
15 Outsourcing a jeho aplikace 
v malé a stfiední firmû

V odborném tisku se stále více věnuje pozornost novým metodám řízení, kte-
ré mohou mít značný význam také i pro MSP a jejich majitele. Jednou z ta-
kových metod je outsourcing, který se využívá k dlouhodobému převedení
segmentu vybraných služeb na externího poskytovatele, včetně delegování
odpovědnosti za jejich provádění.

Jde tedy o vyčlenění vybraných aktivit pro externí specializovanou firmu
a je třeba předeslat, že význam takového rozhodnutí a následné spolupráce
nesnižuje ani to, že jde z pohledu zadávající firmy o činnost vedlejší. Ve vět-
šině případů je použití této metody motivováno úsporou finančních nákladů,
kvalitnějšími službami anebo hraje roli i faktor času. Je dobré vědět, že se
v těchto případech jedná o specializované odborné firmy, které mají jednak
daleko více technických prostředků a také vyškolený personál k výkonu ta-
kové smluvní práce.

Podstatou outsourcingu je vytěsňování určitých, předem vybraných pod-
nikových činností z vlastního podniku a jejich smluvní zabezpečení u cizí fir-
my, tedy externího poskytovatele požadovaných služeb. Jde tedy svým způ-
sobem o rozhodovací proces mezi dvěma podnikovými strategiemi, z nichž
ta prvá je tendencí a snahou vedení firmy „zabezpečit si danou činnost sami“
a ta druhá je snahou „danou činnost nakoupit“ u specializované firmy.

Druhé rozhodnutí lze realizovat samozřejmě pouze v tom případě, že ta-
kovou službu firma nakoupí od té druhé kvalitněji, rychleji a levněji. To je
sice zdánlivě samozřejmý požadavek či přání firmy, ale v praxi tomu tak
vždy nemusí být. Je proto velice důležité, aby management podniku si již
před rozhodnutím využít outsourcing stanovil manažerskou koncepci, která
bude reflektovat na možnost jeho nasazení ve vlastní firmě.

V tomto ohledu jde o snahu vedení firmy koncentrovat se hlavně na svo-
ji hlavní činnost a využít této metody k zeštíhlování firmy, a tak uspořit pod-
nikové náklady. To znamená, že ostatní vlastní činnosti může firma nahradit
nákupem takové služby, jakož i může také nakupovat další služby z právě 
nově vyvstalých potřeb.

Předpokladem pro kvalitní zajištění služby z vnějších zdrojů je na straně
poskytovatele dobrá znalost klienta, kterému mají být služby poskytovány,
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včetně jeho postavení na trhu, personální a finanční situace, znalost strate-
gických cílů firmy a plánů dalšího rozvoje. Čím více jednající firmy o sobě
vědí, tím více jim to pomůže urychlit rozhodovací fázi a navíc i preferovat
dlouhodobé velmi úzké spojení těchto partnerů, kteří se spolu spojili za úče-
lem dosažení určitých oboustranných výhod.

Základní pojmy
Outside – anglické slovo, které charakterizuje určitý vnější děj
Resourcing – zdroj k využití ve smluvním podnikání
Outsourcing – svěření určité činnosti (většinou pomocné nebo vedlejší)

v rámci vlastní firmy externímu dodavateli

Pamatuj!
Z právního hlediska je outsourcing v ‰ir‰ím slova smyslu vyuÏití
vnûj‰ích zdrojÛ, v uÏ‰ím pak delegování urãité ãinnosti (vût‰inou
pomocné) v rámci vlastního podniku vnûj‰ímu dodavateli a vy-
uÏívání tûchto zdrojÛ od outsourcingového dodavatele.

15.1 Historie outsourcingu

Kdo využívá outsourcingové služby, je jako klient dosti dobře identifikova-
telný, protože mezi klienty outsourcingu mohou patřit v podstatě všichni lidé.
Přestože nebyla po celá staletí podstata této metody známa a prezentuje se ja-
ko moderní, lze velice snadno doložit, že její kořeny spadají až k prvotní dělbě
práce např. mezi mužem a ženou. Tím, že se určité činnosti vyčlenily pouze
pro muže a některé pro ženy, došlo k prvnímu efektivnímu nakládání s ča-
sem, což dávalo možnost dosahovat vyšší produktivity práce a následně
i kvality výsledných produktů. K těmto jevům se sice nelze dobrat ještě pod
„praporem“ outsourcingu, ale jistě jde o jev přirozený, právě tak jako byla
zmíněná prvotní dělba práce.

S rozvojem společnosti a jejího vyššího stupně poznání docházelo k dal-
šímu propojování, a to zcela nepochybně až do fáze vzniku trhu. Každý, kdo
něco uměl udělat lépe než ten druhý, se díky tomu zaměřoval už pouze na tu-
to pro něj hlavní činnost a ostatní činnosti nebo zboží nakupoval nebo smě-
ňoval za toto své zboží. Evidentně to ukazuje, že se lidé potřebovali, a to jak
v soukromí, tak i na veřejnosti, což je spojovalo, protože byli nuceni se spo-
lehnout jeden na druhého.
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Na běžném životě lze ilustrovat, resp. doložit význam specializace a ko-
operace s prvními projevy outsourcingu. S rozvojem řemesel, a tedy i cechů
docházelo jednak k propojování výrobců a jednak k organizování obchodu
na vyšším stupni. V dnešní době tuto metodu využíváme leckdy podvědomě
a nepřijde nám moc objevitelská. Jednalo se ale už tehdy nepochybně v řadě
případů o outsourcing, avšak k úrovni tehdejšího poznání to tak nemůžeme
vnímat, a pouze kvitujeme konečný efekt z takové spolupráce.

Důvod vzniku outsourcingu je tedy vlastně až překvapivě jednoduchý,
ne-li banální, že se nechce věřit, jak dlouhou cestu bylo nutno ujít, než byla
tato metoda zavedena a v běžné podnikové praxi aplikována.

Šlo tedy o poznání využívání oboustranně výhodné spolupráce mezi zá-
kazníkem a poskytovatelem služeb a na tom se do dneška nic nezměnilo a bu-
de to platit i nadále.

15.2 Typy firem a jejich produkty vhodné
k outsourcování

Dnešní podnikatelské prostředí je plné problémů, které si jednak zavinili
svým přístupem anebo liknavostí samotní podnikatelé, ale také existuje řada
faktorů, jež pramení ze světové ekonomiky a její krize. To přináší pro pod-
nikatele mnoho dynamických změn a firmy, které se pohybují v diskontinu-
itním prostředí, musí čelit stále více konkurenčním tlakům. To vede napří-
klad ke stále častějšímu slučování firem, čímž se sleduje hlavně nalezení
konkurenčních výhod a také společné nalezení případné mezery na trhu v je-
jich segmentu působení. Ukazuje se, že doba vhodná na změny a vývoj, kte-
rá šla pomalým tempem, je už pryč a dnešní podnikatelé musí být rychlí, ma-
ximálně efektivní a také kritičtí právě v hodnocení svých šancí a aktivit.

Všechny zde uvedené změny znamenají zrychlení obrátek zboží, inovač-
ních toků, rychlé reagování na služby a jejich rychlou obměnu nebo instala-
ci nových technologií, které jsou schopny konkurenční výzvy a tlaky ustát.
Všechny tyto změny musí vycházet ze snahy o zvyšování efektivity – zvý-
šení výkonů minimálně při stejných nákladech, ne-li menších.

Ukazují se již první hmatatelné výsledky, a to hlavně u těch menších fi-
rem, které jsou podobně profilované. Jde většinou o projektové kanceláře,
firmy poskytující finanční a ekonomické služby, malé výrobní firmy atd. Ty-
to subjekty si totiž z ekonomického hlediska nemohou dovolit zaměstnávat
specialisty např. na informační technologie, a proto vlastními silami musí 
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zabezpečovat ekonomické, právní, daňové poradenství a další vysoce speci-
alizované a odborné agendy. Tento stav nebyl pro podnikatele výhodný, pro-
tože jim zabíral jednak mnoho času a navíc nestíhali všechny zákony a před-
pisy ani nastudovat. Proto docházelo k obratu v chápání služeb a prvním
segmentem využívání outsorcingu byla oblast výpočetní techniky.

V oblasti IS-IT dochází ke značnému vývoji a firmy si už uvědomují, že
k této technice a jejímu využívání musí přistupovat s větší erudicí, anebo tu-
to techniku najmout od firem, které to umí lépe a levněji. Počítačové sítě
a hardware byly dříve pořizovány jako jednorázové investice s tím, že soft-
ware nainstaloval jeho dodavatel a po převzetí se systému ujal místní pra-
covník, který byl spíše nadšencem než odborníkem na slovo vzatým. Firmy
si dnes již naštěstí uvědomují, že investice do informačních technologií, ja-
kož i dalších technologií vyžadují jednak jejich správné využívání a nasaze-
ní, jednak i odpovídající servis.

V těchto krocích lze spatřovat začátky outsourcingu, a to hlavně od těch-
to uživatelů, protože zákazníci požadovali mnohem víc, než si mohli vlast-
ními silami zabezpečit. Čím více pronikali do problematiky těchto oblastí,
tím více vyžadovali dodávky nejen počítačových sítí a softwarových „balíků“,
ale chtěli dodávky komplexní. Řešení v těchto případech znamená nejen do-
dávku, instalaci a případné jednorázové vyškolení, ale i pomoc při nasazení
softwaru přímo u samotného zákazníka s použitím metody implementace.
Samozřejmostí jsou i doporučení vhodných postupů použitých u podobných
zákazníků, dlouhodobý program školení zaměstnanců, nalezení vhodné for-
my pro financování nakoupené techniky a řady dalších doprovodných služeb.

Vazba mezi těmito subjekty se dnes jednoznačně mění v dlouhodobě ča-
sově ohraničený vztah, který zajišťuje zákazníkovi potřebný klid pro jeho
podnikatelské aktivity a navíc i rychlou pomoc v případě výpadku této tech-
niky. Nezanedbatelné není ani zajištění ochrany investic, bezpečnost provo-
zu, zálohování dat a některé další výhody. Pro samotné dodavatele je také dů-
ležité, aby měli dlouhodobě spokojeného zákazníka, který nemá důvod od
smluvní firmy odejít a přejít ke konkurenci.

Je zcela evidentní, že možností využití outsourcingu je nepřeberné množ-
ství a příklad aplikace IT byl vybrán jednak pro názornost a také pro moder-
nost tohoto odvětví. To, co bylo výše popsáno, platí však i v dalších přípa-
dech nasazení této metody a liší se minimálně případ od případu.

Stále více se ukazuje, že nejvýhodnější je outsorcovat služby, které speci-
alizované firmy zvládají jednak rychleji a na profesionální úrovni a také umí
reagovat na všechny odborné změny např. v legislativě. Proto byly tyto služby
v počátcích nejvíce využívány v daňovém, mzdovém, právním a ekonomickém
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poradenství až po logistiku, strážní službu a všechny další obory podnikové
činnosti, kde je lze delegovat s lepším výsledkem pro mateřskou firmu.

15.3 DÛvody pro outsourcing a pfiínosy pro zákazníka

Důvody pro nasazení outsourcingu ve firmě:
■ Firma se může soustředit pouze na svoji prioritní činnost.
■ Získává přístup k technice a jejím aplikacím na profesionální úrovni.
■ Snížení rizika formou jeho sdílení.
■ Uvolnění zdrojů pro využití pro jiné činnosti.
■ Uvolnění kapitálových prostředků.
■ Větší jistota může přinést i vyšší kreditibilitu.
■ Snížení nákladů znamená vyšší míru zisku.
■ Nedostupnost interních zdrojů.
■ Firma může být vždy v používání techniky a programů na špičce.

Přínosy pro zákazníka:
■ Zkvalitnění řídicí práce znamená, že prostřednictvím outsourcingu se

zákazník dostává ke špičkovým technologiím na světové úrovni a jejich
nasazení a používání řídícími pracovníky v reálném čase má pozitivní
vliv na kvalitu a rychlost rozhodovacího procesu. Snížení počtu organi-
začních složek podniku současně jeho řízení zjednodušuje, zpřehledňuje
a zrychluje. Vedení firmy se může plně věnovat svým hlavním podnika-
telským aktivitám, což má vliv na vyšší produktivitu práce, a tím i vyšší
tvorbu zisku.

■ Ekonomický přínos představuje úsporu finančních prostředků vynaklá-
daných na lidské a materiální zdroje, které se po aplikaci outsourcingu
mohou přesunout do jiných oblastí hospodaření firmy. Více se tak oteví-
rá možnost pro aktivity ve výzkumu a vývoji, reklamě, nákupu nových,
resp. pokrokových technologií aj. Možnosti těchto změn mají zcela jed-
noznačně pozitivní vliv i na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Klí-
čové jsou však kromě úspory finanční také plynulejší a přehlednější toky
finančních prostředků, nulová starost o externí lidské zdroje a zvýšení
kvality služeb. Například kapitál, který je nutný na udržování vlastního
výpočetního centra, je možno použít výhodněji při dalším rozvoji firmy
nebo při její restrukturalizaci.
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