Osvědčení o pojišťovací praxi

CIP potvrzuje, že pracovník dosáhl vysoké úrovně technických znalostí a je oprávněn stát se 

členem Společnosti techniků v pojišťovnictví (STI) a smí používat písmena MSTI za svým 

jménem.

Základní osvědčení v pojišťovnictví

IFC je určeno každému, kdo začíná svoji kariéru v pojišťování, nebo pro někoho s praxí mimo 

obor pojišťovnictví a kdo se potřebuje vzdělat a  prokázat širší znalosti v oboru pojišťování.

Osvědčení IT pro odborníky v pojišťovnictví

Osvědčení IT v pojišťovací technice? (Insurance Technics) pro pojišťovací odborníky je 

jediná kvalifikace, která zahrnuje záležitosti pojišťovací techniky a  odpovědnosti 

v pojišťovacím průmyslu.

Finanční služby

Členství ve Společnosti Finančních poradců

Nejvyšší kvalifikace pro finanční poradce (FSFA). Úspěšní uchazeči o tuto kvalifikaci musí 

úspěšně zpracovat 10 náročných dokumentů.

Přidružené členství ve Společnosti finančních poradců

Vyšší stupeň AFPC, podložené pokročilým studiem specializovaných případů, opravňuje 

k označení ASFA.

Osvědčení o vyšší kvalifikaci finančního plánování

AFPC prokazuje, že kandidáti získali podrobné a rozsáhlé znalosti v oboru finančního 

plánování a příbuzných oborech. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni stát se členy 

Společnosti finančních poradců (SOFA) a používat písmena MSFA za svým jménem.
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Osvědčení o kvalifikaci finančního plánování

FPC kvalifikace je považována řídícími autoritami v UK jako doklad, že kandidát dosáhl 

takové úrovně znalostí v oboru, že se může stát finančním poradcem. Držitel tohoto osvědčení 

se může přidružit ke Společnosti finančních poradců (SOFA)

Kvalifikace hypotečního poradce

Osvědčení MAQ prokazuje, že jeho držitel má základní znalosti o  hypotečním bytovém trhu.

Mezinárodní průkaz finančních poradců

Mezinárodní průkaz pro finanční poradce byl zaveden pro odborníky zabývající se životními, 

penzijními a přidruženými investičními produkty mimo území UK. Osvědčuje dobrou znalost 

v oboru činnosti. Zahrnuje to dobrou odbornou praxi poradit klientům ve finančních 

záležitostech a také znalost obecných finančních produktů, které lze jako výhodné doporučit 

klientům.

Jak z výše uvedeného vyplývá, pro uvedené formy vzdělávání je typická vysoká formalizace 

výstupů (tituly MSTI, MSFA, MAQ a další). Zajímavostí systému je i propojenost určitého 

získaného kvalifikačního stupně s členstvím v profesním sdružení (spolku). Pro britský 

systém je dále důležitá garance kvality pracovníků působících v zahraničí, která je řešena 

speciálními mezinárodními certifikáty.

5.2.2. Nadpodnikové vzdělávací aktivity v České republice

Česká asociace pojišťoven (ČAP)

Počátek samostatného fungování ČAP se datuje od 1. ledna 1994, předtím byla součástí 

federální asociace. Asociace má 25 řádných členů a 6 členů přidružených, členství je 

dobrovolné. Asociace je v zásadě financována členskými příspěvky, malou část vlastních 

příjmů tvoří příjmy za poskytované služby, zejména z oblasti vzdělávání. Hlavním úkolem 

Asociace je zastupování členů a prosazování jejich zájmů. Další aktivity se týkají legislativy 

(harmonizace českého pojistného práva s legislativou EU), vzdělávací a osvětové činnosti 

(letáky, brožury, výroční zprávy), propagace pojišťovnictví a spolupráce s nadnárodními 

organizacemi. ČAP je od roku 1998 řádným členem Evropského pojišťovacího výboru CEA –

Comité Européen des Assurances, který zastupuje zájmy pojistitelů směrem k Evropské unii. 
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Dále spolupracuje s Chartered Insurance Institut v Londýně, s Berufsbildungswerk der 

Deutschen Versicherungswirtschaft v Mnichově a s Bildungwerk der Osterreichischen 

Versicherungswirtschaft ve Vídni.

V ČAP působí devět odborných sekcí:

 legislativní sekce, která spolupracuje při tvorbě zákonů týkajících se pojišťovnictví

 sekce obchodu a marketingu tvoří letáky s nabídkou pojistných produktů v souladu se 

směrnicemi EU, provádí průzkumy trhu, zpracovává výroční zprávy atd.

 sekce public relations a informací propaguje pojišťovnictví

 sekci vzdělávání a publikační činnosti se budu později věnovat více

 ekonomické sekce

 sekce pojištění majetku a odpovědnosti za škody

 pojištění motorových vozidel

 zajištění a pojištění velkých rizik

 pojištění osob

Sekce vzdělávání zabezpečuje vzdělávání pro zaměstnance členských pojišťoven a má svou 

historii. Po roce 1993 navázala na činnost Československej asociácie pojisťovní. V prvních 

dvou letech byl základem vzdělávání program vypracovaný ve spolupráci s Phare. Spolupráce 

probíhala zejména na úrovni hostování zahraničních lektorů. Při výběru tématiky kurzů se 

vycházelo a vychází z námětů, požadavků a potřeb jednotlivých členských pojišťoven. 

Vzdělávací potřeby se zjišťují buď přímým oslovením vedení pojišťoven a nebo 

prostřednictvím pravidelných setkání zástupců pojišťoven, která organizuje ČAP. Vedle 

programu Phare vznikal souběžně vlastní vzdělávací program. Takže v roce 1995 byla již 

většina proškolených ve vlastním vzdělávacím programu. S rozvojem pojistného trhu stoupal 

i zájem pojišťoven o vzdělávání.

Vzdělávací činnost lze rozdělit do šesti bodů:

1. Pořádání seminářů, školení a kurzů, a to pro nové pracovníky v pojišťovnictví, pro 

specialisty, pro management, lektory a učitele obchodních akademií a vyšších odborných 

škol

2. Příprava jednotných doporučujících osnov (v současné době se připravují osnovy pro 

odbornou přípravu zprostředkovatelů).
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3. Tvorba odborných publikací. Překlady cizojazyčné odborné literatury, př.: David Bland-

Pojištění: Principy a praxe. Vydávání odborných časopisů – Pojistný obzor a Pojistné 

rozpravy.

4. Provozování knihovny, která soustřeďuje odborné publikace.

5. Spolupráce s OA a VOŠ se týká proškolování pedagogů s cílem zkvalitnit výuku 

pojišťovnictví, informování o nových publikacích, poradenské a konzultační činnosti.

6. Šíření informací o možnostech vzdělávání v ČAP, vzdělávání je vždy věnováno třetí číslo 

časopisu Pojistný obzor.

Program vzdělávacích akcí se vytváří aktuálně na jeden rok. Rozlišují se kurzy základního 

stupně a stupně nadstavbového. Základní stupeň obsahuje kurzy pro nové pracovníky 

pojišťoven, ve kterých se účastníci seznámí se základy pojišťovnictví. Nadstavbové kurzy, tj. 

odborné kurzy jsou určeny k prohlubování znalostí konkrétních specialistů (pro právníky, 

pojistné matematiky apod.).

Tematika kurzů se posouvá výrazně směrem k Evropské unii. Jako příklad bych uvedl názvy 

těchto kurzů:

 Možnosti využití norem ISO řady 9000 v oblasti pojišťovacích služeb 

 Směrnice EU k životnímu prostředí 

Cílem je také organizovat zahraniční vzdělávací spolupráci – výměnné stáže, přednášky.

Přes všechny tyto aktivity v oblasti vzdělávání se nedá hovořit o tom, že by existoval ucelený 

systém, kde by jednotlivé moduly na sebe navazovaly. Pokud se sektor pojišťovnictví 

připravuje na vstup do EU, je vytvoření systému nutné, a to zejména s ohledem na 

garantování kvality. Snaha o vytvoření systému zde existuje, ale je problém, že zde nejsou 

potřebné legislativní úpravy. Například, v současné době jsou  připravovány osnovy pro 

vzdělávání zprostředkovatelů. Výuka na jejich základě má zaručit základní standard znalostí 

potřebných k výkonu této činnosti. Zprostředkovatelé by pak měli jednotné certifikované 

vzdělávání. Z hlediska legislativy je profese zprostředkovatele živností s volnou koncesí, to 

znamená, že zájemce nemusí prokazovat pro získání koncese žádné znalosti.

Fungování systému předpokládá vytvoření katalogu certifikovaných profesí, ve kterém by 

byly definované jednotlivé pozice a stanovena příslušná kvalifikace. Např. pojistný matematik 

musí mít absolvován odpovídající obor na vysoké škole nebo stanovený certifikovaný kurz. 
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Pracovníci by měli mít možnost průběžně aktualizovat své vědomosti pomocí k tomuto účelu 

připravovaných kurzů v rámci systému. Nutné by byly určité formy ověřování znalostí, které 

by tak garantovaly kvalitu příslušných pracovníků. Podmínky pro udělení certifikátů musí být 

v souladu s normami EU, tak aby došlo k zapojení do vzájemného uznávání diplomů 

a  certifikátů v zemích EU.

Vytvoření jednotného vzdělávacího systému do velké míry závisí také na postoji členských 

pojišťoven k otázce nadpodnikového vzdělávání spojeného s ověřováním znalostí formou 

zkoušek. Pojišťovny v současné době vedle toho, že využívají kurzy ČAP, mají vlastní 

vzdělávací systémy. Navíc také jednotlivé profesní komory organizují své vzdělávací akce.

Bankovní asociace (BA) a Bankovní Institut (BI)

Bankovní asociace vznikla v roce 1990 jako orgán, který bude prosazovat společné 

požadavky a oprávněné zájmy komerčních bank a organizovat jejich diskusní klub. Jedním 

z nejdůležitějších úkolů je příprava bank na vstup do EU. Partnerem BA na evropské úrovni 

je Federace evropských bankéřů, od které získává odborné materiály, ty pak poskytuje 

členským bankám. Asociace má 44 řádných členů a 11 členů přidružených. Členství je 

dobrovolné a výběrové. Přidruženými členy jsou např. některé stavební spořitelny a také 

Bankovní institut.

K hlavním úkolům BA patří v oblasti: legislativy spolupracovat při tvorbě zákonů týkajících 

se bankovní sféry. V oblasti rozvoje lidských zdrojů porovnává současný stav personalistiky 

v bankovnictví ve vyspělých zemích se stavem v České republice. Zkoumá trendy 

v bankovním a ve finančním vzdělávání vůbec. Zabývá s problematikou optimalizace počtu 

zaměstnanců bank a tlaků na jejich univerzálnost. Oblast realizace vzdělávání spadá pod 

Bankovní institut, se kterým Bankovní asociace spolupracuje. V oblasti evropské integrace 

pomáhá členským bankám při zavádění evropských bankovních standardů. V neposlední řadě 

pomáhá vytvářet a udržovat kulturu morálky a podnikatelské etiky.

V pojišťovnictví existuje jedna Asociace, která zastřešuje všechny vzdělávací činnosti, které 

jsou v oblasti bankovnictví rozděleny mezi Bankovní asociaci a Bankovní institut. Všechny 

tyto instituce spolupracují zejména s ohledem na vstup do EU.

Bankovní institut byl založen v roce 1994 s cílem uspokojit celostátní potřebu školených 

odborníků v bankovnictví a finančnictví. Zakladateli a akcionáři jsou Česká národní banka, 
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Bankovní asociace a přední české banky. Činnost BI zaznamenala určitý vývoj. V počátcích 

byla v podstatě jedinou činností organizace kurzů a seminářů. Od roku 1995 bylo zavedeno 

dálkové studium bankovnictví a od roku 1999 existuje Bankovní institut neuniverzitní vysoká 

škola (BIVŠ). BI spolupracuje s Phare, zejména v oblasti přístupu k novinkám 

v bankovnictví, dále spolupracuje se zahraničními školami obdobného typu (belgická 

Bankovní asociace, nizozemský Bankovní institut, německá Bankakademie) na úrovni 

výměny informací.

Bankovní institut neuniverzitní vysoká škola vznikla 14.6.1999 jako první soukromá vysoká 

škola v České republice. Jejím cílem je zabezpečit kvalitní systémové vzdělávání pracovníků, 

nejen pro bankovní, ale i pro celý finanční sektor. Bakalářské studium trvá 4 roky, tedy 

8 semestrů. Forma studia je kombinovaná kvůli nedostatku prostoru pro prezenční formu. 

Studium se platí, za jeden semestr 14 900 Kč. Počet přijatých studentů na tento školní rok činí 

150 a do budoucna by se měl zvyšovat.

První ročník je zaměřen na všeobecný teoretický základ (matematika, základy ekonomie, 

výpočetní technika, psychologie, finanční matematika, statistika, jazyky atd.). Druhý a třetí 

ročník zahrnuje společné odborné studium. Ve čtvrtém ročníku dochází ke specializaci: buď 

bankovní úředník nebo bankovní manažer.

Profil absolventa: vysokoškolsky vzdělaný odborník se značným podílem praktických 

znalostí pro bankovní i celý finanční sektor s uplatněním ve středních a vyšších funkcích ve 

finančních institucích. Na závěr studia skládá student státní závěrečnou zkoušku a obhajuje 

bakalářskou práci. V případě úspěchu získává titul bakalář Bc.

Dále BIVŠ zajišťuje dálkové rekvalifikační studium bankovnictví, informačních technologií 

a  jazyků. Toto studium bankovnictví probíhá od roku 1995 a je nejrozšířenějším typem 

studia, který využívají zejména pracovníci finanční sféry, zájem je i ze strany zaměstnavatelů. 

Je to studium rekvalifikační, jehož smyslem je prohloubení odborných vědomostí. Lze 

rozlišit: základní studium, které je čtyřsemestrální a připravuje pro výkon profese bankovního 

úředníka. Specializační studium je jednosemestrální a je určené pro absolventy základního 

studia k získání specializace (možnosti: komerční bankovnictví, investiční nebo mezinárodní 

bankovnictví). Manažerské studium je také jednosemestrální, je určeno buď pro absolventy 

základního nebo specializačního studia a připravuje pro profesi bankovního manažera 

(pracovníci bank ve vedoucích funkcích). Absolvent má možnost složit zkoušku před 

certifikační komisí a získat certifikát s vyznačením profese. Certifikáty jsou platné na celém 
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našem území a ve všech zemích EU, kde se vzájemně uznávají národní certifikační orgány. 

Dálkové studium je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako 

rekvalifikační studium.

K činnosti BIVŠ patří také příprava a vydávání učebnic a odborných publikací, provozování 

odborné knihovny a výzkumná a vývojová činnost.

V organizačním schématu Bankovního institutu najdeme i odbor konferenčních 

a  vzdělávacích služeb. Tento odbor mimo jiné organizuje další vzdělávání jako například 

speciální vzdělávací programy sestavené podle potřeb objednatele (kurzy šité na míru). 

V rámci projektu Phare se pořádají konference, semináře, workshopy a stáže s tematikou, 

která se aktuálně váže ke vstupu ČR do EU.

Komise pro akreditaci vzdělávacích zařízení MŠMT povolila BI vydávat osvědčení 

o  rekvalifikaci pro tyto pracovní činnosti:

 základy bankovnictví 

 mezinárodní bankovnictví

 komerční bankovnictví

 bankovní účetnictví

 marketing

 bankovní management

 investiční bankovnictví

 platební karty

 vnitřní audit v bankách

 Forex dealeři

 právo v bankovnictví

Studium probíhá formou kurzů, které se periodicky opakují podle potřeb bankovního sektoru.

Nadpodnikové vzdělávání by mělo směřovat do oblastí, které jsou obecného charakteru a jsou 

společné pro celou oblast bankovnictví nebo pojišťovnictví. Například: jazykové vzdělávání, 

změny v legislativě, odborné kurzy zaměřené na určité profesní skupiny.

V kompetenci vnitropodnikového vzdělávání by měly zůstat kurzy vztahující se k firmě, 

jejímu know-how. Například kurzy pro nové pracovníky, kurzy firemní kultury, vzdělávání 

manažerů.
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Ve specifických oblastech by měly podniky využívat služeb externích odborníků – netradiční 

vzdělávací potřeby, vzdělávání specialistů a TOP manažerů.

Velká výhoda nadpodnikového systému vzdělávání je v tom, že pracovníci získávají 

certifikáty platné napříč jednotlivými institucemi.

5.2.3. Externí základy pro systém podnikového vzdělávání

Pro další rozvoj vzdělávání v Kooperativě slouží metoda  Assesment Centre (AC), která u nás 

funguje již několik let. Záměrem AC je uskutečnit první krok ve změně plošného systému 

vzdělávání na systém cílový. Smyslem AC je efektivně a objektivně zjistit vzdělávací potřeby 

zejména pracovníků obchodní služby, a to individuální i skupinové. V rámci AC byly 

managementem a externími poradci zpracovány hodnotící kritéria pro práci s klíčovými 

profesními skupinami pojišťovny.

Kritéria pro rozvojový AC obchodních ředitelů agentur (OŘ) 
a vedoucích kanceláří (VK)

0 % 100 %

 autoritativní
 neposkytuje informace, ZV
 lidi vnímá jako technickou 

věc
 nezajímá se o potřeby 

spolupracovníků

Způsob  vedení  lidí

 vtahuje lidi do spolupráce
 sdílí informace a poskytuje 

ZV
 lidi vnímá jako lidi
 vnímá potřeby 

spolupracovníků a reaguje 
na ně

 je agresivní nebo pasivní
 ztrácí nadhled
 je nepřirozený
 je negativní
 nepřijímá osobní 

odpovědnost

Zvládání  nepříznivých 
situací

 citlivě mění chování
 udržuje si nadhled, odstup
 je přirozený, důvěryhodný
 je pozitivní
 přijímá osobní odpovědnost

 snaží se je pojmout postaru
 ovlivněný minulostí
 vidí je jako k problému
 pasivní až odmítavý
 více slov, méně činů

Přístup  k novým  věcem

 tvořivý, nápaditý
 orientovaný na budoucnost
 jako k výzvě
 aktivní
 činorodý

 úzký úhel pohledu
 vidí detailů
 chaotický, rozplizlý
 věnuje pozornost 

nahodilému
 rozbíhavý, roztěkaný

Způsob  myšlení 
(dotahování)

 vnímá souvislosti
 vidí celek
 je strukturovaný
 věnuje pozornost 

podstatnému
 cílí



65

 přispívá ke zmatku
 věnuje se detailům
 čas a zdroje nevnímá
 je zmatený
 rozbíhá se
 mluví o ničem

Způsob  organizování

 přispívá k uspořádanosti 
 vypichuje podstatné
 všímá si času a dalších 

zdrojů
 směřuje k cíli, je 

strukturovaný
 rozděluje úkoly
 vtahuje lidi do spolupráce

 vychází z vlastních postupů
 zakrývá, kličkuje
 ignoruje potřeby a přání 

zákazníka
 zákazníka „znásilňuje“
 vidí očima odborníka
 sleduje zájmy vlastní 

a  zájmy svého útvaru

Vnímání  potřeb  klienta

 vychází z pohledu 
zákazníka
 je korektní, přímý
 zajímá se o potřeby 

zákazníka – interního 
i  externího
 vciťuje se do zákazníka
 vidí očima zákazníka

Kritéria pro rozvojový AC metodiků (ME) a týmu školitelů (TŠ)
0 % 100 %
 mluví bez struktury
 je nesrozumitelný, 

bezobsažný
 mluví o nepodstatných 

věcech
 je bez energie, robot

Způsobilost  předávat  
know-how  

 know-how jasně strukturuje
 jasně a srozumitelně se 

vyjadřuje
 věnuje pozornost 

podstatnému
 vyzařuje energii

 nové informace nevyužívá, 
je jimi nedotčen
 nevnímá zpětnou vazbu
 je zahleděn do sebe a do své 

práce
 nové věci odmítá, vše naráží 

na staré
 je pasivní

Schopnost  učit  se  
Novým  věcem 

 informace nasává a hned je 
používá
 vnímá zpětnou vazbu
 využívá zkušenosti odjinud
 nové věci přijímá jako 

šanci, výzvu
 sám nové věci vyhledává

 snaží se je pojmout postaru
 ovlivněný minulostí
 vidí je jako k problému
 pasivní až odmítavý
 více slov, méně činů

Přístup  k  úkolům

 tvořivý, nápaditý
 orientovaný na budoucnost
 jako k výzvě
 aktivní
 činorodý

 nezajímá se o názor spolu-
pracovníků
 špatně se ptá nebo vůbec 
 vede monolog
 nařizuje, úkoluje
 neposkytuje zpětnou vazbu

Schopnost  rozvíjet   lidi

 zajímá se o potřeby druhého
 umí klást otázky
 udržuje vzájemnou 

komunikaci
 nabízí pomoc, sdílí své 

zkušenosti
 dává zpětnou vazbu

 přispívá ke zmatku
 věnuje se nepodstatným 

detailům
 čas a zdroje nevnímá

Způsob  organizování

 přispívá k uspořádanosti
 vypichuje podstatné
 všímá si času a dalších 

zdrojů
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 je zmatený
 rozbíhá se
 mluví o ničem

 směřuje k cíli, 
   je strukturovaný
 rozděluje úkoly
 vtahuje lidi do spolupráce

 úzký úhel pohledu
 vidí detaily
 nemá priority
 chaotický, rozplizlý
 věnuje pozornost 

nahodilému
 rozbíhavý, roztěkaný

Strukturovanost  
myšlení 

 vnímá souvislosti
 vidí celek
 vnímá priority
 je strukturovaný
 věnuje pozornost 

podstatnému
 cílí

Velmi zajímavé jsou i metody AC. Obsah metod, postupy při jejich aplikaci umožňují 

diagnostikovat rozvojové a vzdělávací potřeby a  hodnotit pracovní způsobilost účastníků AC.

Metoda – Skupinové práce
Zadání: „Zpracujte strategii rozvoje zákaznické orientace agentury/ kanceláře.
o Co je zákaznická orientace?
o Jak jí zvýšit na agentuře/kanceláři?
Trvání: Skupina má 40 min na práci a 10 min na prezentaci výsledku své práce.

Metoda – Individuální práce – řízené interview
Zadání: Změna podřízených stylem vedení.
Hodnotitel formou cílených dotazů zjišťuje přístup k vedení a názor účastníka na dané téma.
Trvání: 30 min

Metoda – Skupinové práce
Zadání: Připravte setkání všech pracovníků OS kanceláře.
Účastníci dostanou téma setkání. Bude na nich, aby zformulovali cíl setkání, program a další 
náležitost. Výstup bude předán hodnotitelům v písemné formě.
Trvání: 45 min

Metoda – Individuální úkol – Jednání s konfliktním klientem
Zadání: Jednání s konfliktním klientem.
Účastník sehraje modelovou situaci, kde hodnotitel bude představovat konfliktního 
nespokojeného klienta podle předem připraveného scénáře.
Trvání: 15 min příprava a 15 min vlastní modelová situace

Metoda – Individuální úkol – Osobní manažerská vize
Zadání: Zpracujte osobní manažerskou vizi v horizontu 3 let.
Účastník zpracuje manažerskou vizi a pak jí prezentuje hodnotiteli.
Trvání: 15 min příprava a 15 min prezentace

Metoda – Individuální úkol – Sebereflexe
Zadání: Zhodnoťte svůj výkon v průběhu AC. V čem jste byli dobří, kde jste byli 
nepřesvědčiví a jaké rozvojové potřeby u sebe vidíte. Výstup bude v písemné formě.
Trvání: 5 min
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Metoda – Skupinová práce – Fakta, zjištění, priority
Zadání: „Zhodnoťte práci ME (týmu školitelů) od začátku roku a navrhněte priority další 
práce na následující rok.“  
o Fakta
o Zjištění
o Priority další práce
Trvání: Skupina má 40 min na práci a 10 min na prezentaci výsledku své práce.

Metoda – Individuální práce – setkání s OŘ
Zadání: Setkání s OŘ.
Účastník se setká v modelové situaci s OŘ (hraje ho hodnotitel). U ME je problémem vysoká 
chybovost ve vyplňování návrhopojistek. U TŠ je problémem neefektivní školení OZ. Účelem 
setkání je vzniklou situaci řešit.
Trvání: Příprava 15 min a modelová situace 15 min

Metoda – Skupinová práce
Zadání: Připravte setkání všech pracovníků OS agentury.
Účastníci dostanou téma setkání. Bude na nich, aby zformulovali cíl setkání, program a další 
náležitost. Výstup bude předán hodnotitelům v písemné formě.
Trvání: 45 min

Metoda – Individuální úkol – Prezentace produktu
Zadání: Prezentace produktu.
Účastník musí prezentovat OZ produkt jiné pojišťovny tak, aby se zvýšila úroveň znalostí OZ 
o produktech konkurence a tím i schopnost prodávat konkurenční produkt Kooperativy.
Trvání: 30 min příprava a 15 min vlastní předání

Metoda –Individuální úkol – Prezentace
Zadání: Seznamte VK a OZ s novou propagační akcí pojišťovny Kooperativa zaměřenou na 
děti.
Účastník dostane téma dětské hry a jeho cílem bude prezentovat tuto hru v širším kontextu 
VK a OZ.
Trvání: 15 min příprava a 10 min prezentace

Metoda – Individuální úkol – Sebereflexe
Zadání: Zhodnoťte svůj výkon v průběhu AC. V čem jste byli dobří, kde jste byli 
nepřesvědčiví a jaké rozvojové potřeby u sebe vidíte. Výstup bude v písemné formě.
Trvání: 5 min

Výstupem AC jsou individuální písemné výstupy z hodnocení, které se stávají podklady pro 

další jednání o kariéře, dalším rozvoji a vzdělávání pracovníků.

Podle zkušeností autora této práce je nutno udělat ve společnosti Kooperativa naprosto 

transparentní postup při zajišťování vzdělávací činnosti.
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Obr. č. 11 Postup při zajišťování vzdělávací činnosti 
Vlastní konstrukce

Podnikové vzdělávání vychází z auditu vzdělávání. Navazuje na personální strategii a na 

strategii společnosti. V České republice zatím není využíván příliš často, buď jde o 

dlouhodobé partnerství pro zajištění vzdělávání nebo společnosti outsourcují pouze vybranou 

část nebo části procesů vzdělávání. Kvalitní poskytovatel zajišťuje za podmínky předem 

definované míry součinnosti s klientem buď všechny anebo vybrané procesy vzdělávání:

 Identifikaci potřeb vzdělávání (cíle, oblasti)

 Systematický plán vzdělávání navazující na strategii společnosti a personální strategii, 

plánování programů vzdělávání včetně metod vzdělávání (plány rozvoje managementu/ 

kariérové plány, modely způsobilosti klíčových pozic atp.)

 Realizaci vzdělávacích programů (manažerů a vedoucích týmů, pracovníků prodeje, 

odborných pracovníků a kvalifikovaných dělníků, administrativních pracovníků atp.), tzn. 

zajištění a celkovou organizaci vzdělávání v součinnosti s dodavateli, obvykle včetně 

evidence o průběhu do informačního systému klienta.

 Vyhodnocování: stejně jako outsourcing náboru a výběru musí mít také outsourcing 

vzdělávání jasnou metriku a režim monitoringu.

Plán vzdělávání
Požadavky na 

vzdělávací 
aktivity

Harmonogram 
vzdělávání

Realizace

Hodnocení 
vzdělávacích 

aktivit

Plány 
osobního 
rozvoje
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Klient je ten, kdo řídí outsourcing, nikoliv poskytovatel. Přemýšlejte o tom, čím se řídí 

outsourcing a založte na tom koncepci služby. Outsourcingová služba musí být zcela 

transparentní. Ponechte si proto přístup k informacím o tom, co se děje. Poskytovatel musí 

trvale sledovat vývoj potřeb klienta. Zajistěte si ve smlouvě právo měnit zadání. Poskytovatel 

musí zlepšovat službu. Vyjasněte si předem, jaký dopad má zlepšování do ceny. Hledáte-li 

poskytovatele této služby, zařaďte zlepšování do výběrových kritérií stejně vysoko jako cenu.
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Příloha č. 1
Check-list Outsourcingu

Základním předpokladem úspěšného outsourcingu je vymezení oblasti použití této metody, 

kdy je nutné přizpůsobit identifikované outsourcingové příležitosti strategickému významu 

jednotlivých činností pro společnost. O každé outsourcované činnosti je nutné říci, zda ji lze 

považovat za strategickou (dlouhodobě nosnou) nebo zda se jedná o činnost pomocnou 

(obslužnou), přičemž o vyčleňování je možné uvažovat výhradně u činností obslužných.

Pro činnosti, které nebyly definovány jako strategické, je možné využít sady kritérií 

vymezující prostor, resp. vhodnost pro vyčlenění, event. Optimální organizační zařazení. 

Název kritéria Definice obsahu kritéria Váha kritéria Škála

Význam pro řízení
Stěžejní kritérium, definující možnost využití 
dané činnosti pro cílené ovlivňování – řízení 
ostatních subjektů ze strany společnosti 

Strategický
Operativní
Finanční 

15
10
10

Zbytečný 
...
nezbytný

Konkurenční 
význam

Vlastnost, která specifikuje u dané činnosti 
její význam pro zvýšení či udržení 
konkurenční výhody, např. kdy je v činnosti 
kumulováno know-how či je provozována na 
speciálním zařízení apod. (konstrukce, vývoj, 
galvanizace ...)

20
Zbytečný
...
Nezbytný 

Vazba na 
rozhodovací proces

Kritérium určující, do jaké míry jsou 
jednotlivé činnosti svázány se 
zhodnocovacím procesem, tedy zda se na 
něm podílí přímo a jakou měrou nebo jedná-
li se o činnosti primárně orientované na 
podporu činností přímých

10
Zbytečný
...
Nezbytný

Význam pro 
podnikovou kulturu

Definuje význam dané činnosti z hlediska 
vytváření podnikové kultury (tj. zejména 
kvalitativních vztahů v rámci společnosti)

10
Zbytečný
...
Nezbytný

Význam pro image/ 
public relations

Určuje význam dané činnosti z hlediska 
kvalitativně definovaného působení 
společnosti navenek

10
Zbytečný
...
Nezbytný

Význam formální
Určuje, do jaké míry je zajišťování dané 
činnosti ovlivněno obecně závaznými 
předpisy, normami apod.

5
Zbytečný
...
Nezbytný

Kritéria určující vhodnost pro vyčlenění (podle Consulting Partners,  1998)
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Pro každé kritérium z obou skupin je určena vhodná stupnice (škála), která umožní hodnocení 

jak kvantifikovatelných, tak i nekvalifikovatelných kritérií a stanovení jejich celkové úrovně. 

Orientace jednotlivých stupňů škály nemusí být pro jednotlivá kritéria v rámci jedné skupiny 

totožná. 

Název 
kritéria

Definice obsahu kritéria
Váha

kritéria
Škála

1
2 3 4 5

plánovatelnost

představuje předvídatelnost 
potřeby dané činnosti, a to 
v takovém časovém horizontu, 
který na jedné straně neohrozí 
realizaci strategických činností 
a  na druhé straně nepovede ke 
zvýšení nákladů 

20 Nízká Vysoká

četnost 

odpovídá tomu, jak často je 
danou činnost třeba realizovat, 
bez ohledu na další omezující 
podmínky (pravidelnost) 

7 Vysoká Nízká 

pravidelnost

odráží míru pravidelnosti, s jako 
je daná činnost realizována, 
přičemž se předpokládá, že je 
nutné tuto pravidelnost nadále 
zachovat 

7 Nízká Vysoká 

akutnost

vyjadřuje nezbytnou rychlost 
poskytnutí výkonu od okamžiku 
vzniku potřeby, vysoká akutnost 
znamená vysoké nároky na 
pohotovost dané služby 

18 Vysoká Nízká 

citlivost

vyjadřuje závislost poptávky po 
dané činnosti ve vazbě na 
změnu vytížení v klíčové 
výrobě 

8 Vysoká Nízká 

kvalifikace
odráží nezbytnou úroveň 
kvalifikace pracovníků 
zajišťujících danou činnost 

20 Nízká Vysoká 

tech. vyb. 
odráží nezbytnou úroveň 
technického vybavení pro 
zajišťování dané činnosti 

20 Univerzální Speciální 

Stupnice hodnot pro daná kritéria I. (podle Consulting Partners, 1998)

Celkové hodnocení jednotlivých činností se provádí pomocí váženého průměru s ohledem na 

specificky stanovenou váhu jednotlivých kritérií. 
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Název 
kritéria

Definice obsahu kritéria
Váha 

kritéria
Škála

1
2 3 4 5

nezbytnost 
pro 
provozní 
připravenost

představuje rizikový pohled na 
zabezpečení dané činnosti ve 
vztahu k ohrožení hlavní výroby

16 vysoká nízká

kapacitní 
vytížení 

ukazuje  ve vazbě na plán 
hlavních činností, jak intenzivně 
by byla daná činnost v rámci 
společnosti využívána 

14 vysoké nízké

míra interní 
orientace 

představuje v návaznosti na 
kritérium kapacitního vytížení 
strukturu příjemců dané služby 

16 vysoká nízká 

míra externí 
substituce

vyjadřuje možnost zabezpečení 
dané činnosti externím 
dodavatelem, ve vztahu 
k definovaným podmínkám 
(četnost, plánovatelnost apod.) 
při zohlednění nutnosti 
dostatečně konkurenčního 
externího prostředí 

14 nízká vysoká 

podíl 
externí 
a interní 
ceny 

vyjadřuje nákladovou efektivitu 
na danou činnost zajišťovanou 
interně v porovnání s cenami 
externích dodavatelů 

14 vysoký nízký

míra interní 
substituce

vyjadřuje možnost náhrady dané 
činnosti jinou činností 
prováděnou v rámci společnosti 

8 nízká vysoká 

míra 
vnitřních 
bariér 

kritérium naznačuje, jaká je 
ochota pracovníků 
zabezpečujících hodnocenou 
činnost změnit současný stav ve 
vazbě na řízení event. 
poskytování výkonů jiným 
odběratelům (externím) 

6 vysoká nízká 

poměr 
investic 
k nákladům 
na činnost 

Představuje ekonomické 
hledisko vyjadřující nutnost 
vynaložení finančních 
prostředků na dovybavení tak, 
aby činnost mohla být 
realizována v předpokládaném 
rozsahu 

12 nízký 
vysoký 

Stupnice hodnot pro daná kritéria II (podle Consulting Partners, 1998)
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Příloha č. 2
Outsourcingová smlouva

Po výběru zhotovitele a stanovení podmínek výkonu jeho činností je nakonec nutné uzavřít 

smlouvu o smlouvě budoucí, společné technické a obchodní podmínky, nájemní smlouvu 

obsahující způsob platby za energie, vodu či nájem potřebných technologických zařízení 

a  smlouvu o odkupu hmotného investičního majetku. 

Důležitými kritérii jsou pružnost smlouvy, stupeň zachování kontroly nad outsourcovanou 

činností, možnost odstoupit od smlouvy bez vážných následků pro další působení klienta. Ve 

smlouvě o outsourcingu jsou velmi důležitá ustanovení o kvalitativních aspektech, pobídky 

stimulující dodavatele, aby plnil své povinnosti a zajistil klientu možnosti kontroly smluvních 

povinností. Smlouva by měla obsahovat doložku o vyloučení spolupráce s konkurenty klienta 

a doložku o utajování dat.

Outsourcingová smlouva je páteří celého institutu a s ohledem na relativní komplikovanost 

a  komplexnost outsourcingu je důležité, aby byla co možná nejpodrobnější a beze zbytku 

splňovala veškeré zákonné náležitosti. Nedílnou součástí této smlouvy bude smlouva 

o  prodeji části podniku a jeho podmínek na existenci dohody o poskytování služeb, které 

byly v rámci převedené části podniku provozovány a naopak. Zvolí-li si smluvní strany formu 

dvou samostatných smluv, tj. zvlášť smlouvu o prodeji části podniku a zvlášť smlouvu 

o  poskytování služeb, nelze proti tomu nic namítat, a to při plném zachování vzájemné 

závislosti a podmíněnosti obou úkonů.

Určení služby pro účel jejího vyčlenění by se mělo zásadně řídit faktickým stavem 

a  požadavky kladenými právě na smlouvu o prodeji podniku, resp. smlouvu o prodeji části 

podniku. Je jasné, že k vyčlenění je způsobilá jen taková vnitropodniková služba, která tvoří 

samostatnou organizační jednotku v rámci podniku, tj. typicky půjde o takovou činnost, která 

je vnitropodnikovým předpisem označena jako organizační složka a má vedené „samostatné“

vnitropodnikové účetnictví. V souladu s kogentním ustanovením § 477 ObchZ přecházejí na 

kupujícího veškerá práva a závazky. V praxi to znamená, že si smluvní  strany nemohou 

ujednat něco jiného. Jinými slovy jde o to, aby vymezení části podniku smluvními stranami, 

resp. prodávajícím bylo jasné a úplné a kupující měl možnost se seznámit se všemi závazky i 

právy, které se k prodávané části podniku vztahují. Zvláště žádoucí je to v případech prodeje 

části podniku, která zahrnuje výpočetní techniku, spolu se sotfwarem, kde důležitou otázku 

tvoří licence a zejména pak v případě dalších práv z průmyslového a duševního vlastnictví, 

která jako jediná nemusí na kupujícího přejít ex lege. Zároveň se nesmí zapomenout na   § 10 
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zákona o živnostenském podnikání, který ve svém odstavci sedmém určuje, že živnostenské 

oprávnění je nepřenosné, rovněž tak i oprávnění k podnikatelské činnosti podle zvláštního 

zákona. V případě tzv. typického outsourcingu bude nepochybně výhodou, že kupujícím 

a  poskytovatelem služeb bude pravděpodobně osoba (subjekt), která poskytovala stejné 

služby v rámci podniku jako jako jeho zaměstnanec, tudíž lze předpokládat určitou hlubší 

znalost podniku, avšak i v tomto případě bude na místě provedení právního a finančního 

auditu, který by měl smluvním stranám determinovat případné problematické oblasti a jehož 

výsledky by se měly promítnout do outsourcingové smlouvy, resp. do smlouvy o prodeji části 

podniku. S vnitropodnikovými službami se úzce pojí záležitost personální, tj. jejich 

poskytování většinou zajišťuje specializovaný tým zaměstnanců, který právě svou specializací 

je pro řádné poskytování služeb esenciální a nepochybně se právě úroveň a výkonnost těchto 

zaměstnanců promítne jako zásadní složka kupní ceny a ovšem i ceny následně 

poskytovaných služeb. S tím ovšem souvisí i otázka mzdová, neboť lze důvodně 

předpokládat, že právě takto specializovaní zaměstnanci budou probírat nadprůměrné mzdy, 

tudíž bude zde existovat nezanedbatelný závazek zaměstnavatele vůči těmto zaměstnancům.

Pozornost si dále zaslouží § 482 ObchZ, neboť neuvedou-li strany ve smlouvě o prodeji části 

podniku způsob určení ceny, tedy velmi zjednodušeně řečeno, zda je cena určena smluvně či 

např. na základě znaleckého posudku, bude se mít za to, že cena je dána na základě hodnot 

vyplývajících z účetní evidence prodávajícího.

V případě smluvní ceny je pak velmi diskutabilní, lze-li do ceny zahrnout též její část za 

goodwill. V předmětné situaci totiž převáděná část podniku goodwill být nemůže, neboť 

služba byla poskytována v rámci podniku a nebyl tady žádný vnější „zákazník“.

S ohledem na to, že je zásadní, aby se v rámci outsourcingové smlouvy řešila i otázka 

obchodního tajemství, přístupu k informacím, které mají povahu obchodního tajemství, 

nakládání s nimi, know-how apod., smluvní strany si nejspíše nebudou přát, aby se shora 

uvedené informace, stejně jako mimo jiné i finanční podmínky sjednané pro poskytování 

služeb, staly dostupnými, byť i rejstříkovému soudu. Zde tedy nastupuje problém kogentního 

ustanovení § 488 ObchZ, na jehož základě se nelze vyhnout zápisu o prodeji podniku nebo 

jeho části do obchodního rejstříku. Právě kvůli této povinnosti bude, zdá se, častější případ, 

kdy se volí forma dvou samostatných smluv, tedy smlouvy o prodeji části podniku, která bude 

tvořit přílohu návrhu na zápis do obchodního rejstříku, a smlouvy o poskytování služeb, která 

zůstane k dispozici pouze jejím smluvním stranám.

Pokud tedy použijeme model dvou samostatných smluv, bude inominátní smlouva 

o  poskytování služeb smlouvou druhou. S ohledem na již zmíněné ust. § 269 odst. 2 ObchZ 
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bude nutné dostatečně určit její předmět. Půjde o tři klíčové oblasti, a to přesné určení 

předmětu závazku smluvních stran, vymezení požadované úrovně služeb a údržby zařízení 

k jejich poskytování určených a jeho objemu a konečně určení odměny za poskytování služeb.

K otázce doby, na kterou se smlouva o poskytování služeb bude uzavírat, lze říci, že bude 

v první řadě záležet na tom, jaká forma outsourcingu byla zvolena. Vždy je třeba brát v úvahu 

výši investice, která byla poskytovatelem služeb vynaložena, stejně jako oprávněný 

požadavek druhé smluvní strany na řádné poskytování nasmlouvaných služeb. Právě 

v případě přímého outsourcingu, tedy v případě prodeje části podniku a následného 

nasmlouvání služeb poskytovaných takovouto částí podniku, se bude jednat 

nejpravděpodobněji o uzavření smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou, přičemž tato 

doba se bude nejspíš pohybovat mezi třemi, pěti i více lety v závislosti zvláště na výši kupní 

ceny a ceny poskytovaných služeb a její formě. K určení délky trvání smlouvy pomůže 

i  znalost odpisových mechanismů a skupin. 




