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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou outsourcingu ICT a s tím spojenou 

možností využití Centra sdílených služeb. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a 

praktické. V teoretické části popisuji charakteristiku společnosti COM PLUS CZ, která ve 

spolupráci se společností Informatica El Corte Ingles provozuje Centrum sdílených služeb. 

Pozornost věnuji organizační struktuře a zejména jednotlivým úrovním podpory. Dále 

zkoumám faktory úspěšnosti outsourcingu v ČR a metodiku řízení ITIL. V praktické části 

se věnuji srovnání outsourcingu a interně poskytovanému IT. Rozbor provádím pomocí 

SWOT analýzy. Závěr práce obsahuje shrnutí těchto výsledků a doporučení z nich 

vyplývající. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Outsourcing, ITIL, celkové náklady na vlastnictví, poskytovatel, zákazník 

ANNOTATION OF THE THESIS 

This bachelor thesis deals with the outsourcing of  ICT and the associated posibility 

of using the Shared Service Center. The thesis consists of two main parts: theoretical and 

practical. In the theoretical part I am describing the characteristics of the company COM 

PLUS CZ, which in cooperation with Informatica El Corte Ingles operates a Shared 

Services Center. I pay attention to the organizational structure of a particular individual 

levels of support. Then I am investigating the success factors of the outsourcing in the 

Czech Republic and the metodology of  ITIL. In the practical part I am comparing 

outsourcing and in-house IT. I am performing the analysis using SWOT analysis. The 

result of thesis includes summary of the results and recommendations arising from them. 
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1. ÚVOD 

Práce se zabývá vymezenou oblastí informačních technologií a její podpory pro 

určité, specifické klienty. V dnešní době minimalizace nákladů je nedílnou součástí řešení 

problematiky, zda si danou službu zajišťovat svépomocí nebo tuto „správu“ přenechat jiné 

kvalifikované společnosti. Obě nabízené varianty mají své klady i zápory. V obou 

případech musí společnost najít vhodnou variantu jak zajistit nejkvalitnější cestu 

poskytovaného produktu ve shodě s optimalizací nákladů. Tento nelehký úkol bývá 

posuzován a rozhodován několik týdnů či měsíců. V současné době v České republice se 

outsourcingem různých služeb zabývá velké množství společností v určitém rozsahu a také 

kvalitě. Počátek procesu outsourcingu je u zákazníka a jeho specifických potřeb či 

požadavků, které musí poskytovatel služeb uspokojit. Jde o uspokojení takových potřeb, 

které sám zákazník nemůže z určitých důvodů splnit. Ať už jde o nedostatek zkušeností 

nebo kvalifikovaných zaměstnanců. Tímto krokem si zákazník může zajistit kvalitní 

služby, dle vlastních požadavků a věnovat se tak naplno své oblasti. Jde také o přenesení 

odpovědnosti za danou problematiku, kterou se zákazník nemusí již zabývat. 

Outsourcing můžeme definovat jako dělbu práce, která má svůj počátek při 

rozmachu manufakturní výroby. Šlo především o rozdělení práce na určité části a těmto 

částem se věnoval určitý počet lidí. Důležitým úkolem bylo všechny tyto jednotlivé části 

harmonizovat a také sjednocovat. Výsledkem tohoto procesu je zefektivnění produktivity 

práce. Definice dnešního outsourcingu je v podstatě stejná. Odborníci, kteří se na danou 

problematiku specializují, zajistí realizaci procesu ve vyšší kvalitě při nižších nákladech 

nebo nákladech na stejné úrovni, které by vynaložil žadatel. 

Cílem mé práce je prozkoumat oblast outsourcingu, analyzovat pořizovací náklady a 

náklady na provoz a porovnat výhody či nevýhody.  

Protože i já jsem zaměstnancem společnosti, která poskytuje svým klientům 

outsourcované služby, rozhodl jsem se na toto téma napsat svou bakalářskou práci a 

seznámit tak čtenáře s důležitou oblastí informačních technologií. 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

2. 1. Představení společnosti 

COM PLUS CZ působí na českém trhu telekomunikačních a informačních 

technologií od roku 1993 a jejím hlavním zaměření je výstavba telekomunikačních sítí 

mobilních operátorů, datových produktů, aplikačních SW a integrovaných 

telekomunikačních řešení. Společnost je zastoupena v ČR sedmi provozovnami, které jsou 

názorně vidět v následujícím obrázku. 

 

Obrázek 1 Zastoupení společnosti v České republice [1] 

Hlavním sídlo společnosti je na adrese: Praha 9, Nad Krocínkou 317/48. 

„Společnost se od svého vzniku zaměřila na komplexní řešení v oblasti telekomunikací. 

Její činnost se dynamicky rozvíjela a první úspěšně realizované zakázky vytvořily základ 

obchodního úspěchu společnosti. S rostoucími požadavky trhu a zvyšujícím se zájmem 

zákazníků přišla potřeba rozšíření aktivit do všech regionů České republiky a tak byly 

postupně založeny sesterské společnosti a pracoviště v různých částech republiky.“ [1] 

2. 2. Historie společnosti 

„V roce 1993 byla založena v Ústí nad Labem společnost COM PLUS, spol. s r.o. 

Společnost se od svého začátku zaměřila na komplexní řešení v oblasti telekomunikací a 

špičkovou telekomunikační technologii. Činnost společnosti se dynamicky rozvíjela a 

první úspěšně realizované zakázky vytvořily základ obchodního úspěchu společnosti. S 
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rostoucími požadavky trhu a náročností zákazníků přišla potřeba kvalitnějšího pokrytí 

svěřeného regionu. Proto vznikla v roce 1994 v Liberci společnost COM PLUS LB, spol. s 

r.o. jako sesterská firma společnosti COM PLUS, spol. s r.o. Ústí nad Labem. V roce 1997 

společnost rozšířila svou působnost také do východočeského kraje založením společnosti 

COM PLUS HK spol. s r. o. Hradec Králové. Intenzivnímu rozvoji společnosti a objemu 

realizovaných projektů odpovídalo i rozšíření aktivit na Moravě založením sesterské 

společnosti COM PLUS ZL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích v prosinci 1999. Tato část 

skupiny COM PLUS se vytvořila z původních zaměstnanců, v témže roce 1999 došlo ke 

zřízení pracoviště COM PLUS České Budějovice. V roce 2000 vzniká společnost COM 

PLUS CZ a.s. Úkolem této společnosti je tvorba strategie skupiny COM PLUS, převzetí 

obchodních a marketingových aktivit v oblasti významných zakázek v rámci České 

republiky, koordinace realizace těchto zakázek (projektové řízení zakázky) a integrace 

logistických a správních činností společnosti. V roce 2004 zahájilo svou činnost pracoviště 

COM PLUS Brno. V letech 2006 - 2007 dochází k integraci dceřiných společností COM 

PLUS HK, s.r.o., COM PLUS ZL s.r.o. a COM PLUS LB, spol. s r.o. do COM PLUS CZ 

a.s. Cílem realizovaných přeměn společností je dosažení hospodárnějšího uspořádání 

společnosti a zajištění lepších a komplexnějších služeb pro zákazníky při využití 

zkušeností a potencionálu mateřské společnosti s celostátní působností. V létech 2009 až 

2010 dochází k rozšíření portfolia nabízených služeb o podniková řešení Microsoft 

Dynamics, posílení divize Outsourcingu IT a Výstavby optických sítí. V roce 2010 

společnost získala veřejnou zakázku - Vybudování telekomunikační sítě pro ČEPS,a.s. 

COM PLUS CZ a.s ve spolupráci s Informática El Corte Inglés získal v roce 2011 

významnou zakázku - Workstation Operation Services pro společnost Telefónica O2 

Czech Republic, a.s. V současné době společnost COM PLUS působí na celém území 

České republiky, přičemž hlavní snahou zůstává poskytování vysoce kvalitních služeb ve 

všech místech České republiky.“ [2] 

2. 3. Politika společnosti – výhody outsourcingu 

„Velmi často se ve firmách diskutuje otázka, zda a jaké neklíčové činnosti vyčlenit 

do správy externí firmě. Teorie je jasná, jestliže nám vyčlenění přinese ekonomický přínos, 

pojďme outsourcovat.  Ale velmi často narážíme na situaci, že společnosti nejsou schopné 

kvalifikovaně popsat stávající stav a vyčíslit veškeré náklady, které s danou činností 
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souvisejí. Období ekonomické krize a stagnace, ve kterém jsme se všichni v minulých 

letech nacházeli, donutilo manažery řady firem k tomu, aby se soustředili na své klíčové 

aktivity, které umí nejlépe řídit a prodávat. Ostatní procesy buď utlumili, nebo je začali 

nakupovat od třetích stran.  Současné vysoce konkurenční prostředí vytváří dobrou 

vyjednávací pozici pro nákup služeb. To si uvědomují i dodavatelé, kteří se snaží odlišit se 

od svých konkurentů. Například společnost COM PLUS CZ a.s., poskytuje nejenom 

služby klasického outsourcingu IT včetně souvisejících služeb, ale rovněž optimalizuje 

telekomunikační potřeby zákazníků. Pronájmem části kapacit svého call centra a helpdesku 

pomáhá svým zákazníkům rozšiřovat jejich aktivní obchod. Tradiční službou 

poskytovanou společností COM PLUS je profesionální instalace IP telefonie. Pro 

zákazníky, kteří tráví mnoho času na cestách, případně mají své pobočky daleko od sebe, 

nabízí COM PLUS CZ a.s. cenově přijatelné řešení telekonferenčního zařízení. Zajišťuje 

tedy komplexní ICT outsourcing. Outsourcing, poskytovaný společností COM PLUS CZ 

a.s., přináší zákazníkům nejenom reálné úspory nákladů, ale poskytuje i výhody, které si 

zákazníci ze segmentu malých a středních podniků nemohou ekonomicky dovolit, jako 

například dvaceti čtyřhodinový dispečink pro jejich zákazníky, nebo call centrum pro 

aktivní obchodní kampaně. Zákazníci ze segmentu velkých podniků dostanou obdobné 

služby za výhodnějších podmínek, protože COM PLUS CZ a.s. má mnohaleté zkušenosti 

s  poskytováním služeb outsourcingu. Služby dokáže poskytovat díky svým pobočkám ve 

stejné kvalitě po celém území České republiky. COM PLUS CZ a.s. nabízí své služby v 

jasně a přehledně definované formě podrobného rozpočtu, aby si zákazník mohl vybrat, 

které procesy si koupí a které bude vykonávat i nadále vlastními silami.“ [3] 

2. 4. Zahraniční spolupráce 

Spolupráce Informatica El Corte Ingles a COM PLUS začala v listopadu 2010. 

Cílem tohoto partnerství bylo vytvořit centrum služeb informačních technologií a nabízet 

služby jak v České republice, na Slovensku, tak i v jiných Evropských zemích. Obě 

společnosti měly velké zkušenosti jako specialisté v oblasti technologických řešení a 

služeb. Kombinace zkušeností, inovací, finanční síly, kontroly kvality a metodiky v oblasti 

poskytování služeb, pomáhá pružně reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků.  
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„Centrum sdílených služeb v Ústí nad Labem získalo podporu Evropské unie 

v rámci svého programu na přilákání zahraničních investic do Ústeckého kraje. Při této 

příležitosti bylo vytvořeno unikátní portfolio služeb zvyšující konkurenceschopnost našich 

zákazníků. Informatica El Corte Ingles poskytuje služby svým zákazníkům v 18 zemích 

prostřednictvím servisních středisek v Latinské Americe a Evropě. Jedno z center služeb je 

umístěno v Argentině, dalších pět se nachází ve Španělsku a zatím poslední centrum služeb 

bylo vybudováno v České republice. Toto rozložení vytváří i své výhody. První z těchto 

výhod je v pokrytí Evropské a Latinskoamerické časové zóny, tím i optimalizace pracovní 

zátěže. Dále je to vysoká dostupnost služeb a propojení center služeb při výměně 

technických a odborných znalostí nebo sdílení zdrojů. Centrum sdílených služeb v Ústí nad 

Labem přistupuje komplexně k otázce podpory použitím modelu řízení, technologií a 

nástrojů, které poslouží k dosažení vysoké míry industrializace procesů. Centrum v Ústí 

nad Labem je orientované na dvě hlavní linie podnikání.“ [4] 

„První z linií je správa infrastruktury a podpora, která zahrnuje všechna opatření 

nezbytná k zajištění účinné správy a provozu produkčních systémů, zdrojů a služeb podle 

obchodních cílů společnosti. 

 Podpora 32.000 incidentů za rok, 28.000 požadavků za rok a 69.000 příchozích 

hovorů za rok. 

 Podpora 24 x 7, podporované jazyky: čeština, slovenština, angličtina, španělština. 

 Poskytované služby: Servicedesk, Vzdálená správa, distribuce SW, Softwarové 

laboratoře, On-site podpora. 

 Podporované části infrastruktury: systémy, sítě, aplikace, bezpečnost a koncová 

uživatelská zařízení. 

 Podporované lokality: plné pokrytí po celém území České republiky a Slovenska. 

 Management životního cyklu 12.000 zařízení: počítače, tiskárny, periferie, 

LAN/WAN, servery. 

 Dodavatelé nástrojů pro správu klíčových technologií: BMC, CA, HP, IBM, 

PANDORA a další.“ [4] 

„Druhá linie podnikání, na kterou se v Centru sdílených služeb orientujeme, je BPO 

Document services. Ta nám nabízí komplexní služby správy záznamů během celého 
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životního cyklu dokumentu. Máme prokazatelné zkušenosti a velký multidisciplinární tým 

expertů v různých oblastech dokument outsourcingových služeb.“ [4] 

Informatica El Corte Ingles a COMPLUS spojili síly, aby pro své zákazníky uplatnili 

globální zkušenost s nejlepší místní odbornou znalostí. Toto spojení pak nabízí nejvíce 

efektivní služby, řízené podle nejnáročnějších standardů kvality. 
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3. SLUŽBY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 

 COM PLUS díky realizaci mnoha vysoce technologicky náročných projektů je 

jednou z vrcholných společností ve svém oboru. Firma spojuje jak oblast IT řešení 

v podobě nadstavbových aplikací, a to jak své produkce, nebo formou partnerské 

implementace, tak i oblast technologickou. A to v podobě síťové infrastruktury a 

potřebného HW. Společnost například realizovala první zakázky v oblasti výstavby GSM 

sítí, stejně tak v oblasti 3G sítí. V těchto projektech, které využívají celosvětové up-to-date 

technologie, dokazuje svůj inovační potenciál. COM PLUS jakožto přední dodavatel ICT 

služeb a technologií provádí inovaci neustále. Musí tak vyhovět požadavkům trhu, 

moderním trendům a tlaku konkurence. To se projevuje například ve vývoji vlastních 

produktů jako Griffon Office či jiných ad-hoc řešení pro klienty. 

 Společnost realizovala mnoho projektů typu inovace ICT prostředí provozovaného 

v rámci outsourcingových projektů. Technická inovace ICT prostředí probíhá formou sady 

transformačních projektů a zároveň probíhá standardizace a optimalizace provozních 

procesů. V rámci transformační fáze outsourcingových projektů provádí COM PLUS 

zavádění standardních IT provozních procesů. Respektive zavádění a přizpůsobení 

„industry best practise“ procesů podle charakteru prostředí outsourcingového projektu. Pro 

každý outsourcingový projekt je v transformační fázi připraven plán přechodu. Od 

stávajících provozních procesů k finální optimální sadě, ať už formou optimalizace 

stávajících nebo jejich náhradou a zavedením nových procesů. 

 „Outsourcing je dlouhodobý smluvní vztah s „někým“ vně vlastní organizace na 

poskytování služeb v jedné nebo více oblastech její činnosti. Outsourcingem lze pro 

zjednodušení označovat vždy pouze ty případy, kdy dochází k poskytování souboru 

souvisejících služeb a poskytovatelé těchto služeb se specializují na jejich ucelené bloky. 

Při realizaci outsourcingu jsou odstraňovány organizační mezistupně, čímž dochází ke 

zploštění struktury firmy o outsourcované aktivity a současně ke zjednodušení procesů o 

služby zajišťované poskytovatelem. Je velice nebezpečné chápat outsourcing jako „spásu“ 

pro snižování mzdových nákladů a hledat tak tu nejlevnější variantu poskytování služeb. 

Na outsourcing je nutné nahlížet jako na projekt strategického řízení firmy.“ [5] 
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Graf 1 Hlavní faktory úspěšnosti outsourcingu v ČR [6] 

 

Hlavním faktorem úspěšnosti outsourcingu v ČR je úroveň poskytovaných služeb. 

Pro poskytování kvalitní služby je třeba správně zvolit rozsah outsourcingu ve firmě a 

definovat podnikovou strategii. Při výběru poskytovatele je důležité určit přesná hodnotící 

kritéria a dále vzájemná interaktivita mezi podnikem a poskytovatelem. 

3. 1. Metodika řízení projektů 

Společnost využívá pro řízení outsourcingových projektů metodiku ITIL. Knihovna 

ITIL představuje celosvětově uznávaný soubor nejlepších zkušeností a doporučení z oblasti 

poskytování IT služeb. Jelikož knihovna ITIL je souhrnem doporučení a „best practices“, 

je těžké podle ní certifikovat celé společnosti. Je tedy určena pouze pro certifikaci osob či 

pokrytí konkrétních oblastí a projektů. Koncepty a postupy ITILu umožňují lépe plánovat, 

využívat a zkvalitňovat informační technologie. A to jak ze strany dodavatelů IT služeb, 

tak i z pohledu zákazníků. COMPLUS má in-house certifikované klíčové specialisty dle 

ITIL standard.  
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„Charakteristické rysy ITIL: 

 Procesní řízení 

ITIL přináší moderní, procesně orientovaný přístup k řízení IT služeb. Proces je 

logický sled činností transformujících nějaký vstup na určitý výstup, přičemž plnění 

jednotlivých činností v procesu je zajišťováno rolemi s jasně definovanými 

odpovědnostmi. Celý proces je řízen, monitorován, měřen, vyhodnocován a 

neustále vylepšován, což je odpovědností vlastníka procesu. 

 Zákaznicky orientovaný přístup 

Tento rys vyplývá přímo ze samotné podstaty IT Service managementu. 

Všechny procesy se navrhují s ohledem na potřeby zákazníka. Každá aktivita, 

každý úkon v každém procesu musí přinášet nějakou přidanou hodnotu pro 

zákazníka. 

 Jednoznačná terminologie 

Jednoznačná terminologie je někdy málo doceňovanou nebo úplně opomíjenou 

charakteristikou ITIL, ale jen do doby, než se bude poprvé v praxi řešit 

nedorozumění plynoucí z toho, že někdo používá stejný termín v jiném významu, 

než očekáváme. 

 Nezávislost na platformě 

Rámec ITSM procesů podle ITIL je nezávislý na jakékoliv platformě. Dokonce 

je možné ITIL použít i pro navržení procesů (mimo oblast ICT) v jakékoliv firmě, 

která podniká ve službách. 

 Public Domain 

Knihovna je volně dostupná, což znamená, že každý si může knihy ITIL koupit 

a procesy IT Service Managementu podle ITIL ve svém podniku implementovat, 

aniž by musel platit jakékoliv další licenční poplatky. Tato skutečnost mimo jiné 

přispěla k rychlému celosvětovému rozšíření ITIL.“ [4] 
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3.2 Klíčové procesy ITIL 

 „ITIL v jednotlivých knihách popisuje procesy, které IT většinou musí vykonávat, 

aby vůbec mohlo fungovat a nějaké služby businessu poskytovat. ITIL se snaží dívat na 

poskytované služby z pohledu zákazníka, který dané služby odebírá. Předpokládá se a 

výsledky mnohých studií to i potvrzují, že společnosti, které své procesy zavedly podle 

ITIL, dosahují vyšší efektivity. Jejich zákazníci mají větší záruku, že služba, za kterou 

platí, bude splňovat parametry uvedené v SLA. Další výhoda zavedení procesů podle ITIL 

spočívá v tom, že společnosti v takovém případě používají stejnou terminologii. Měly by 

se tak díky ní lépe dorozumět se svými partnery a zákazníky. Spousta nedorozumění 

vzniká z toho, že mnohé společnosti jen používají rozdílné pojmy pro pojmenování 

stejných skutečností. Myšlenka ITIL je celkem jednoduchá, proč navrhovat a vymýšlet 

celý proces znovu od začátku, když už ho spousta jiných firem má zavedený a průběžně ho 

i vylepšuje.“ [7] 

 

 Obrázek 2 ITIL Procesy [8] 
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ITIL ovšem není spojený jen s outsourcingem, ale je to metodika procesního řízení 

organizace, a proto ji ve své práci věnuji pozornost. V následujících podkapitolách se budu 

věnovat některým klíčovým procesům detailněji.  

3.2.1. Proces obnovy provozu 

Hlavním cílem a posláním procesu (Incident management) je obnova provozu 

služby po incidentu. Podstatná je rychlost a zároveň minimalizaci důsledků výpadku 

služby na provoz. „Incidentem je neplánované přerušení služby IT nebo snížení její 

kvality. Incidentem je rovněž porucha konfigurační položky, která dosud neovlivnila 

službu.“ [10] Jde především o zajištění kvality služby a plnění dohodnutých SLA. 

„Proces je odpovědný za včasnou detekci incidentů, jejich zaznamenávání a řízení 

jejich životního cyklu. Incident management v zásadě nezkoumá proč k incidentům 

dochází, ale hledá jakékoli řešení včetně workaroundu (náhradní řešení), které povede 

k obnovení služby nebo k eliminaci či alespoň k omezení důsledků výpadku služby. 

Incident management tedy nemůže přímo ovlivnit počet incidentů, ale pouze jejich dobu 

trvání a obchodní ztráty plynoucí z jejich existence. Klíčovým rysem procesu je řešení 

incidentů v pořadí dle jejich priority stanovené na základě uzavřených SLA. Tzn., že 

zdroje IT jsou prioritně alokovány na závažnější výpadky před méně významnými. 

Incidenty jsou nejčastěji detekovány procesem event management (správa událostí) a 

uživateli kontaktujícími service desk. Žádoucí je, aby co největší podíl incidentů byl 

detekován prostřednictvím dohledových nástrojů, což je hlavní cíl procesu event 

management. Proces incident management by měl být co nejvíce automatizován pomocí 

vhodného nástroje včetně rychlého přístupu k informacím o předchozích incidentech a 

jejich řešení (znalostní databáze).“ [9] 

„Nejdůležitější přínosy procesu: 

 snížení důsledků dopadu incidentu, 

 zkrácení doby trvání výpadků služeb IT, 

 zvýšení spokojenosti zákazníků a uživatelů, 

 alokace zdrojů IT na řešení incidentů dle obchodních priorit.“ [9] 
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3.2.2. Životní cyklus požadavku 

Cílem procesu (request fulfilment) je vyřešit všechny požadavky ve stanoveném 

čase, tedy podle SLA nebo katalogu služeb. Dále odpovídá za řízení životního cyklu 

požadavků na službu. „Požadavek na službu je formální požadavek uživatele na něco, co 

má být poskytnuto. Například požadavek na informaci nebo radu, na obnovení hesla, nebo 

na instalaci pracovní stanice pro nového uživatele.“ [10] 

„Požadavek na službu je nedílnou součástí práce uživatele se službou IT. Na rozdíl 

od incidentů, kterým je možné do určité míry předcházet technickými či organizačními 

opatřeními. Požadavky na službu nelze považovat za něco mimořádného nebo 

obtěžujícího, ale naopak za průvodní jev používání služeb IT uživateli. Požadavek na 

službu je tedy charakterizovaný jako úkon, který je třeba provést proto, aby uživatel mohl 

využívat službu IT tak, jak byla designována. Uživatel sám tento úkol provést nemůže 

nebo nesmí. Vznik požadavku na službu je více méně zcela mimo vliv úseku podnikové 

informatiky.“ [9] 

„Nejdůležitější přínosy procesu: 

 využívání plného potenciálu služeb IT jejich uživateli a tím i vyšší efektivita 

práce uživatelů, 

 zvýšení spokojenosti zákazníků a uživatelů.“ [9] 

3.2.3. Správa problémů 

Podstatou procesu (problem management) je odpovědnost za správu všech 

problémů (problém – příčina jednoho nebo více incidentů) po celou dobu jejich životního 

cyklu. Správa znalostní databáze a její zpřístupnění specialistům podpory v procesu 

incident managementu.  

„Proces je odpovědný za včasnou detekci problémů, jejich zaznamenávání a řízení 

životního cyklu. Jeho cílem je nacházet příčiny incidentů a způsoby jejich odstranění. 

Rozhodování o trvalém odstranění chyby nebo o jejím ponechání v infrastruktuře. 

Podávání do procesu change management (žádosti o změnu), jehož obsahem je odstranění 

chyby z infrastruktury. Poté co je chyba skutečně odstraněna, následuje verifikace, že 

původní symptomy byly odstraněny. Proces rovněž vede znalostní databázi, do níž 
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zaznamenává identifikované známé chyby a postupy reakce na incidenty. Zaznamenává 

zde náhradní řešení k incidentům, u kterých se příčinu identifikovat nepodařilo. Jednotlivé 

postupy reakce na incidenty jsou před zapsáním do znalostní databáze ověřeny a 

schváleny. Tím je zaručena jejich bezpečnost a realizovatelnost.“ [9] 

„Nejdůležitější přínosy procesu: 

 zvýšení dostupnosti služeb IT a snížení počtu incidentů, 

 zajišťování stability infrastruktury, 

 zvýšení úspěšnosti service desku v ukazateli „first-time-fix“. “ [9] 

3.2.4. Vývoj a nasazení 

„Jedná se o velmi komplexní proces (release and deployment management), jenž 

obsahuje několik desítek dílčích aktivit seskupených do 4 fází: 

1. Plánování repase a nasazení (release a deployment planning), 

2. vývoj a testování release (release build and test), 

3. nasazení (deployment), 

4. vyhodnocení a uzavření (review and close).“ [9] 

„První tři fáze jsou autorizovány procesem change management, který řídí celý životní 

cyklus všech změn, při současném minimálním narušení služeb IT. Jedním z klíčových 

charakteristických rysů procesu je používání standardizovaných a opakovaných postupů 

pro realizaci jednotlivých aktivit a nástrojů. Patří sem nástroje pro přípravu, provedení a 

vyhodnocení testů, zdokumentované rutinní postupy pro přípravu a následné řízení 

testovacích prostředí. Pro rychlé a bezchybné naplánování procesů je klíčová dostupnost 

aktuálních dat ze systému správy konfigurací a existence předem vytvořené a při větších 

změnách pravidelně aktualizované release politiky.“ [9] 

„Nejdůležitější přínosy procesu: 

 Stabilní testovací a produkční prostředí, 

 snížení chybovosti při distribuci releasů do produkčního prostředí a tím i vyšší 

dostupnost služeb IT, 

 snížení pravděpodobnosti používání nelegálního softwaru, 
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 zkrácení doby potřebné k distribuci releasů do produkčního prostředí, 

 vyšší efektivita využití IT zdrojů.“ [9] 

3.2.5. Úroveň poskytovaných služeb 

Mezi nejdůležitější části tohoto procesu patří sjednávání Service level agreement. 

SLA parametry musí být dosažitelné, protože proces odpovídá i za jejich plnění. „Service 

level agreement je dohoda o úrovních služeb mezi poskytovatelem služeb IT a 

zákazníkem. SLA popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje 

odpovědnosti poskytovatele služeb a zákazníka.“ [10] „Service level management 

nastavuje měřitelné cíle pro všechny aktivity zajišťované podnikovou informatikou, které 

se přímo podílejí na dodávce služeb IT. Zajišťuje nastavení cílů v souladu s požadavky 

businessu. Řídí očekávání businessu a zajišťuje, že tato očekávání jsou v souladu s tím, co 

podniková informatika businessu dodává.“ [9] 

„Nejdůležitější přínosy procesu: 

 Služby IT jsou navrhovány dle požadavků zákazníků, 

 lepší vztahy se zákazníky a uživateli, 

 jasné stanovení odpovědností všech stran při poskytování služeb IT, 

 zaměření činností úseků ICT na klíčové potřeby obchodu, 

 snadná identifikace slabin při poskytování služeb IT. “ [9] 

3.2.6. Finanční management pro IT servis 

„Podstatou je poskytovat nákladově efektivní správcovství majetku a zdrojů 

používaných při poskytování služeb IT. Dále zajišťovat příslušnou úroveň financování pro 

vývoj a dodávku služeb, které nákladově efektivním způsobem ovlivňují strategii podniku. 

Základní rozdíl oproti celopodnikovému finančnímu řízení je v tom, že tento proces je 

schopen plánovat a následně i vykazovat náklady na jednotlivé služby pro konkrétní 

zákazníky. Proces se skládá ze tří relativně samostatných subprocesů. Prvním je 

rozpočtování (budgeting), jehož obsahem je sestavení rozpočtu podnikové informatiky a 

následné sledování jeho čerpání. Respektive schvalování čerpání některých položek, které 

podléhají schválení. Druhým subprocesem je účtování (accounting), jehož obsahem je 

vytvoření a údržba nákladových modelů služeb IT. Podle nichž jsou následně zaúčtovány 
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jednotlivé nákladové položky, které v průběhu doby vznikají činností podnikové 

informatiky. Cílem je všechny tyto náklady alokovat na jednotlivé služby. Poslední je 

zpoplatnění (charging), jehož obsahem je stanovení cen služeb IT pro jednotlivé zákazníky 

a následné úhrady. V posledních letech se od zpoplatňování služeb IT poskytovaných 

interními útvary podnikové informatiky ustupuje.“ [9] 

„Nejdůležitější přínosy procesu: 

 Jednodušší, rychlejší a průkaznější sestavování rozpočtu útvaru podnikové 

informatiky, 

 náklady na jednotlivé služby IT jsou známé a mohou tedy být promítnuty do 

nákladů výrobků a služeb, které daný podnik produkuje, 

 efektivnější využívání ICT zdrojů. “ [9] 
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4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

„Organizační struktura vytváří základnu pro proces řízení. Proces řízení může 

probíhat jen při jemu odpovídající organizační struktuře. Lze tedy organizační strukturu 

chápat jako jednotu extenzivní a intenzivní struktury, tj. struktury útvarové a procesní, 

přičemž prioritní je struktura procesní.“ [11] Tvorbu organizačních struktur dělíme do 

dvou částí, vytváření vnitropodnikových útvarů a určování vztahů mezi útvary. 

Společnost COM PLUS v současné době zaměstnává 130 zaměstnanců (stav k 31. 

12. 2013). Jejich počet se dynamicky mění, dle potřeby realizace jednotlivých zakázek. V 

Obrázku 2 a 3 můžeme vidět aktuální organizační strukturu vyjádřenou organigramem a 

procentuální rozložení zaměstnanců dle oddělení. 

 

Obrázek 3 Organigram aktuálního stavu ve firmě COM PLUS CZ 

Z výše zobrazeného organigramu je patrné, že se budu dále zabývat částí firmy 

kontrolovanou ředitelem ICT. Nazvanou podle partnerské společnosti Informatica El Corte 

Ingles, Outsourcing IECISA. Toto oddělení se dále dělí na tři skupiny, které jsou 

z hlediska poskytování outsourcingu klíčové. První z nich je Service Desk - L1 skupina, 

poté L2 skupiny, kam patří Remote Support a Local Support a poslední L3 skupina System 

Engineering. Já pracuji ve skupině Remote Support jako IT technik. 
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 Graf 2 Procentuální rozložení zaměstnanců dle oddělení 

 

4.1. První úroveň podpory 

 Service Desk představuje ústřední bod v rámci zajištění služeb zákazníkům 

IECISA, jedná se o centrální orgán zajišťující data i pro další oblasti podpůrných služeb.  

Hlavní činnosti Service Desk: 

 Multikanálový servis pro uživatele, 

 diagnostika a řešení incidentů, resp. požadavků, 

 řízení a kontrola životního cyklu daného incidentu nebo uživatelských 

požadavků, 

 řízení a kontrola hromadných incidentů. 

Jde o zajištění 100% chodu centrálního bodu, tak aby interní uživatelé nebo 

zákazníci mohli mít garantovaný a neomezený přístup v rámci svých kompetencí 

k informacím o stavu aplikace, hromadných událostí a o potencionálních výpadcích služby. 

Nedílnou součástí této skupiny je kontrola dodržování požadované úrovně služeb. 

K zajištění všech těchto cílů Service Desk využívá odborné znalosti jednotlivých funkcí. 

Cílem je automatizace maximálního počtů incidentů v rámci první úrovně podpory. Na 

základě kvalitně vytvořené technické dokumentace analyzuje Sevice Desk kolizní 
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momenty a zajistí tak větší objem řešených událostí na první úrovni v kratším časovém 

úseku. 

V praxi to vypadá tak, že Service Desk přijímá a zpracovává incidenty 

(požadavky), které jsou generovány za použití různých ICT technologií, například 

telefonní hovory, e-mail, web tikety, oznamující incidenty. Pracovníci zabezpečují jejich 

záznam do trouble ticket systému a koordinaci řešení těchto záznamů. Úkolem Service 

Desku je zároveň řešení jednoduchých incidentů a požadavků, které je možné vyřešit 

během úvodního kontaktu se zákazníkem. Složitější požadavky jsou přeposílány na další 

řešitelské skupiny. 

4.2 Druhá úroveň podpory 

Remote Support a Local Support je nadřazen Service Desku. Podklady pro řešení 

jednotlivých požadavků skupina získává buď přímo od Service Desku nebo 

prostřednictvím webového rozhraní. Na základě toho pracovníci kontaktují uživatele a řeší 

jejich problémy a požadavky přes vzdálenou plochu nebo v korporátních systémech. 

Hlavní činnosti Remote Support a Local Support: 

 Řešení incidentů a požadavků a definice preventivních opatření, 

 vzdálená správa pracovních stanic (Local Support – zásahy provádí přímo u 

uživatele) a realizace urgentních zásahů, 

 druhá úroveň IT podpory – řešení případů, které nebyly vyřešeny na úrovni 

Service Desku, 

 operativní zajištění nástrojů pro správu pracovních stanic, 

 technická koordinace incidentů, na jejichž řešení se podílí větší množství 

specialistů služeb technické podpory.  

K zajištění vysoké úrovně a profesionality služeb jsou využívány pokročilé nástroje 

a technické kapacity. Služba vzdálené podpory naplňuje právě tento požadavek a navíc 

umožňuje zakomponovat pro-aktivní politiku. Tato úroveň pomáhá předvídat některé 

situace např. nízký výkon nebo nedostupnost a tím předcházet případným incidentům.  

Odpovědnost obou skupin spočívá ve správě koncových zařízení uživatelů, pro 

Remote Support za použití nástrojů vzdálené správy, u Local Supportu se jedná o zásahy 
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přímo u uživatele. V kooperaci těchto dvou skupin probíhá již prvotní instalace koncového 

zařízení a jeho zařazení do interní sítě zákazníka. Dále se jedná o instalace a konfigurace 

SW na tato zařízení, ale i změny nastavení a případné opravy a reinstalace. Propojení 

těchto skupin je důležité i s ohledem na potřebné sdílení informací, pro rychlejší řešení 

opakujících se incidentů a požadavků. 

4.3 Třetí úroveň podpory 

System Engineering představuje skupinu specialistů nejvyšší úrovně. Jejich činnost 

spočívá v řešení požadavků, které jsou natolik specifické, že není možné je řešit předchozí 

skupinou (druhou úrovní podpory). Další náplní této skupiny je administrace a údržba 

informačních systémů a korporátních aplikací zákazníka. 

Hlavní činnosti System Engineering: 

 Zajišťování podpory pro všechny nevyřešené případy z jiných oblastí 

podpory, obvykle první a druhé úrovně, 

 zajišťování jiných certifikovaných týmů či specialistů, 

 plánování pro rozvoj znalostí support specialistů na základě analýz 

registrovaných požadavků, 

 odborné technické hodnocení a schvalování rozsáhlých změn 

v infrastruktuře a použitých technologiích, 

 znalostní management – kontrola a udržování, aktualizace, propojení na 

jednotlivé oblasti, 

 problematika reportování, požadavky na změny v IT infrastruktuře, 

komunikace s odpovědnými osobami na straně klienta a koncového 

uživatele. 

Tato skupina specialistů, kteří mají na starosti testování nových aplikací nebo starších 

na nových operačních systémech. Toto testování probíhá, jak na klasických strojích, tak i 

na virtuálních počítačích. Z těchto testování vyplývá i vytváření znalostního managementu, 

podpora první a druhé úrovně podpory a řešení požadavků, které nebyly vyřešeny těmito 

skupinami.  
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5. EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ 

A NÁKLADŮ NA PROVOZ 

 Tato kapitola se zabývá ekonomickým srovnáním nákladů z hlediska outsourcingu 

a interního IT. Z obecných principů vyplývá, že při výpočtu celkových nákladů na 

vlastnictví (Total Cost of Ownership, zkráceně TCO) jsou náklady na pořízení jen 

nepatrnou částí celkových nákladů. Největší část celkových nákladů tvoří provozní 

náklady a budoucí investice do zlepšení a rozšíření IT.  

Srovnání tedy provedu pomocí SWOT analýzy. „SWOT je zkratka složená 

z prvních písmen slov Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities 

(příležitosti) a Threats (hrozby).“ [12] SWOT analýza je rozbor silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, který je hlavní náplní této kapitoly. Tyto ukazatele pomáhají 

efektivně, a zároveň přehledně zhodnotit výkonnost a perspektivu firmy. SWOT analýza 

firmy zjednodušeně vychází z předpokladu, že firma dosáhne strategického úspěchu 

rozvíjením silných stránek a příležitostí a minimalizací slabých stránek a hrozeb. SWOT 

analýza je velmi užitečný nástroj pro finanční řízení a plánování. Je důležitým doplňkem 

finanční analýzy. Rozbor silných a slabých stránek podniku se zaměřuje na interní 

prostředí firmy a příležitosti a hrozby podniku se zaměřují na externí prostředí firmy. 

Sestavení těchto čtyř kvadrantů je však jen počáteční fází. Cílem je pomocí tohoto 

schématu propojit všechny čtyři kvadranty a formulovat strategické kroky, které přispějí 

k lepší pozici firmy na trhu. V praxi by se měla SWOT analýza dělat proto, aby pomohla 

řídit strategickou změnu ve firmě. Její realizace, na rozdíl od řady jiných analýz, není 

časově náročná, přitom dokáže pomoci včas identifikovat nebezpečí či identifikovat nové 

příležitosti. Samotná SWOT analýza má však smysl pouze tehdy, když na ni naváží i další 

kroky, případně úpravy či změny strategie. Nejprve se budu zabývat SWOT analýzou 

z pohledu outsourcingu a poté z pohledu interního IT. 
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Tabulka 1 - SWOT analýza Outsourcingu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zprůhlednění a snížení nákladů, 

 převedení fixních nákladů na 

variabilní, 

 dostatek kvalifikovaných odborníků, 

 přenesení rizika na poskytovatele 

outsourcingu, odpovědnost za 

funkcionalitu a prevenci zastarávání 

IT vybavení, 

 garantovaná kvalita a úroveň služeb. 

 Nízká operabilita, 

 nutnost řízení vztahů a kontrola, 

 ztráta odborných oddělení, 

 problémy se změnami a úpravami 

v projektu, 

 problémy s ukončením kontraktu. 

Příležitosti Hrozby 

 Zaměření se na hlavní činnosti 

podnikání, 

 přístup k novým technologiím, 

informacím a prvotřídním 

znalostem, 

 vymezení smluvních podmínek 

outsourcingu, 

 využití snížených nákladů na IT 

k rozvoji ostatních oblastí firmy. 

 Přílišná závislost na outsourcerovi, 

 ztráta klíčových znalostí a 

kompetencí (kontrola klíčových 

zdrojů), 

 nepružné smlouvy zamezující 

reagovat na změny trhu, 

 možný únik interních informací a 

know-how. 

 

Při tvorbě SWOT analýzy se začínají objevovat jisté závislosti, či interakce mezi 

položkami v jednotlivých kategoriích. Tyto interakce pomáhají při hledání žádoucích změn 

ve firemní strategii. Setkáváme se spojením silných stránek a příležitostí. V tomto případě 

se jedná o snížené finanční náklady na IT, které je možné použít pro rozvoj a inovace 

ostatních oblastí, nebo oddělení. Dostatek kvalifikovaných odborníků outsourcera přináší 

firmě prvotřídní znalosti a informace, včetně přístupu k nejnovějším technologiím na trhu. 

Spojení slabých stránek a příležitostí nám pomáhá změnit chod firmy. Je potřeba 

eliminovat slabé stránky a využít příležitosti. Zde bych uvedl ztrátu odborných oddělení, 

ale ta je vyvážena příležitostí přístupu k nejnovějším technologiím a prvotřídním 
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znalostem odborníků outsourcingové společnosti. Slabou stránkou jsou mnohdy problémy 

se změnami a úpravami projektu nebo ukončení projektu outsourcingu. Zde je důležité 

všechny podmínky kontraktu správně ošetřit tak, aby byla smlouva výhodná pro obě 

strany. Interakce mezi silnými stránkami a hrozbami spolu vytváří strategii proti 

konkurenci. Je zde podstatné, aby silné stránky převýšily uvedené hrozby. Ztrátu klíčových 

kompetencí a znalostí vyvažují kvalifikovaní odborníci outsourcera. Hrozba úniku 

interních informací a know-how klienta souvisí s přenesením rizika na poskytovatele 

outsourcingu. Tato hrozba je minimální, protože jakýkoliv únik dat od klienta, by pro 

outsourcera znamenal konec v poskytování těchto služeb. Těmto hrozbám se dá 

předcházet, pokud se již od začátku přistupuje k myšlence outsourcingu zodpovědně. A to i 

pří výběru dodavatele a tvorbě smluvních podmínek. Což je dle mého subjektivního názoru 

správná strategie pro omezení hrozeb, ve spojení se slabými stránkami. 

Tabulka 2 – SWOT analýza interního IT 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vysoká operabilita, 

 vlastní odborné IT oddělení, 

 nezávislost firmy, 

 menší riziko úniku interních 

informací. 

 Obtížné udržení světové úrovně, 

 odpovědnost za oblast a její řízení, 

 špatné využití pracovní doby 

pracovníků IT oddělení, 

 vysoké náklady na provoz IT 

oddělení, 

 nutnost investic do oblasti, 

vzdělávání a do lidských zdrojů. 

Příležitosti Hrozby 

 Příležitost pro vlastní vývoj a 

směrování IT, 

 využití pracovníků IT v dalších 

odděleních firmy.  

 Stagnace oblasti, 

 zastarávání IT vybavení, 

 odchod klíčových IT specialistů ke 

konkurenci, 

 malá návratnost investic do IT 

vybavení. 
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Z analýzy firmou využívaného interního IT jsou uvedené ve větší míře slabé 

stránky a hrozby, ale to je pouze z obecného hlediska. Vždy je potřeba provést přesný 

rozbor dané společnosti, včetně jejích potřeb a možností. Dle mého zjištění se firma 

s interním IT oddělením může spolehnout na vysokou operabilitu vlastního oddělení, a tím 

i nezávislost firmy. Ve spojení s příležitostí vlastního vývoje, může docházet k vývoji 

aplikací pro podporu prodeje nebo usnadnění výroby a chodu firmy. Dále shledávám menší 

riziko úniku interních informací a možnosti využití IT pracovníků i v jiných oblastech 

firmy. U slabých stránek je podstatná odpovědnost za svěřenou oblast. Z této odpovědnosti 

plynou vysoké náklady na provoz, včetně nutnosti investic do oblasti. Proti těmto 

argumentům stojí příležitost vlastního směrování a vývoje IT. Směrování vývoje IT je i 

v dnešní době pro některé firmy klíčové, proto tyto firmy zůstávají věrny internímu IT 

oddělení. Interakce interního IT oddělení s rizikem odchodu klíčových specialistů je velmi 

vážná hrozba, se kterou musí firma počítat. To samé platí pro spojení odpovědnosti za 

oblast s hrozbami uvedenými v Tabulce 2. Zde je důležitá role manažera, který musí 

zaměstnance správně motivovat a komunikovat s nimi, aby tyto případné hrozby včas 

zachytil a eliminoval jejich dopad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tomáš Franců: Centrum sdílených služeb – outsourcing ICT 

 

2014  24 

 

6. ZÁVĚR 

 Rozhodnutí klienta, aby své služby přenechal outsourcingové společnosti je vždy 

strategické rozhodnutí top managementu, a ne zrovna lehké. Jde o složitý a dlouhodobý 

proces rozhodování a analyzování. Na počátku tohoto procesu stojí základní otázka, zda si 

danou službu nechat outsourcovat externí společností či nadále ji provádět vlastním 

interním oddělením. Pokud se společnost rozhodne právě pro outsourcing, aby se mohla 

plně věnovat svému uplatnění na trhu, je třeba tomuto rozhodnutí věnovat vysokou 

pozornost, a to především v období přípravy, návrhu a ukotvení smluvních podmínek obou 

stran. Dle mého názoru nelehkým, ale za to hlavním rozhodnutím, je výběr partnera pro 

outsourcing. 

 Pro porovnání (výhod či nevýhod) outsourcingu a interního IT jsem použil SWOT 

analýzu (SWOT analýza outsourcingu a SWOT analýza interního IT). Z výsledků analýzy 

outsourcingu jsou dle mého názoru podstatné snížené náklady, které je možné vynaložit 

k dalšímu rozvoji firmy. Při využití outsourcingu máme možnost využívat nejnovější 

technologie, které jsou v případě využívání interního IT pro společnost finančně 

nedostupné. Myslím si, že přenesením rizik a odpovědnosti na outsourcera, získá klient 

čas, který může využít na hlavní činnost svého podnikání. Pro omezení slabých stránek a 

hrozeb doporučuji nepodcenit výběr partnerské společnosti a nastavení smluvních 

podmínek outsourcingu a SLA parametrů.  

 Z analýzy interního IT je dle mého názoru pro klienta podstatná nezávislost firmy a 

možnost spolehnout se na vlastní odborníky. Jako nevýhodu shledávám odpovědnost za 

oblast, do které je nutné neustále investovat, jinak hrozí její stagnace a zastarávání IT 

vybavení. Návratnost těchto investic je u středních podniků velmi nejistá.  Myslím si, že 

velkou váhu zde má hrozba odchodu klíčových pracovníků, která by svým dopadem mohla 

ohrozit chod celé firmy. 

 V závěru své práce bych nerad opomenul jednu velkou přidanou hodnotu, kterou 

nám outsourcing přináší, a to v podobě úspory času. Na základě svých zjištění doporučuji 

outsourcing jako vhodné řešení pro správu IT. 
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