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1 Úvod 

 

„Nikdo netouží po neúspěchu, ale ten se rychle dostaví u těch, kteří o úspěchu jen sní, 

ale nikdy pro to nic neudělají.“ 

Michael Lopez 

 

Trendem dnešního ekonomického prostředí jsou neustálé rychle se měnící podmínky, 

které mají za následek zvyšování tlaku na organizace. Pro většinu organizací je s hlediska 

finančního i personálního neúnosné zajišťovat všechny činnosti související s vývojem, 

provozem a údrţbou vlastními silami.  Na management organizací jsou kladeny značné 

nároky z hlediska dlouhodobého dosahování zisku a zvyšování hodnot pro vlastníky. Dochází 

k tomu, ţe management organizace musí klasické fungování organizace přehodnocovat 

a přizpůsobovat aktuálním poţadavkům a to všechno při niţší úrovni celkových nákladů. 

Aby organizace tyto změny podmínek přestála, co nejlépe musí bezpodmínečně vyuţívat 

metod a nástrojů vedoucích k sníţení nákladů a k zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti. 

Z tohoto hlediska se outsourcing jeví jako vhodný strategický nástroj, kterým lze této vyšší 

efektivnosti docílit.  

Outsourcing se stal obecným trendem 21. století a je předmětem rostoucího zájmu nejen 

v soukromé sféře, ale i ve sféře veřejné. V roce 2002 došlo k zahájení reformy Armády České 

republiky (dále jen AČR), jejichţ cílem bylo plná profesionalizace armády, coţ znamená 

vybudování kvalitnější a menší ozbrojené síly, ve které by vojáky základní vojenské sluţby 

nahradili profesionální vojáci. Tato reforma byla hlavním impulsem zavedení outsourcingu 

do resortu ministerstva obrany (dále jen MO).  

V roce 2004 vydalo ministerstvo obrany úkolový list pod názvem „Implementace 

outsourcingu do Armády České republiky“. Důvodem zavedení vyuţití vnějších zdrojů 

v resortu obrany bylo získání strategického nástroje k zvýšení efektivnosti a hospodárnosti 

vynakládaných finančních prostředků na zajištění obrany státu. A právě vyhodnocení 

efektivity outsourcingu v konkrétních oblastech resortu obrany je cílem této práce.  
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2 Charakteristika organizace 

Organizace, ve které je řešena problematika této bakalářské práce, je vojenský útvar, který je 

součástí Armády České republiky. AČR je hlavní sloţkou ozbrojených sil České republiky. 

Vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident republiky. Řídícím orgánem AČR je 

Ministerstvo obrany ČR, které také navrhuje obrannou politiku státu, připravuje koncepci 

operační přípravy státního území a navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu. 

Hlavním posláním ozbrojených sil je co nejlepší a nejefektivnější zajištěni obrany ČR 

s vyuţitím zásad kolektivní obrany. Od roku 1999 je AČR součástí integrované vojenské 

struktury NATO. Počet osob v resortu obrany je 30 021, z toho je 8 288 občanských 

zaměstnanců. Pro rok 2013 byl schválen státní rozpočet resortu obrany ve výší 42 053,4 mil. 

korun, coţ má v porovnání s předchozími roky klesající tendenci. 

 

Obr. 1 Základní struktura Armády České republiky [7] 

Kompletní struktura AČR (viz Příloha 5 a 6). Informace pro zpracování této práce poskytl 

vojenský útvar, který je tvořen nemalou posádkou. Tento útvar je součástí mechanizovaného 

vojska a je určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě mechanizované brigády. 

Vyznačuje se velkou palebnou silou a odolností. Jeho bojová činnost se uskutečňuje 

v nepřetrţité součinnosti s ostatními silami brigády. Je připraven plnit úkoly v rámci 

integrovaného záchranného systému České republiky a posílení policie České republiky. 
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3 Vymezení pojmu outsourcing 

Pojem outsourcing vychází ze vzájemného spojení slov (Outside Resource Using) 

coţ v překladu znamená vyuţití vnějších zdrojů. Při outsourcingu dochází k vyčleňování 

některých činností (sluţeb), které si organizace zabezpečuje sama a převádí je na externího 

poskytovatele. Vyčleňující podnik očekává od specializace dodavatele nákladové výhody 

a vysokou míru flexibility. Kaţdá organizace, ať uţ větší či menší, stojí před rozhodnutím, 

zda je pro ni rentabilní si tyto činnosti zabezpečovat ve vlastní reţií nebo je nakupovat. 

Při tomto rozhodování volí mezi dvěma strategiemi - „dělej nebo nakup“ (Make or Buy). [5] 

   

                                                                                                                                                                                                      

Obr. 2 Rozhodování typu dělej nebo nakup [5] 

 

Snaha po zvyšování efektivnosti činností vede k tomu, ţe si podnik některé činnosti, 

které nejsou jeho hlavní náplní, zajišťuje dodavatelskými sluţbami. Dodavatelem jsou 

pak podniky, pro něţ je dodávaná činnost hlavní náplní podnikání. Při takovém způsobu je 

moţno docílit toho, ţe odběratel získá danou činnost levněji, neţ by si ji mohl zabezpečit sám.  

Z ekonomického pohledu se jedná o velmi výhodný směr a mnoho organizací jej vyuţívá 

jako prostředek ke sníţení nákladů. [4] 
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Rentabilita outsourcingu závisí na výběru vhodného poskytovatele těchto činností. 

Proto bychom měli při výběru vhodného poskytovatele zohledňovat některé faktory, 

jako např.:  

 úroveň poskytovaných sluţeb, 

 technické vybavení poskytovatele, 

 zkušenosti s nabízenými sluţbami, 

 cenu za provedené sluţby, 

 počty zaměstnanců poskytovatele, 

 reference. [8] 

Hodnocení je třeba především podpořit řádným kalkulačním propočtem vlastní výroby a jeho 

porovnáním s cenou, za kterou můţe předmětný výrobek či sluţbu dodat vybraný dodavatel. 

Zde je potřeba uvést některé výhody při zabezpečení sluţeb dodavatelskou formou:  

  úspora nákladů, 

  větší schopnost soustředit se na hlavní předmět podnikání, 

  větší flexibilita, [6] 

 náklady nese dodavatel, 

 niţší skladovací náklady, 

 zkušenost dodavatele, 

 znalost speciálních postupů dodavatele, 

 moţnost vyuţití speciálních strojů a zařízení dodavatele, 

 odpadá poţadavek na nové pracovní síly, 

 vlastní vývoj a výzkum dodavatele. [22] 

Hlavním cílem outsourcingu je zvýšení efektivnosti a hospodárnosti organizace 

jako například úspora nákladů spojených s hospodárným prováděním úkolů třetími stranami 

a zkvalitnění činností jejich předáním specialistům. Abychom mohli u externích činností 

hovořit o outsourcingu, je nutné splnit následující kritéria: 

 předání činnosti extérním dodavatelům musí být dlouhodobé, 

 musí se jednat o specifickou, individuální formu spolupráce, 

 vyčleněnou činnost musí vykonávat poskytovatel, který je alespoň hospodářsky 

a právně samostatný. [23] 
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3.1  Historie a vývoj outsourcingu 

Ačkoli by si mnozí mohli myslet, ţe pojem outsourcing je novodobý fenomén, jeho původ 

ve skutečnosti sahá tisíce let do naší minulosti. Jiţ v této době lidé pochopili, ţe uspokojit 

všechny své materiální potřeby není pouze v jejích silách. Proto začali vyhledávat někoho, 

kdo disponuje určitým nadáním a jejich práci by udělal rychleji, efektivněji a levněji. 

Lidé se tak začali specializovat a zdokonalovat v určitých činnostech a své sluţby nabízeli 

ostatním. Forma outsourcingu, která je blízká dnešní podobě, má počátek v 18. a 19. století 

v průběhu velké průmyslové revoluce. [11] 

Můţeme konstatovat, ţe outsourcing se vyvíjel ve třech základních etapách v 50., 80., a 90. 

letech 20. století. 

V 50. letech minulého století vyčleňovaly velké podniky především sluţby jako ochrana 

a bezpečnostní sluţby, tisk nebo logistické sluţby. Hlavním důvodem bylo dosaţení sníţení 

nákladů, přičemţ rozhodnutí „make or buy“ byly přeneseny na podniky sluţeb.  

V 80. letech nedocházelo k vyčleňování pouze jednotlivých sluţeb, ale celých procesů. 

Důvodem byl stále se zvyšující tlak na sniţování nákladů z důvodu narůstající konkurence. 

Poslední etapa probíhající v 90. letech byla poznamenaná hlavně koncentrací podniků 

na jádro činnosti, rostoucí kombinací strategických úvah, nabídkou profesionálních výkonů 

a také technologickými moţnostmi. [14] 

Velkým mezníkem v historii outsourcingu byl rok 1923, kdy automobilový magnát Henry 

Ford prohlásil: „Pokud existuje něco, co nemůžeme udělat efektivněji, levněji a lépe 

než naší konkurenti, potom není žádný důvod, abychom to dělali; raději bychom měli najmout 

někoho, kdo by tuto práci vykonával lépe než my.“ 

Tato myšlenka se stala obecným pravidlem outsourcingu.  

Zásadní zlom ve vyuţívání outsourcingu nastal v roce 1989, kdy firma Kodak začala vyuţívat 

outsourcingu v oblasti informačních technologie a údrţby informačních systémů. Předmětem 

této na svou dobu nevídané zakázky bylo zpracovávání dat, účetnictví a řízení lidských 

zdrojů. Dnes je outsourcing nezbytnou součástí velkých organizací a objem poskytovaných 

činností je velmi rozmanitý, počínaje logistickou podporou, úklidovými pracemi, ostrahou 

objektů, údrţbou nemovitostí, sluţbami v oblasti informačních technologií a konče právními 

sluţbami. [11] 
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3.2  Důvody pro využívání outsourcingu 

Existuje mnoho důvodu proč vyuţívat outsourcing. Jedním z hlavních důvodů, 

proč jej vyuţít, je sniţování nákladů. Ovšem zaměřit se pouze na tento cíl by bylo chybou, 

protoţe mnohé podniky, které přistoupily k outsourcingu jen z důvodu úspory nákladu, 

skončily neúspěšně. Proto se podniky zaměřují i na další cíle, jak je znázorněno na obrázku 3.  

 

                            Obr. 3 Hierarchie cílů společnosti při outsourcingu [5] 

Hlavním strategickým důvodem pro vyuţívání outsourcingu je rychlá reakce na přání 

zákazníků. Zabývá-li se management podniku všemi problémy, přichází tím o cenný čas 

a energii potřebnou k zaměření se na hlavní činnost podniku. Je lepší, kdyţ se management 

zaměří na hlavní činnost podniku, která je jeho silnou stránkou a kde můţe efektivně 

vynaloţit vlastní zdroje. Druhým strategickým důvodem je úsilí dostat se na světovou úroveň. 

Neméně významné jsou rovněţ důvody taktické. Činnost, kterou provádí specializovaný 

extérní poskytovatel pro větší počet partnerů, vychází levněji vzhledem k fixním výdajům. 

Kromě toho můţe podnik odprodat poskytovateli stroje a zařízení, které slouţily 

k zabezpečení vyčleněné činnosti. [15]  

3% Inovace 

3% Úspora kapitálu 

3% Zlepšení kvality 

4% Zvýšení rychlosti procesů,tržeb 

9% Přístup k dovednostem poskytovatele 

12% Variabilní nákladová struktura 

17% Zaměření se na hlavní předmět podnikání 

49% Snížení nákladů 
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Dalšími důvody, proč vyuţívat outsourcing, můţeme rozdělit do několika skupin, a sice: 

 Finanční 

 sníţení investic do technologií a moţnost vyuţití těchto finančních prostředků 

pro jiné účely, 

 moţnost placení outsourcingových sluţeb častěji a v menších částkách 

neţ větší jednorázové platby, 

 získání finančních prostředků prodejem majetku poskytovateli. 

 Procesní 

 zlepšení managementu a procesu řízení organizace, 

 moţnost získání nových znalostí, dovednosti a technologii, 

 dosaţení lepší důvěryhodnosti a image organizace. 

 Organizační 

 zjednodušení manaţerské práce a zploštění organizační struktury, 

 zdokonalení se v oblasti hlavní činnosti,  

 zvýšení pruţnosti organizace, 

 snaha o zvýšení trţní hodnoty organizace. 

 Nákladové 

 snaha o zvýšení výnosů a sníţení nákladů, 

 zlepšení kontroly nad náklady, 

 moţnost sníţit fixní náklady a to jejich převedením do variabilních nákladů. 

 Zaměstnanecké  

 moţnost karierního růstu zaměstnanců, 

 sníţení počtu zaměstnanců. 

 Konkurenční 

 zaměření se na získání konkurenční výhody, náskoku nad konkurencí. [2] 

3.3 Proces outsourcingu 

Outsourcing představuje zpravidla váţný zásah do fungování organizace. Tento proces 

se můţe potýkat s řadou rizikových bodů a klade vysoké nároky na součinnost jak ze strany 

poskytovatele, tak ze strany zadavatele. Proces outsourcingu můţeme rozdělit do osmi fází: 

1. strategická analýza funkčních oblastí, 

2. určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny, 

3. definice rozhraní „ podnik-poskytovatel“ a definice poţadavků na poskytovatele, 
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4. výběr poskytovatele, 

5. due diligence, 

6. vyjednávání kontraktu, 

7. transformace funkční oblasti, 

8. řízení vztahů. 

Nejrizikovější z celého procesu jsou fáze 2, 3 a 7. Zde také dochází nejčastěji 

s nespokojeností s průběhem procesu. Zpravidla bývá tento proces časově a finančně náročný 

a vyţaduje velká pracovní úsilí. 

Strategická analýza funkčních oblastí 

Hlavním bodem této fáze je definování silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení 

pro podnik. V odborných literaturách je tento proces znám jako SWOT analýza (viz Příloha 

5). 

Cílem této fáze je přesné vymezení hlavní činnosti a k němu potřebných podpůrných činností. 

Silné a slabé stránky vymezují vnitřní faktory efektivnosti organizace v oblasti, 

pro kterou je outsourcing zvaţován. Příleţitosti a hrozby vymezují vlivy z vnějšího prostředí, 

ve všech významných oblastech jako jsou: politicko – ekonomické, legislativní, ekonomické, 

demografické, technicko – ekonomické, ekologicko – ekonomické. 

Výstupem této fáze outsourcingového procesu je formulace jak základních, tak i podpůrných 

funkčních oblastí, přičemţ předmětem outsourcingu se můţe stát kaţdá z podpůrných 

funkčních oblastí. 

Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny 

Po uzavření strategické analýzy dochází k určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny. 

V této fázi je důleţité zabývat se některými klíčovými otázkami jako: které funkční oblasti 

je vhodné vytěsnit; jaké výhody a nevýhody můţeme od vytěsnění očekávat; 

vytěsnění jaké oblasti bude nejvýhodnější; zda je výhodné vytěsnit celou funkční oblast 

nebo jen její část apod. 

Definice rozhraní „podnik-poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele 

Cílem této fáze je jasné určení vztahu podniku a poskytovatele sluţeb. Dochází 

zde k určení konkrétních sluţeb, které jsou předmětem outsourcingu. Definice rozhraní 

„podnik-poskytovatel“ by měla obsahovat: 
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 poskytované sluţby, 

 finanční záleţitosti, 

 dodávané produkty, 

 technologii pomoci, které si budou obě strany vyměňovat informace, 

 stanovení odpovědností. 

V této fázi dochází také k vymezení poţadavků na poskytovatele, jako jsou například: 

 velikost poskytovatele, 

 kvalifikace poskytovatele, 

 důkaz o vlastnictví zdrojů potřebné pro poskytování daných sluţeb. 

Výběr poskytovatele 

Při této fázi dochází k výběru vhodného poskytovatele sluţeb a to nejčastěji formou 

výběrového řízení. Výběr vhodného poskytovatele závisí na různých faktorech, jako jsou 

dosavadní spolupráce s poskytovatelem, reference poskytovatele a pověst poskytovatele. 

Dalšími důleţitými faktory mohou být např. územní blízkost poskytovatele, jeho velikost 

a zkušenost s poskytováním daných sluţeb.  

Mezi vybrané organizace by měly být zahrnuty pouze ty, které mají prokazatelnou praxi 

a úspěchy v příslušném oboru podnikání. 

Due diligence 

Jedná se o etapu, která následuje po výběru poskytovatele outsourcingových sluţeb. 

V této fázi dochází k hloubkovému auditu ze strany poskytovatele outsourcingových sluţeb 

a také k prověřování správnosti podkladů, na jejichţ základě podal nabídku. Součástí 

této prověrky můţou být i rozhovory se zaměstnanci objednavatele sluţby. Na základě 

výsledku provedeného auditu získává poskytovatel outsourcingové sluţby znalosti potřebné 

k vyjednávání o outsourcingové smlouvě. [19] 

Vyjednávání kontraktu 

Jelikoţ spolupráce mezi zadavatelem a poskytovatelem je zpravidla uzavírána na delší dobu 

a je v zájmu obou subjektů, aby tento vztah fungoval co nejlépe, tato spolupráce musí být 

vyváţená a výhodná pro obě strany. Je důleţité, aby byla jasně a srozumitelně formulovaná 

pravidla, která jsou předmětem outsourcingové smlouvy. Základním ustanovením 



10 

outsourcingové smlouvy je její přesná specifikace, tedy podrobný popis činností, které budou 

prováděny. [13] 

Transformace funkční oblasti 

Tento proces je povaţován za velmi rizikový a to primárně v oblasti lidských zdrojů. 

Toto riziko můţe spočívat v nedostatečné informovanosti všech zaměstnanců, 

které můţe outsourcing zasáhnout. Při vytěsnění určité funkční oblasti, kterou si podnik 

zabezpečoval ve své reţii, je potřeba vyřešit otázku jak naloţit s aktivy a zaměstnanci, 

kteří ji doposud zabezpečovali.  

Řízení partnerského vztahu 

Poslední fáze outsourcingového procesu by měla být obrazem klidné a stabilizované dodávky 

sluţeb zaloţené na partnerském vztahu obou subjektů. Podstatou poslední fáze 

outsourcingového procesu je začlenění outsourcovaných sluţeb do restrukturalizovaných 

procesů podniku. Pro kvalitní začlenění outsourcingových sluţeb do struktury podniku 

je nutné nastavení úrovně řízení outsourcingového partnerství a to jak na úrovni strategického 

managementu, tak i na úrovni operativy a administrace. Přitom je nutné zaměřit se na činnosti 

vedoucích ke zkvalitnění sluţeb a sniţování nákladů. V neposlední řadě je potřeba nadále 

monitorovat a vyhodnocovat stav poskytovaných sluţeb. [3]  

3.4 Rizika outsourcingu 

Vyčleňování určitých činností přináší výhody ve formě zvyšování konkurenceschopnosti 

a sniţování nákladů. Nese s sebou i řadu rizik, které se mohou projevit při chybné 

nebo formální aplikaci vyčlenění. Jako nejčastější rizika se uvádí: 

 dodatečná odpovědnost za poskytovatele, 

 sníţená flexibilita, [6] 

 únik informací, 

 bankrot poskytovatele, 

 nedodrţování podmínek uvedených ve smlouvě, 

 únik know-how, 

 porušení obchodního tajemství, 

 selhání outsourcingu, 

 ztráta kontroly nad procesem, 

 nepředpokládané náklady. [5] 
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Vyčleňování personálních činností se stává celosvětovým trendem. Tento trend ale není 

vyrovnaný. Zvláště v českých podnicích stále přetrvává nedůvěra a názor, ţe tato metoda 

je vhodná jen pro malé firmy. Zabránit rizikům zcela nelze, ale můţeme je omezit důsledným 

přístupem a správným smluvním zajištěním. Právní aspekty, které omezují rizika, lze shrnout 

do těchto bodů: 

 Smluvní aspekty 

 všechny důleţité aspekty, které se týkají outsourcingového vztahu, musí být 

definovány jiţ v základním kontraktu,  

 smlouva o outsourcingu musí aspekty vztahu řešit detailně a úplně. 

 Bezpečnostní aspekty 

 obsahem smlouvy musí být zamezení úniku informací o zadavateli. 

 Pracovněprávní vztahy 

 můţe být problém převzetí zaměstnanců. [20] 

3.5 Řízení rizika 

Pojem řízení rizika je pojem uţívaný v mnoha odvětvích techniky od strojírenství 

aţ po rizikové inţenýrství. V rámci této práce bude proces řízení rizika vztaţen pouze 

na outsourcingové sluţby, resp. outsourcing samotný. 

Cílem hodnocení rizik je přimět vedení organizace uvědomit si, ţe outsourcing je riskantní 

obchodní záleţitost. To však neznamená, ţe rizika nemohou být řízena a eliminována. 

Proto je také nesmírně důleţité, aby o rizicích bylo jako první informováno právě vedení 

organizace. 

Prvním krokem k řízení rizika je jejich identifikace. Jakmile jsou rizika identifikována, 

nastává proces hodnocení rizik. Ten zahrnuje popis a pravděpodobnost výskytu jednotlivých 

rizik. Kromě přiřazení pravděpodobností musí organizace započíst rovněţ škody, 

které vzniknou v případě vzniku neţádoucí události. Jinými slovy, finanční náklady, které 

bude muset organizace vynaloţit k navrácení organizace do původního stavu.  

Organizace si nejprve musí poloţit otázku, jak velké riziko je vůbec ochotná nést. Rizika, 

která organizace nechce nebo není schopná nést, můţe pojistit nebo zajistit, v krajním případě 

můţe opustit outsourcing jako strategii.   

Za druhé musí organizace jasně stanovit strategie k eliminaci rizik. Tyto strategie musí být 

uvedena ve smlouvě o outsourcingu při uzavíraní smlouvy. 



12 

Za třetí, musí být také vytvořen pohotovostní plán nebo záloţní řešení. Pro rizika, která jsou 

nejvíce pravděpodobná a finančně nejnákladnější, musí být tyto plány umístěny 

na odpovídajícím místě. Tyto plány poté pomáhají vedení organizace rozhodnout, 

jak v případě vzniku mimořádné události vyvolané daným rizikem postupovat. 

Poté, co organizace dokončí proces hodnocení rizika, by outsourcingový tým měl dokončit 

a předloţit outsourcing k obchodnímu projednání. 

Obchodní projednání obvykle zahrnuje tyto části: 

 shrnutí - podrobný přehled strategie outsourcingu, 

 hlavní důvody - důvody proč pouţít outsourcing, 

 výkonný orgán - zdůrazňuje klíčové pracovníky, kteří vyhledávají vhodné 

outsourcingové společnosti, 

 cíl, účel a rozsah - provozní posouzení, konkrétně zdůraznění oblastí, 

v nichţ by outsourcing mohl být vhodnou strategií. [17] 

3.6 Úrovně outsourcingu  

Existují tři úrovně outsourcingu: taktická, strategická a transformační. 

3.6.1 Taktický outsourcing 

V první fázi, fázi taktické, jsou důvody pro outsourcing obvykle vázány na specifické 

problémy, se kterými se firma potýká. Typickými příklady problémů mohou být nedostatek 

finančních zdrojů pro kapitálové investice, nedostatečná interní manaţerská kompetence, 

chybějící talent nebo přání sníţit počet zaměstnanců.  

Taktický outsourcing často doprovází rozsáhlé restrukturalizace podniků.  

3.6.2 Strategický outsourcing 

V průběhu času, jak firmy usilovaly o větší zisk z outsourcingového  spojení, se cíle 

těchto spojení změnily. Vedoucí pracovníci si uvědomili, ţe spíše neţ to, ţe ztratili kontrolu 

nad outsourcingem funkcí, získali širší kontrolu nad všemi funkcemi v oblasti 

jejich odpovědnosti, a proto mohli svoji pozornost nasměrovat na více strategické aspekty 

jejich práce. Například facilities manaţeři se mohli více soustředit na otázky infrastruktury, 

namísto starostí s obsazováním niţších pozic. Manaţeři technologie mohli předat provozování 

datového centra poskytovateli sluţeb a obrátit svoji pozornost na uspokojování potřeb 

interních zákazníků.  
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3.6.3 Transformační outsourcing 

Aby mohly organizace ekonomicky přeţít v dnešní době, musí transformovat 

samy sebe a svoje trhy. Podnik, který vyuţije transformační outsourcing zjistí, ţe skutečná 

síla tohoto nástroje spočívá v inovacích, které vnější specialisté přináší do podnikání 

svým zákazníkům. Na outsourcingové poskytovatele sluţeb uţ nadále není pohlíţeno 

jen jako na nástroje jak se stát efektivnější nebo lépe zaměřený, nyní jsou spíše viděni 

jako mocné síly pro změnu. [1] 
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4 Outsourcing v podmínkách AČR 

Zrušením branné povinnosti a následným vznikem profesionální armády v roce 2005 nastala 

pro resort obrany nutnost zabezpečit jednotlivé oblasti sluţeb, které od té doby zabezpečovali 

vojáci základní sluţby. Velkou mírou se na zabezpečování těchto sluţeb podíleli také občanští 

zaměstnanci, jejichţ počet se od roku 2005 sníţil více neţ o polovinu, jak je znázorněno 

v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Vývoj skutečných počtů osob v ozbrojených silách [25] 

Rok 
Počty 

Vojáci 

z povolání 

Vojáci 

základní služby 

Občanští 

zaměstnanci 
Celkem 

2000 23 721 31 185 21 301 76 207 

2001 23 184 24 955 21 157 69 296 

2002 20 627 21 235 20 888 62 750 

2003 21 249 19 783 22 675 63 707 

2004 21 055 6 359 20 808 48 222 

2005 22 145 0 17 288 39 433 

2006 23 110 0 14 971 38 081 

2007 24 229 0 13 358 37 587 

2008 24 334 0 11 946 36 280 

2009 24 103 0 10 575 34 678 

2010 23 136 0 9 017 32 153 

2011 22 261 0 8 303 30 564 

2012 21 751 0 8 248 29 999 

2013 21 733 0 8 288 30 021 

 

Vyuţívání sluţeb z civilního sektoru v oblasti ozbrojených sil není novodobým fenoménem. 

Jiţ v minulých letech byly tyto sluţby vyuţívány hlavně v oblasti logistiky. Předmětem 

těchto činností byly zejména opravy a údrţby nemovitostí, likvidace odpadů, střeţení objektů, 

úklid a údrţba komunikací, oprava vojenské techniky a stravování zabezpečované 

cateringovou společností. Jedním z hlavních důvodů vyuţívání outsourcingu v resortu obrany 

je uváděn důvod finanční. Přestoţe je tento důvod povaţován za významný, bylo 

by však chybou vnímat jej jako jediné kritérium. 

 

Cílem využívání outsourcingu v resortu obrany je: 

 nahrazení činností, které dříve zabezpečovali vojáci v základní sluţbě a v současnosti 

zabezpečované občanskými zaměstnanci, 

 minimalizace nákladů,  
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 zaměření se na hlavní úkoly AČR, 

 propojením vojenského a civilního sektoru, 

 rozdělení rizika za poskytované sluţby mezi resort obrany a civilní sektor, 

 sníţení počtu podpůrného personálu, 

 zvýšení kvality sluţeb, 

 zlepšení dohledu nad finančními toky. 

 

Hlavním cílem vyuţití těchto vnějších zdrojů by mělo být zaměření se na realizaci hlavních 

činností a to na profesionální úrovni vedoucích k plné soustředěnosti armády na bojovou 

připravenost, zabezpečování výcviku a plnění zadaných úkolů. Outsourcing v podmínkách 

AČR je zaměřen nejen na zabezpečení běţného chodu vojenských útvarů, 

ale také v zahraničních misích s cílem získání úspor a omezení rivality mezi jednotlivými 

státy, které se těchto misí účastní. Vyuţívání vnějších zdrojů v zahraničních operacích jsou 

závislé na dostupnosti a spolehlivosti místních zdrojů. Obsahem těchto sluţeb, poskytovaných 

formou outsourcingu, jsou dodávka materiálu, provádění stavebních prací nebo pronajímání 

nemovitého i movitého majetku. 

Outsourcing v resortu obrany má mnoho výhod, jako je například moţnost soustředit 

se na klíčové kompetence a to převedením určitých činností na civilní sektor. Je nutno dodat, 

ţe vyuţívání vnějších zdrojů v oblasti resortu obrany také přispívá ke kontinuitě vojenského 

a civilního sektoru formou poskytování pracovních příleţitostí a podnikatelských moţností. 

Neméně důleţitým přínosem je také dosaţení vyšší transparentnosti finančních toků.  

Mezi další výhody patří také finanční úspory docílené sníţením nákladů a to jak personálních 

tak skladovacích. [18] 

4.1  Formy outsourcingu 

Rozhodne-li se organizace zabezpečovat některé své činnosti formou outsourcingu, musí 

se rozhodnout, jakým způsobem budou tyto činnosti outsourcované.  

Existují dvě formy outsourcingu: 

Interní outsourcing – jedná se o stav, kdy podnik přesune určitou činnost, kterou doposud 

zabezpečovala vlastními silami na právně samostatnou jednotku. Tato jednotka i nadále 

zůstává součástí podniku. 

Externí outsourcing – jedná se o nejvyuţívanější formu outsourcingu. U této formy 

outsourcingu jsou jednotlivé činnosti kompletně vyčleněny z podniku a převedeny 
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na externího poskytovatele. Tyto vyčleněné činnosti nesouvisí s hlavním předmětem 

podnikání. 

V podmínkách AČR se pouţívají formy: 

 Single sourcing 

 outsourcované činností je zabezpečována jedním poskytovatelem. 

 Dual sourcing 

 outsourcované činnosti jsou zabezpečovány dvěma poskytovateli. 

 Multi sourcing 

 outsourcované činnosti jsou zabezpečovány vícero poskytovateli. [12] 

4.2 Implementace outsourcingu 

Stále se sniţující státní rozpočet pro resort obrany (viz obr. 4) a také klesající počet 

příslušníků AČR jsou důvodem k nalézání nástroje, kterým lze efektivněji vyuţívat dostupné 

zdroje. Vzhledem k dané situaci se jeví outsourcing jako vhodný nástroj k dosaţení 

významných úspor ve vojenských výdajích. Důleţitým úkolem při implementaci outsourcingu 

v podmínkách obrany byl výběr vhodných oblastí pro outsourcing. 

 

           Obr. 4 Státní rozpočet resortu Ministerstva obrany ČR v letech 1993-2013 [24] 

 

Podle zkušeností zahraničních armád bylo vymezeno 25 oblastí, které by mohly být 

realizovatelné formou outsourcingu. Na základě dokumentu pod názvem „Implementace 
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outsourcingu do Armády ČR“, které vydalo Ministerstvo obrany v roce 2004, byly v první 

fázi implementace vybrány tyto oblasti: 

 stravování, 

 úklid, 

 ostraha technické střeţení objektu. 

V roce 2007 byla započatá druhá fáze implementace outsourcingu s cílem zkvalitnění sluţeb 

a rozšířením dalších oblastí, např.: 

 provoz a údrţba nemovité infrastruktury, 

 zabezpečení speciálních kurzů, 

 provozování osobních vozidel.  

Implementaci outsourcingu v armádě se zabývá odbor implementace a správa veřejných 

zakázek Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Stará Boleslav. 

 

Obr. 5 Struktura Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Stará Boleslav [21] 

  

Odbor implementace je výkonným orgánem implementace, který se zabývá přípravou 

souhrnných vstupů v jednotlivých oblastech implementace, stanovením výhledů 

a zpracováním koncepce, stanovováním pravidel pro realizaci outsourcingu. 
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Ředitelé pilotních projektů odpovídají za zpracování dokumentace, průběţnou realizaci 

projektu ve spolupráci se zainteresovanými sloţkami, řízení projektu a úspěšnou a efektivní 

realizaci projektu. Jsou rovněţ odpovědní za provádění kontrol u útvarů a zařízení resortu 

obrany. Zpracováním dokumentace, které připravil odbor implementace, se zabývá Správa 

veřejných zakázek, jejichţ hlavním úkolem je zadávání a organizování veřejných zakázek 

v oblastech: 

 centrálního zajišťování majetku a sluţeb, 

 zajištěni provozu komunikační infrastruktury, 

 nakládání s nepotřebným majetkem, 

 přesunu a přeprav ozbrojených sil, 

 provozování a nakládání s nemovitým majetkem, 

 opakovaného nákupu sluţeb a majetku. [9] 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 Analýza současného stavu outsourcingu v jednotlivých 

oblastech AČR 

Outsourcing v podmínkách obrany má v kompetenci mnoho oblastí. Tato část práce 

je zaměřena na popis současného stavu outsourcingu v oblastech stravovacích sluţeb – 

catering a úklidových sluţeb v resortu MO. K realizaci outsourcingu těchto oblastí vydalo 

MO pilotní projekty pod názvem „Metodické pokyny k realizaci outsourcingu smluvního 

stravování – cateringu“ a „Metodické pokyny k realizaci outsourcingu zabezpečení úklidu 

sluţebních prostor, úklidu a údrţby komunikací, ploch a pozemků“. 

5.1 Outsourcing stravovacích služeb-catering 

Catering je způsob závodního stravování ve vojenských stravovacích zařízeních (dále jen 

VSZ), který je zabezpečen mimoresortním subjektem za podmínek, ţe náklady spojené 

s provozem stravovacího zařízení jsou hrazeny z rozpočtu MO. Zabezpečení stravovacích 

sluţeb formou cateringu je moţné pouze u těch vojenských posádek, které mají vlastní 

stravovací zařízení.  

Stravování v resortu obrany je zajišťováno dvěma způsoby: 

1. Stravování s vlastním stravovacím zařízením je možno zabezpečit 

 vlastní přípravou stravy ve vojenských závodních kuchyních (dále jen VZK) -

strava je připravována zaměstnanci resortu MO, 

 cateringem úplným - strava je připravována formou cateringu  ve stravovacím 

zařízení patřící resortu MO, 

 cateringem neúplným - strava je připravována formou cateringu mimo stravovací 

zařízení patřící resortu MO, ale výdej stravy je uskutečňována ve vlastním 

stravovacím zařízení patřící resortu obrany. 

2. Stravování bez vlastního stravovacího zařízení je možno zabezpečit 

 ve stravovacím zařízení jiného útvaru nebo zařízení, 

 smluvním stravováním ve stravovacím zařízeno mimo resort MO – závodní 

kuchyně podniků, ve školních nebo nemocničních jídelnách, 

 stravováním v restauračních zařízeních, 

 formou nákupu stravovacích poukázek. [16] 
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K naplnění podstaty outsourcingu v resortu MO musí být splněny následující podmínky: 

 zabezpečení sluţeb stravování musí být vyhlášeno centrálně veřejnou zakázkou 

a to s centrálním nebo decentrálním plněním, 

 výdaje na zabezpečení sluţeb musí být zahrnuty v Akvizičním plánu centrálních 

dodávek v části běţné výdaje, 

 výdaje na zabezpečení sluţeb musí být realizovány určeným akvizičním pracovištěm 

nebo jednotlivými nákladovými středisky. [21] 

5.1.1 Rozsah stravování formou cateringu 

Smluvní poţadavky na rozsah cateringu jsou stanoveny takto: 

 příprava a výdej stravy ve stávajících kuchyňských zařízeních, 

 doplňkový prodej v jídelně (například ovocné a zeleninové saláty, nealkoholické 

nápoje apod.), 

 moţnost výběru z přesně stanoveného počtu jídel, 

 dovoz a výdej stravy na odloučených pracovištích, 

 výdej studené stravy jako náhrada za teplou stravu, 

 zabezpečení stravování v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu v závislosti 

na typu útvaru, 

 uchovávání zásob potravin pro zvláštní případy, 

 úklid převzatých provozů, včetně zabezpečení likvidace odpadů z provozu. 

5.1.2  Kontrolní činnost cateringu 

Uzavřením smlouvy na poskytování stravování formou cateringu  vznikají vojenskému 

zařízení práva a povinnosti ke kontrole stravovacího provozu. Předmětem kontroly, 

kterou je nutno provádět v kalendářním měsíci, je kontrola dodrţování zásad specifikovaných 

smlouvou, např.: 

 měsíčně porovnávat ceny nakupovaných surovin s ceníkem monitorovaných potravin 

AČR, 

 při kontrole stravovacího provozu vyţadovat předloţení dokladu „Způsob rozpisu 

cen připravovaných jídel“ (tento doklad zpracovává provozovatel stravovacího 

zařízení denně a je vyvěšen v jídelně vedle jídelního lístku), 
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 porovnávat výší cen jednotlivých surovin k přípravě všech druhů jídel s fakturou 

nebo s dodacím listem (ověřit reálnost cen jednotlivých jídel a porovnat je se stravní 

dávkou), 

 podle podkladů z elektronického systému odebraných jídel vyhodnotit měsíční 

fakturu za sluţbu. 

Výsledky kontroly jsou zapisovány do „Knihy kontrol cateringu“ (viz Příloha 2). 

Systematické provádění kontrol vede k upevnění důvěry mezi provozovatelem 

a objednavatelem. Výsledkem je kvalitnější poskytování sluţeb a spokojenost strávníka. [16] 

5.2 Outsourcing úklidových služeb 

Oblast úklidových sluţeb je začleněna do kategorie nadlimitních veřejných zakázek, 

kde jediným hodnotícím kritériem se stala cena. Ze strany poskytovatelů úklidových sluţeb 

byl velký zájem hlavně o úklid vnitřních prostorů a letní úklid. 

5.2.1 Úklid vnitřních prostor 

Pro nasmlouvání outsourcingových sluţeb v oblasti vnitřních úklidů v resortu obrany 

lze formulovat tyto prostory: 

 sluţební prostory - šatny, kulturní místnosti, tělocvičny, 

 speciální a výcvikové prostory - učebny, laboratoře, 

 sociální zařízení, 

 administrativní prostory - chodby, schodiště, kanceláře, zasedací místnosti apod. 

Obsahem úklidových prací je ošetření a čištění podlahových ploch, oken a nábytku, čištění 

a chemické ošetření sociálních zařízení, praní záclon, vysypávání nádob na odpadky, 

doplňování toaletního papíru a tekutého mýdla a čištění osvětlení. 

Z důvodu kontrolovatelnosti příslušníky útvaru je firma, která provádí úklidové práce, 

povinná vyvěsit v kaţdém objektu na veřejně přístupném místě rozsah a četnost provádění 

úklidových prací včetně jejich harmonogramu (viz Příloha 3). 

5.2.2 Úklid venkovních prostor 

Oblast venkovního úklidu je rozdělena na dvě části a to na část úklidu komunikací 

a zpevněných ploch – obsahem těchto prací je odstranění nečistot a ošetření komunikací 

ve vojenských objektech (chodníky, parkovací plochy a zpevněné plochy). V zimním období 

odstranění sněhu a chemické ošetření proti námraze a na část úklidu nezpevněných ploch – 
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jedná se o úklid travnatých ploch, odstranění nečistot, listí, sekání trávy, ošetření a prořez 

dřevin 

5.2.3 Stanovení četnosti úklidu 

Z důvodu optimalizace a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků je nutné vymezit 

minimální a maximální četnost jednotlivých prací. Avšak při stanovování četnosti prací 

vzniká překáţka, ţe stavební objekty nelze paušalizovat, a to proto, ţe kaţdý stavební objekt 

má své specifika co do účelu uţívání objektu, intenzity provozu a společenské důleţitosti. 

V případě venkovních úklidů, stejně jako v případě údrţby komunikací v zimním období, 

rovněţ nelze stanovit četnost prací, protoţe je závislá na klimatických podmínkách. Přes 

všechny tyto uvedené skutečnosti je nutné četnost provádění prací vymezit formou 

doporučení. 

5.2.4 Plán úklidu 

V souladu s upřesněním veřejné zakázky a uzavřenou smlouvou zpracuje poskytovatel 

v součinnosti se zadavatelem „Plán úklidu“. Jedná se o řídící a kontrolní dokumentaci 

k zabezpečení úklidových prací. Tento plán musí obsahovat: 

 podmínky týkající se doby platnosti smlouvy, platební kalendář, 

 systém hodnocení kvality, 

 denní doby provádění úklidu, 

 situační nákresy (půdorysy podlaţí), 

 seznam místností s uvedeným druhem úklidu, 

 datum zahájení prací. [10] 
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6 Zhodnocení výsledků a doporučení 

Předmětem této částí práce je zhodnocení ekonomické výhodnosti vyuţívání outsourcingu 

v konkrétních oblastech a to v oblasti stravování a v oblasti úklidových sluţeb. Zhodnocení 

ekonomické výhodnosti je na základě porovnání nákladů na zabezpečení těchto sluţeb formou 

outsourcingu a vlastními silami. 

6.1 Zhodnocení outsourcingu v oblasti stravování 

V současné době stravování v resortu obrany zabezpečují tři subjekty: Catering, Vojenská 

kuchyně a Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.  

Ekonomická výhodnost zabezpečení stravování u konkrétního vojenského útvaru bude 

posuzována z pohledu přípravy stravy formou cateringu a přípravy stravy vlastními silami 

(vojáky). Cateringová firma disponuje osmi zaměstnanci. V období 2009 aţ 2013 připravila 

cateringová firma 442 290 coţ je v průměru 7 371 jídel za měsíc. Náklady hrazené 

cateringové firmě představují 207 764 Kč (viz Příloha 1). V těchto nákladech jsou obsaţeny 

jak provozní a mzdové náklady tak i marţe firmy jak je uvedeno v tabulce 2. 

       Tab. 2 Měsíční náklady hrazené cateringové firmě 

Položka 
Celkové náklady 

 (Kč bez DPH / 1 měsíc) 

Celkové náklady 

 (Kč s DPH / 1 měsíc) 

Mzdové náklady 146 376 177 114 

Provozní náklady 20 330 24 599 

Marţe 5 000 6 050 

Celkem 171 706 207 764 

 

Z pohledu přípravy stravy vlastními silami (vojáky) je potřeba přihlédnout na výdaje spojené 

s platy vojáků.  Na přípravu stravy by bylo potřeba osmy vojáku. Pro příklad - tito vojáci, 

kteří by zabezpečovali přípravu stravy, jsou zařazeni do sedmé platové třídy, mají pět let 

praxe a jsou v hodnosti desátníků. Dále plat vojáka z povolání obsahuje příspěvek na bydlení 

a další příplatky, jak je znázorněno v tabulce 3. 
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Tab. 3 Měsíční mzdové náklady na zabezpečení přípravy stravy vlastními vojáky 

Nákladová položka 
1 voják 

(Kč / 1 měsíc) 

8 vojáků 

(Kč / 1 měsíc) 

Platový tarif 11 920 95 360 

Příspěvek na bydlení 10 100 80 800 

Osobní příplatek 1000 8 000 

Příplatek za hodnost 1 300 10 400 

Příplatek za pohotovost 800 6 400 

Celkem 25 120 200 960 

Sociální a zdravotní 

pojištění 34 % 
 8 540  68 326 

Odměny  1000 8 000 

Náklady celkem 34 660 277 286 

 

Z výsledku tabulky 4 je zřejmé, ţe měsíční náklady na zabezpečení přípravy stravy 

osmy vojáky jsou 277 286 Kč. Měsíční náklady cateringové firmy na provoz kuchyně 

jsou 207 764 Kč (viz Tab. 2). Při celkovém ročním zhodnocení nákladů na přípravu stravy je 

rozdíl mezi formou outsourcingu (cateringu) a zabezpečením vlastními vojáky 834 264 Kč 

(viz Obr. 7). Z tohoto důvodu se outsourcing stravování formou cateringu jeví jako vhodný 

ekonomický nástroj. Catering by se měl stát nedílnou součástí všech vojenských útvaru, 

protoţe jeho vyuţíváním dochází nejen k finančním úsporám jednotlivých vojenských útvarů, 

ale také ke sniţování celkových nákladů na jedno jídlo. 

 

Tab. 4 Celková úspora při přípravě stravy vlastními silami 

Náklady na přípravu 
stravy 

Celkové náklady 
(Kč / 1 měsíc) 

Celkové náklady 
(Kč / 1 rok) 

Catering 207 764 2 493 168 

Vlastními silami 277 286 3 327 432 

Úspora   69 522     834 264 
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Obr. 6 Náklady na přípravu stravy formou cateringu a vlastními vojáky v Kč za rok. 

 

6.2 Zhodnocení outsourcingu v oblasti úklidových služeb 

Zhodnocení ekonomické výhodnosti outsourcingu v oblasti úklidových sluţeb bude 

provedeno u konkrétního útvaru AČR z pohledu dvou forem zabezpečení. První formou 

je zabezpečení úklidu civilní firmou, druhá forma je zabezpečení úklidu vlastními 

zaměstnanci. Firma, která poskytuje úklidové sluţby, disponuje deseti zaměstnanci. Četnost 

a rozsah úklidových prací zabezpečovaných firmou je následovný: 

 ordinace, ošetřovna – 5x týdně (vynášení obsahu odpadkových košů, vytírání podlah 

na mokro včetně desinfekce, desinfekční čištění umyvadel a WC, otírání prachu), 

 chodby, schodiště a šatny – 3x týdně (vytírání podlah na mokro, vynášení obsahu 

odpadkových košů, otírání prachu z nábytku, otírání ploch parapetů na mokro), 

 kanceláře – 2x týdně (vysávání koberců, vynášení obsahu odpadkových košů, otírání 

prachu z nábytku), 

 vchody a vstupní prostory do budov – 3x týdně (vytírání podlah na mokro, otírání 

ploch parapetů na mokro, ometání pavučin), 

 umývárny a WC – 3x týdně (vynášení obsahu odpadkových košů, desinfekční čištění 

umyvadel, WC a sprchových koutů, desinfekční čištění podlah), 

 mytí oken – 2x ročně (táto sluţba je placena samostatně). 
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Náklady na zabezpečení úklidových prací dle uzavřené smlouvy činí 505 549 Kč za měsíc 

(viz Tab. 5). 

Tab. 5 Náklady na zabezpečení úklidových prací firmou 

Činnost 
Celkové náklady 

(Kč / 1 měsíc) 

Úklidové služby 483 778 

Mytí oken 21 771 

Celkem 505 549 

 

Za předpokladu, ţe úklidové sluţby budou zabezpečovány Vojenskou ubytovací a stavební 

správou (dále jen VUSS), která má na starosti údrţbu a správu budov v resortu obrany, 

je nutné přijmout deset zaměstnanců na zabezpečení úklidu. Tito zaměstnanci jsou zařazeni 

do druhé platové třídy s platovým stupněm 10. Celkové náklady na zabezpečení úklidových 

sluţeb formou VUSS činí 173 940 Kč za měsíc (viz Tab. 6). 

 

Tab. 6 Mzdové náklady VUSS na zabezpečení úklidu 

Nákladová položka 
1 zaměstnanec 

(Kč / 1 měsíc) 

10 zaměstnanců 

(Kč / 1 měsíc) 

Výše platového tarifu 10 880 108 800 

Osobní příplatek 2 100 21 000 

Celkem 12 980 129 800 

Sociální a zdravotní 

Pojištění 34 % 
4 414 44 140 

Náklady celkem 17 394 173 940 

 

Z výsledku tabulky 5 je patrné, ţe měsíční náklady na zabezpečení úklidových sluţeb formou 

outsourcingu činí 505 549 Kč. V případě zabezpečení úklidových sluţeb vlastními 
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zaměstnanci činí měsíční náklady 173 940 Kč (viz Tab. 6). Při celkovém ročním zhodnocení 

nákladů na zabezpečení úklidu formou outsourcingu a vlastními zaměstnanci je rozdíl 

3 379 308 Kč.  Je nutno dodat, ţe v případě zabezpečení úklidu vlastními zaměstnanci 

musíme k celkovým ročním nákladům připočítat také náklady na nákup čistících a pracovních 

prostředků, které činí okolo 600 000 Kč za rok. 

 

 

Obr. 7 Náklady na zabezpečení úklidových sluţeb v Kč za rok 

 

Outsourcing v oblasti úklidových sluţeb se pro daný vojenský útvar jeví jako značně 

ekonomicky nevýhodný. Důvodem jsou náklady na outsourcing, které jsou téměř o 50% vyšší 

neţ náklady na zabezpečení úklidu vlastními silami. Ze strany vojenského útvaru by mělo 

dojít k přehodnocení stávající smlouvy s poskytovatelem nebo vypovězení outsourcingové 

smlouvy. V případě ukončení smlouvy se stávajícím poskytovatelem má vojenský útvar dvě 

alternativy na zabezpečení úklidu a to vypsání nového výběrového řízení, jehoţ jediným 

kritériem nebude cena, ale také kvalita poskytovaných sluţeb nebo by měl vojenský útvar 

zváţit, zda by nebylo výhodnější zabezpečovat úklid prostřednictvím VUSS.  
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7 Závěr 

Vyuţití vnějších zdrojů v podmínkách obrany je jedním z výhodných nástrojů k docílení 

efektivity vynakládaných finančních prostředků na zajištění obrany státu. Tento nástroj 

je v podmínkách obrany uplatňován v souvislosti s početní redukci ozbrojených sil, 

které tak mohou soustředit svoji pozornost na realizaci základních vojenských činností. 

Zejména profesionální armády si nemohou dovolit, aby jejich vojáci plnili takové funkce, 

které nesouvisí s jejich původním posláním. Jedním z hlavních důvodů pro vyčleňování 

podpůrných činností na civilní sektor je předpoklad, ţe soukromý sektor umoţní dosáhnout 

značných úspor státního rozpočtu. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení efektivity 

vyuţívání outsourcingových sluţeb v konkrétních oblastech resortu obrany. Celou 

bakalářskou práci jsem rozdělil do dvou částí a to teoretickou a praktickou. 

Obsahem teoretické částí je objasnění pojmu outsourcing, jeho historie, důvody vyuţíti, 

proces implementace a vyuţití v oblasti AČR. 

Předmětem praktické části je zhodnocení efektivity v oblasti smluvního stravování (catering) 

a v oblasti úklidových sluţeb. 

Na základě zhodnocení outsourcingu v oblasti smluvního stravování (cateringu) jsem zjistil, 

ţe se zde outsourcing jeví jako výhodný nástroj k docílení sníţení nákladů. Vyuţíváním 

sluţeb cateringu u konkrétního vojenského útvaru dochází ke sníţení nákladu o částku 

834 264 Kč za rok. Z výsledku hodnocení je patrné, ţe outsourcing je tou správnou cestou 

ke sniţování finančních nákladů.   

V oblasti úklidových sluţeb jsem zjistil, ţe vyuţívání outsourcingu se pro konkrétní vojenský 

útvar jeví jako nevýhodný. V případě vyuţívání úklidových sluţeb formou outsourcingu 

vynakládá vojenský útvar ročně o částku 3 379 308 Kč více neţ v případě zabezpečení těchto 

sluţeb prostřednictvím VUSS.  

Při celkovém zhodnocení outsourcingu musím konstatovat, ţe outsourcing podpůrných sluţeb 

je výhodným ekonomickým nástrojem k docílení vyšší efektivity a zároveň je tou správnou 

cestou k sniţování finančních nákladů. Je zde ale nutnost provádění kontrol ze strany 

vojenských útvarů a nadřízených stupňů a v případě shledání nedostatků neprodleně přijmout 

opatření k jejich odstranění. Protoţe špatně provedený outsourcing počínaje špatným zadáním 

specifikace pro veřejnou zakázku, nekvalitně zpracovanou řídící dokumentací sluţby, 

nedostatky v kontrolování a monitorování, můţe vést k velkým problémům.   
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