
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 
 

Cílem této bakalářské práce je seznámit s pojmem outsourcing a jeho hlavními přínosy 

pro podnik, představit současné trendy outsourcingu a oblasti jeho využití s důrazem na řízení 

lidských zdrojů a doporučit, jak využívat outsourcing personálních činností v době 

hospodářské recese. Vysvětluje základní pojmy týkající se outsourcingu personálních činností 

v době hospodářské recese. Popisuje fáze, kterými podnik při zavádění outsourcingu musí 

projít, přibližuje druhy outsourcingu personálních činností, které podniky nejvíce využívají 

v období hospodářské recese a výhody a nevýhody, které vyplývají  ze zavedení outsourcingu 

do společnosti. Poslední část práce je věnována situaci této problematiky v České republice a 

doporučením k vyčlenění aktivit v oblasti personálních činností.  
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Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is acquaint with concept of outsourcing and its main 

acquisitions for the company, present the actual outsourcing trends and fields of its 

application with emphasis on Human Resourcess Management, and recommend, how to use 

the outsourcing of HRM Activities at the Time of Recession.This thesis explains definition of 

basic concepts associated with outsourcing HRM Activities at the Time of Recession. It 

describes the phases of  outsourcing implementation, by which the company has to pass 

through. It approximates the most exploited kinds of outsourcing HRM Activities, which the 

companies use at the Time of Recesion, and the advantages and disadvantages result from the 

outsourcing implementation to the company. In the last part is the description of the situation 

in the Czech Republic and the recommendations for outsourcing HRM Activities. 
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Úvod 

 

Pojem outsourcing vznikl v 70. letech minulého století a postupně se začal rozšiřovat 

do všech odvětví. V 90. letech se potom začal značně rozvíjet i v České republice.  

Outsourcing vznikl spojením výrazů outside resource using, což lze přeložit jako 

využívání vnějších zdrojů. V praxi to znamená, že podnik vyčlení takové aktivity,             

které pro něj nejsou klíčové.  

V dnešní době existuje mnoho druhů a forem outsourcingu, stejně tak jako mnoho 

firem, které tyto služby poskytují.  

V době hospodářské recese, kdy se podniky dostaly do existenčních problémů, a musí 

hledat cesty, jak ušetřit nejen náklady, ale také čas, se začal outsourcing rozšiřovat i do oblastí 

personálních činností. 

Cílem bakalářské práce je seznámit s pojmem outsourcing a jeho hlavními přínosy  

pro podnik, představit současné trendy outsourcingu  a oblasti jeho využití s důrazem           

na řízení lidských zdrojů a doporučit, jak využívat outsourcing personálních činností v době 

hospodářské recese. 

Informace k tomuto tématu budou čerpány z odborné literatury a aktuálních 

internetových článků. 
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1 Vymezení základních pojmů 

 

Tato kapitola je věnována základním pojmům, které se týkají této práce. Jde o pojmy 

outsourcing, personální činnosti podniku a hospodářská krize.  

 

 

1.1 Vymezení pojmu outsourcing 

 

Outsourcing je zkratkou anglického termínu „Outside Resource Using, což v překladu 

znamená využívání vnějších zdrojů. [17] 

V praxi to znamená zejména vyčlenění takových činností podniku, které pro něj 

nejsou tolik důležité nebo nejsou obsahem jeho hlavního předmětu podnikání. Také je to 

velká příležitost pro podniky, které některé činnosti buď neumějí dělat profesionálně nebo je 

vůbec dělat nechtějí. [16] 

 

 

1.1.1  Historie outsourcingu 

 

Už v roce 1923, Henry Ford prohlásil, že pokud existuje něco, co podnik nedokáže 

udělat efektivněji, levněji a lépe než konkurenti, je nesmyslné, aby se takové činnosti 

vykonávaly vlastními silami. Proto by podnik měl přijmout někoho, kdo to umí lépe. [7] 

Počátek outsourcingu nelze přímo určit, protože záleží na odvětví, ve kterém se 

uplatňoval. Obecně lze říci, že za počátky outsourcingu lze považovat již dělbu práce,     

kterou se začaly podniky zabývat v 60. letech 20. století. Většina zdrojů považuje za zlom    

ve využívání outsourcingu 80. léta 20. století, kdy firma Kodak oznámila, že vytěsnila část 

informačního systému externím dodavatelům.  

V roce 1999 se začal v obrovské míře využívat outsourcing v Evropě. Nejvíce tento 

trend poznamenal Velkou Británii, kde petrolejářská společnost BP Amoco předala prakticky 

všechny personální činnost, s výjimkou strategie, externím dodavatelům. 

Ale i přesto, většina velkých evropských organizací stále preferuje vykonávání personálních 

činností pomocí vlastních zdrojů. [22] 

Česká republika zaznamenala rozmach outsourcingu v 90. letech minulého století. 

V tomto období se začal outsourcing vyvíjet především v oblasti závodního stravování,           

a později zejména v oblasti informačních technologií, neboť vlastní vývoj a údržba firemních 
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informačních systémů byly pro podniky nehospodárné. Mnoho firem také rušilo autoprovozy 

a svěřovala svá vozidla do péče specializovaných firem. Tímto způsobem se začaly řešit 

vztahy se zákazníky, podpora zákazníků, infrastruktura, mzdy, lidské zdroje, a mnoho dalších 

činností.[3] 

V dnešní době existuje mnoho odvětví, ve kterých lze outsourcing využívat.  

Mezi nejvyužívanější patří především outsourcing v oblasti IT, účetnictví, marketingu, 

lidských zdrojů, právní agendy, provozování call center, telemarketingu apod.  

 

 

1.1.2  Druhy outsourcingu 

 

Rozlišuje se několik druhů outsourcingu, které lze roztřídit podle různých kritérií:[17] 
 
 
� Podle dodavatele 
 

Podle tohoto kritéria se outsourcing dělí na externí a interní. [17] 
 
 

• Externí outsourcing 
 

U tohoto typu outsourcingu dochází k vyčleňování jednotlivých činností a jejich 

předávání třetím stranám. Pokud přitom dojde k útlumu vlastních kapacit a předání úkolů 

třetím, hovoří se o tzv. klasickém outsourcingu. Kromě zastavení vlastních aktivit často 

současně dochází i k převzetí pracovních smluv a podnikové infrastruktury třetím stranám.  

Jako příklad lze uvést restauraci, která měla vlastní výrobnu salátů a obložených 

chlebíčků pro příležitostné akce. Ale protože nebyla plně vytížena, rozhodla se, že výrobu 

zastaví a bude tyto produkty nakupovat u specializovaného velkovýrobce podle potřeby.  

Externí firma nemusí nutně nabízet pouze samotnou výrobu, ale také může zajistit       

i personál, který se bude starat o výdej jídel a třeba i o úklid po akci. Výhodné to může být 

především v příhraničních oblastech, kdy službu zajišťuje firma, ve které jsou nižší mzdové 

náklady. 

Mezi formy externího outsourcingu můžeme zařadit:[17] 
 
 

o Inhouse outsourcing 
 
Při této formě outsourcingu jsou vyčleněné aktivity dále provozovány v prostorách 

vlastního podniku, ale jsou trvale nebo přechodně zajišťovány třetími stranami.[17] 
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• Interní outsourcing 
 

Tento typ outsourcingu je především vyústěním organizačních změn uvnitř 

organizace. Běžně se to děje tím, že určitá úloha je delegována na právně samostatnou 

jednotku, která ovšem zůstane součástí podniku.  

Příkladem může být vytvoření, v rámci racionalizace, jednotky, která zpracovává 

účetnictví pro všechny jednotky provozu. [17] 

 
 

o Podílový outsourcing 
 
Podílový outsourcing je zvláštním druhem interního outsourcingu, kdy dochází 

k založení společnosti, která sice zůstává uvnitř podniku, ale přitom je zpřístupněna i dalším 

zájemcům. Tímto mohou vzniknout podnikatelská společenství a často dochází i k větší vazbě 

na zákazníky.  

Jako příklad lze uvést vytvoření propagačního oddělení, do kterého se zapojují  

i zástupci reklamních předmětů, a ti mají zájem nejen na tom, aby byla reklama úspěšná,       

ale aby také ušetřili náklady. [17] 

 
 
o Management-Buy-Out 
 
Svým způsobem se jedná o další formu outsourcingu. Dochází k ní tehdy,              

když pracovníci podniku převezmou určitou oblast úkolů a provádějí ji dále s vlastní 

odpovědností.  

Příkladem může být například skupina zaměstnanců, která přejímá odpovědnost        

za bufet, prádlo, úklidové služby apod.[17] 

 
 

� Podle podílu outsourcovaných aktivit 
 

Podle podílu outsourcovaných aktivit rozlišujeme outsourcing kompletní                      
a podílový.[17] 
 
 

• Kompletní outsourcing 
 

V rámci tohoto typu outsourcingu jde o kompletní vyčleňování určitých oblastí. Někdy 

je také nazýván jako „plný outsourcing“.  
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V tomto případě se může jednat především o dopravu. Může být smluvně předána cizí 

firmě.[17] 

 

 

• Částečný outsourcing 
 

Může být protikladem kompletního outsourcingu, kdy společnost vyčlení určitou oblast 

částečně.  

Stejně tak, jako v předchozím příkladě může být jako příklad uveden rozvoz centrálně 

vyrobených jídel do odloučených provozů. [17] 

 
 

� Podle délky období 
 

Podle délky období, po kterou podnik outsourcing využívá se rozlišuje 

mezi projektovým a přechodným outsourcingem.[17] 

 
 

• Projektový outsourcing (Outtasking) 

 

Jde především o časově omezené předání určité činnosti externím dodavatelům a často 

je na základě smlouvy. Je to v podstatě klasická podoba outsourcingu aplikovaná na předem 

specifikované akce. 

Příkladem může být hotel, ve kterém se koná konference. Hotel poskytuje vlastní 

prostory, péči o hosty poskytuje cateringové firmě.[17] 

 

 

• Přechodný outsourcing 

 

Obsahem se tento typ outsourcingu podobá projektovému outsourcingu, ale cílem 

opatření je především využívat spolupráci do té doby než si podnik vytvoří vlastní kapacity.  

[17] 
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1.2 Pojem personální činnosti 

 

Personální činnosti představují výkonnou část práce personálního útvaru. Personální 

útvar zajišťuje, organizuje a koordinuje tyto činnosti, kontroluje a usměrňuje všechny ostatní 

pracovníky, kteří se podílejí na personálním řízení a provádí personální činnosti. Tento útvar 

zároveň vypracovává a neustále zdokonaluje jejich metodiku. Nejčastějšími personálními 

činnostmi jsou: 

• Analýza pracovních míst – popis a specifikace pracovních míst 

• Personální plánování – plánování potřeby pracovníků v podniku a jejího pokrytí          

a plánování rozvoje pracovníků 

• Získávání a výběr pracovníků – informace o volných místech, příprava formulářů       

a volba dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání, shromažďování 

materiálů o uchazečích, předvýběr, organizace testů a pohovorů, rozhodování              

o výběru, vyřizování korespondence aj. 

• Hodnocení pracovníků – hodnocení pracovního výkonu pracovníků 

• Rozmisťování pracovníků a ukončování pracovního poměru – přijímání, povyšování, 

přeřazování, penzionování a propouštění pracovníků 

• Odměňování – nástroje ovlivňující výkonnost pracovníka, zaměstnanecké výhody 

• Podnikové vzdělávání pracovníků – identifikace potřeby vzdělávání, plánování, 

hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávání.  

• Pracovní vztahy – organizace jednání mezi vedení podniku a odbory, zápisy z jednání, 

komunikace v podniku, disciplinární jednání 

• Péče o pracovníky – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vedení dokumentace, 

organizování kontroly, hygienické podmínky pracovníků, aktivity volného času          

a kulturní aktivity atd.  

• Personální informační systém – zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat 

týkajících se pracovníků, práce, mezd a sociálních záležitostí aj. 

• Průzkum trhu práce – odhalení potenciálních pracovníků pro podnik na základě analýz 

populačního vývoje, analýz nabídky pracovních sil na trhu práce a poptávky po nich, 

analýz konkurenční nabídky pracovních příležitostí aj.  

• Zdravotní péče o pracovníky – pravidelná kontrola zdravotního stavu zaměstnanců, 

léčba, první pomoc, rehabilitace 
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• Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací jako 

jsou harmonogramy personálních prací, systémy zaměřené na využívání 

matematických a statistických metod v personální práci, uplatnění počítačových 

systémů v podnikové personální práci apod. 

• Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků – dodržování 

ustanovení zákoníku práce a ostatních zákonů týkajících se zaměstnanců, práce, 

odměňování či sociálních záležitostí. [9] 

 

 

1.3 Pojem hospodářská krize 

 

Současná globální hospodářská krize má počátky v roce 2007 v USA. Mnoho lidí si 

dlouhodobě pořizovalo nemovitosti na hypotéku, které jim banky v konkurenčním boji 

poskytovaly bez podrobnějšího zkoumání schopností zákazníků plnit závazky. Šlo jim 

především o to, aby získaly co nejvíce zákazníků, a proto poskytovaly hypotéky téměř všem, 

kteří o ně požádali. Počet nesplácených a předčasně ukončených hypoték se stále zvyšoval, 

což zapříčinilo krach desítek poskytovatelů úvěrů. Krize se dále prohlubovala, když začaly 

burzy po celém světě strmě padat dolů. Důsledkem byl krach mnoha finančních institucí, 

jejichž zákazníci nebyli schopni splácet hypotéku a banky nedokázaly prodat jejich 

nemovitosti. Krachovaly pojišťovny, banky a další subjekty, které nabízely hypotéky. [15] 

Zcela se zabrzdila poptávka, a firmy se dostaly do existenčních problémů               

nebo dokonce krachovaly. Vzrostla nezaměstnanost, lidé se dostali do existenčních problémů, 

a i pracující raději šetřili a neutráceli, což krizi ještě prohloubilo.  

V tuto dobu se začala šířit panika, a z americké hypoteční krize, se stala krize světová              

a hospodářská. [5],[12] 

Hospodářská recese, stejně jako expanze, jsou přirozenou součástí ekonomiky. 

Většinou se trh sám dostane do fáze růstu. V případě větších krizí může pomoci zásah státu 

pomocí nejrůznějších opatření.[12] 

A právě v této době, kdy klesá produkce, se velké množství společností snaží ve větší 

míře snížit své režijní náklady, k čemuž může pomoci outsourcing. 
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2 Implementace outsourcingu do podniku 

 

K řízení outsourcingu je důležité v první řadě vytvořit projekt. Podle normy ČSN ISO 

10006 je projekt jedinečný proces, sestávající se z řady koordinovaných a řízených činností 

s datem ukončení, prováděný k dosažení cíle, podle specifických požadavků, včetně omezení 

daných časem, náklady a zdroji. Uvedená norma definuje rovněž chápání procesu jako soubor 

vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností přeměňujících vstupy na výstupy, 

které se následně mohou stát vstupy dalších procesů. [13] 

Lze tedy říci, že vlastnosti produktů jsou různorodé a nesrovnatelné z rozsahového, 

nákladového a časového hlediska. Jde o tzv. trojimperativ cíle, kdy je nutné zvážit,  

které hledisko je pro splnění cíle důležitější. Cíle projektů bývají stanoveny na základě 

analýzy situace firmy se zohledněním aktuální nabídky dostupných služeb na trhu 

v geografické lokalitě. Nedoporučuje se vytěsňovat vlastní činnost externí službou dostupnou 

ve vzdálené lokalitě zejména z důvodu možného poklesu spolupráce organizací.  

Proces implementace outsourcingu můžeme rozdělit do několika fází:[13] 

 

 

2.1 Rozhodnutí, vize a faktory úspěchu 

 

Rozhodnutí o vhodnosti outsourcingu vybraných činností podnikatelské organizace 

musí být v souladu se strategickými vizemi celé organizace. Z tohoto důvodu lze fázi 

rozhodnutí považovat za prvotní etapu outsourcingového projektu. Inicializace, neboli analýza 

výchozího stavu, umožňuje odpovědět na otázku proč, a za jakých předpokladů se projektem 

zabývat, a jaké jsou priority pro splnění cíle.  

Pro výchozí analýzu situace je důležité identifikovat skutečné důvody pro realizaci 

projektu. V praxi to znamená, že by si firma měla uvědomit, co je jejím hlavním předmětem 

podnikání. Pokud toto firma dobře neví, pak pro ni může být outsourcing neefektivní  

a nehospodárný.  

V této fázi by měla organizace zvážit několik rozhodujících kritérií, které jí pomohou 

rozhodnout se, zda je pro ni outsourcing výhodný nebo ne. Mělo by se zvážit především,  

zda získá podnik na pružnosti, tím je myšleno to, zda-li tím získá kvalitu výroby či služeb. 

Dále by měla zvážit, zda se zvýší produktivita funkcí, které zůstanou ve firmě, zlepší se 

hospodárnost, což představuje poměr mezi výtěžkem a náklady, jaký bude vliv outsourcingu 
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na podnikovou kulturu, a jak budou postiženi zaměstnanci následky, a zda-li budou příznivé 

důsledky pro tržní pozice a konkurenceschopnost podniku.  

Vhodnou metodou pro zjišťování skutečných příčin outsourcingového projektu je 

Ishikawův diagram (někdy nazýván také jako diagram „rybí kosti“ nebo diagram příčin  

a následků) viz obr. 1. [13] 

 

  

 

Obr. 1: Struktura Ishikawova diagramu [10] 

 

Tento diagram může sestavovat jak jedinec, tak i tým.  Postup při tvoření ishikawova 

diagramu je následující: 

 

• Jasné a stručné definování problému. Definovaný problém se zapisuje do pravé části 

diagramu, ke kterému vede vodorovná linie. Problémem se rozumí jakákoliv 

nekvalitní služba, nefunkční proces, požadavek změny apod. 

• Vymezení hlavních kategorií možných příčin. Jako hlavní příčiny se uvádí 5 

základních skupin, které tvoří lidé, materiál, prostředí, metody a zařízení. Pokud 

nejsou některé příčiny dostatečně konkrétní, měly by se analyzovat příčiny těchto 

příčin. Pokud ani to není dost konkrétní, postupujeme s analýzou tak dlouho, dokud 

nejsou odhaleny kořenové příčiny analyzovaného problému. Důraz se musí dát 

zejména na to, aby se při odhalování příčin nejednalo zejména o jejich příznaky místo 

příčinných jevů. Nehledá se tedy, čím se vyznačuje daný jev, ale příčiny jeho vzniku.  

Lidé Materiál Prostředí 

Metody Zařízení 

Definovaný 
problém 
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• Výběr nejdůležitějších kořenových příčin a seřadit je podle priorit. Vhodnou metodou 

pro vyhodnocení je Paretova metoda (metoda 80/20). 

Na základě této analýzy je stanovena vize, která specifikuje základní představy            

a očekávání organizace od daného projektu. Vizi je dále potřeba transformovat                      

na měřitelné cíle. [10] 

Dále je nutné analyzovat kritické faktory úspěchu (tzv. CSF –Critical Success 

Factors), což znamená měření vlastností, schopností a dovedností potenciálního dodavatele 

outsourcingových služeb. S těmito informacemi může organizace nadále pracovat, a je 

schopná na jejich základě vypracovat kvalitní požadavky na poskytovatele služeb, a provést 

co možná nejobjektivnější výběr dodavatele dle předem splněných definovaných 

parametrů.[13] 

 

 

2.2 Volba dodavatele 

 

K volbě dodavatele může podnik přistoupit až poté, co zná výstupy z etapy druhé, 

 tedy interního auditu. Tyto informace jsou rozhodující kritéria pro volbu dodavatele  

a následného vypsání výběrového řízení.  

Mezi základní parametry dodavatele patří schopnost poskytovat kvalitní služby, 

finanční stabilita, počet a odbornost zaměstnanců, reference, kultura firmy apod.  

Pro hodnocení potenciálního dodavatele je možné použít nejjednodušší systém 

založený na bodování odpovědí na připravené otázky, v rámci poptávkového řízení. 

Organizace se mohou obrátit i na podniky, které mají s dodavatelem zkušenosti a zeptat se 

jich na kvalitu služeb apod. Důležitý je také cenový model (např. cena za daný objem služeb 

nebo cena stanovená na základě vyhodnocení celkových nákladů dodavatele služby s pevně 

stanoveným procentem obchodního rozpětí). [13] 

 

 

2.3 Analýza v oblasti určené pro outsourcing 

 

V této etapě se analyzují oblasti organizace určené k vyčleňování a vyčíslení 

stávajících nákladů na vybrané činnosti s hodnotami, které nabízí externí firma. Pro správné 

provedení analýzy je nutné oddělit činnosti určené k vyčlenění od ostatních procesů firmy. 
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Tato fáze poskytuje odpovědi na problémy, které se týkají sestavení a organizace 

týmu, hranic projektu a výstupů projektu. Je také nutné určit hranice, aby nedocházelo 

k překrývání kompetencí uvnitř firemní struktury.  

V této fázi by se měly sestavit informace, které posuzují stav investičního majetku 

určeného k převodu v rámci outsourcingového procesu, existující technické infrastruktury, 

výkonnostních parametrů současných činností a finančního stavu organizace na základě 

podrobné nákladové analýzy včetně nákladů administrace, logistiky, komunikace, fluktuace 

lidských zdrojů, pojištění, řízení, licencí, patentů, subkontraktorských smluv atd., tedy tzv. 

transakčních nákladů. Tento proces lze nazvat interním auditem. [13] 

 

 

2.4 Prověrka Due diligence 

 

Tato etapa nastupuje po výběru dodavatele outsourcingové smlouvy. Dodavatel služby 

provádí audit správnosti podkladů, podle kterých předložil nabídku požadované služby (tzv. 

otevřená prověrka, inspekce).  

Pokud organizace neoznámila svůj záměr o implementaci outsourcingu tzv. utajený 

proces, probíhá tzv. uzavřená prověrka či inspekce. Tímto způsobem pak dodavatel služby 

získá znalost pro následující vyjednávání o outsourcingové smlouvě.  

Avšak utajovaný outsourcing se v podnicích nedoporučuje, protože vyvolává velice 

negativní atmosféru v podniku. Dokonce může zapříčinit odchod klíčových zaměstnanců, 

kteří jsou pro podnik velice významní.[13] 

 

 

2.5 Outsourcingová smlouva 

 

Součástí celého procesu je vyjednávání o outsourcingové smlouvě a její následovné 

uzavření. Organizace by si měly uvědomit, že podepsáním takové smlouvy dochází 

k uzavření partnerského vztahu na poměrně dlouhé období, které se většinou pohybuje 

v intervale tří až deseti let. K tomu, aby byl tento partnerský vztah úspěšný, musí být vhodný 

pro obě smluvní strany. [13] 
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2.5.1  Forma outsourcingové smlouvy 

 

Český právní řád umožňuje využívat smluv pojmenovaných (typových) a smluv 

nepojmenovaných.  

 

 

• Pojmenované smlouvy (typové) 

 

a. Smlouva o dílo – dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní 

smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy či jiný 

hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Tato smlouva je upravena jak občanským,      

tak i obchodním zákoníkem. Tuto smlouvu nelze použít pro outsourcing, protože se 

neustále vyvíjí. Avšak může být vhodný např. pro jednorázový vývoj informačního 

systému s přesně definovaným výsledkem.  

b. Smlouva nájemní – Nájmem se rozumí zajišťování zdrojů externím způsobem. Nájemní 

smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané 

době) užíval nebo z ní bral užitky. Problémem je však, že nájemní smlouvu lze uplatnit 

pouze na věc a ne na lidi, informační systém, software apod.[13] 

 

 

• Nepojmenované smlouvy 

 

Tento typ smlouvy lze lépe uplatnit v oblasti outsourcingu, protože je individuální   

pro daný případ.[13] 

 

 

2.5.2  Obsah outsourcingové smlouvy 

 

Outsourcingová smlouva musí obsahovat určité náležitosti. Jde především                   

o následující položky. [13] 

 

• Definice smluvních stran 

Objednatel outsourcingové služby a její dodavatel. 
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• Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je určení služeb, které by měly být v rámci outsourcingového 

procesu poskytovány. Proces outsourcingu obsahuje širokou škálu činností, výrobků a služeb, 

proto jejich popis bývá často uveden v příloze smlouvy. Obsah přílohy by neměl být 

v rozporu se zákonem, proto je doporučeno popsat vhodné výstupy procesu, specifikovat 

požadavky na spolupráci a rámcové povinnosti poskytovatele služeb.  

 

• Stanovení ceny poskytovaných služeb 

Cena by měla odpovídat popisu plnění, a to i v případě dlouhodobého outsourcingu. 

Vhodnou volbou je zařazení do smlouvy i protiinflační opatření. Dlouhodobě stejná cenová 

hladina může být pro pronajímatele zajímavá, ale může se mu to vymstít. Obzvláště 

v případech, kdy dodavatel není schopen za daných finančních podmínek kvalitně plnit své 

závazky a objednatel je na outsourcingových službách závislý, je situace velmi závažná.  

 

• Doložka o důvěrnosti poskytovaných informací 

Dodavatel získává v době outsourcingového procesu velmi důvěrné informace  

o odběrateli. Proto by měla smlouva obsahovat postup pro zajištění ochrany poskytovaných 

informací.  

 

• Ustanovení týkající se zařízení a technologií 

Do smlouvy je možné zahrnout ustanovení o převodu zařízení na poskytovatele. 

S tímto je však nutné vyřešit daňovou otázku, podle toho, z jakých zdrojů bylo pořízeno 

(vlastními náklady, leasingem atd.) 

 

• Odpovědnost dodavatele, zákazníka a přechod odpovědnosti 

Jedná se o tzv. odpovědnostní doložku.  

 

• Smluvní pokuty, odměny aj. 

Objednatel by měl mít ve smlouvě zahrnutou možnost kontroly kvality plnění 

předmětu s právem domoci se nápravy. Odpovědnost za škodu je dána zákonem (obchodní, 

občanský zákoník). Smlouva může zahrnovat i pojištění dodavatele služeb.  
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• Součinnost smluvních stran 

Smlouva by měla obsahovat nejen závazky dodavatele, ale měla by zahrnovat i šířku 

spolupráce ze strany objednatele, protože outsourcing je především o spolupráci obou 

smluvních stran. 

 

• Doba trvání smlouvy 

Proces outsourcingu patří především mezi proces dlouhodobého charakteru. Většinou 

trvá po dobu dvou až tří let.  

 

• Způsob změny obsahu smlouvy 

Ve smlouvě platí podle českého právního systému plnění za tzv. „obvyklých 

podmínek“, pokud nejsou skutečnosti ve smlouvě popsány. Tento stav je pro obě strany velice 

nejistý, a proto může objednatel po poskytovateli požadovat návrh na zajištění změn  

a konzultovat danou situaci s odborníky nejen z oblasti oboru outsourcované služby, ale také  

i z oblasti práva.  

 

• Způsob ukončení partnerského vztahu 

a. Předčasné ukončení vypovězením smlouvy – umožňuje adresátovi výpovědi najít 

náhradní řešení dané situace z časového hlediska. Nutno ve smlouvě upravit, kdy mohou 

strany smlouvu vypovědět a jak dlouhá je výpovědní lhůta. 

b. Odstoupení – smlouva by měla obsahovat informace, kdy mohou strany od smlouvy 

s okamžitou platností odstoupit v případě neplnění smlouvy.  

c. Zrušení dohodou – obě smluvní strany se dohodnou o ukončení smluvního vztahu 

k určitému datu [13] 

 

 

2.6 Řízení přechodové fáze 

 

Tento krok je považován jako nejnáročnější z celého outsourcingového projektu, 

protože klíčovou úlohu v této etapě hraje člověk. V organizaci dochází k restruktualizaci 

procesů. Také dochází ke změnám pracovních náplní zaměstnanců přicházejících 

k poskytovateli služeb. Musí se vypořádat s rozdílnými kulturami podniků objednatele  

i poskytovatele. To může mít negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb.[13] 



16 

2.7 Řízení partnerského vztahu 

 

V této poslední fázi je podstatou začlenění outsourcingovaných služeb  

do restruktualizovaných procesů podniku. Nezbytné pro kvalitní začleňování outsourcované 

aktivity do struktury podniku je nastavení úrovně řízení outsourcingového partnerství. A to  

na úrovni otázek spadajících do kompetencí strategického managementu, tak i operativy   

a administrace.  

Včasná a průběžná kontrola výkonnosti a procesní řešení disfunkcí může zajistit 

stabilizaci dodávky.   

Délka této etapy závisí na odvětví a zkušenostech projektového týmu. Po jejím 

skončení je možné rozpustit projektový tým. [13] 

 

 

3 Oblasti outsourcingu personálních činností 

 

Outsourcing lze využít v podstatě v jakékoliv podnikové činnosti, která není  

pro podnik klíčovou. V oblasti personálních činností se nejvíce využívá v následujících 

oblastech: 

 

 

3.1 Nábor, výběr a adaptace zaměstnanců 

 

Mezi nejčastější motiv, proč si firmy vybírají outsourcing náboru, výběru a adaptace 

pracovníků, patří především snaha o zlepšení péče o zaměstnance. Podnik se snaží nejprve  

o zkvalitnění samotného výběru pracovníků, a poté i o adaptační proces zaměstnance. 

Prioritou ovšem není dosáhnout co největšího výkonu v co možná nejkratší době,  

ale motivovat zaměstnance k práci a zlepšovat vztah nových lidí k podniku. Za velký úspěch 

se považuje, když se tento proces netýká jen nových zaměstnanců přicházejících do podniku, 

ale obzvláště těch stávajících. [18] 

Outsourcing náboru je v dnešní době již dost rozšířený. Velké procento 

zaměstnavatelů přenechává vyhledávání vhodných zaměstnanců na personálních agenturách. 

Ovšem náklady na tento proces jsou poměrně vysoké a velká část, tzn. vlastní náborový 

proces, zpracování dokumentace, řízení pohovorů zůstává na straně zaměstnavatele.  
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V době, kdy je nábor zaměstnanců nestabilní a nárazový, není pro firmu efektivní 

držet si personalisty. Proto je výhodnější využít plný outsourcing.  

Externí dodavatel obdrží náborový plán, zpracuje mediální kampaň, zavede proces 

náboru, zajišťuje administrativní i organizační podporu a v podstatě dodává podniku 

zaměstnance s podepsanou pracovní smlouvou. Společnost tak ušetří náklady za zaškolení 

vlastního týmu, případné odstupné v případě náborových potřeb a výrazně ušetří za služby 

personálních agentur. [21] 

Tato forma outsourcingu má řadu výhod, ale také i stinné stránky.  

 

Výhody: 

• úspora nákladů na mzdy personálních specialistů 

• podnik se může soustředit na hlavní činnosti podniku 

 

Nevýhody:  

• externí firma nezná dostatečně prostředí firmy  

• podnik nedostatečně definoval požadavky na přijímaného zaměstnance [18] 

 

 

3.2 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků je zaměřen na zlepšování kvalifikace zaměstnanců  

či doplnění jejich znalosti u určitém oboru a je stejně důležitým úsekem, v porovnání s jinými 

investicemi, každé společnosti. Rozvoj zaměstnanců je jedním z významných faktorů,  

který ovlivňuje úspěch, konkurenceschopnost a prosperitu firmy.  

Podniky by si měly ujasnit priority vzdělávání, kde je zapotřebí si ujasnit, kde se může 

firma omezit, a kde naopak stotožnit se strategickými cíly (zlepšování procesů, řízení cash 

flow, udržení zákazníků, aj.). 

V tomto případě lze využít outsourcing. V dnešní době existuje mnoho vzdělávacích 

společností, které se touto problematikou zabývají, avšak je velmi obtížné si mezi nimi 

vybrat, protože se liší jak kvalitou, tak i cenou.  

Vzdělávací kurzy mohou mít různou podobu. Mohou to být vzdělávací akce šité 

 na míru (tzv. in-house tréninky) či externí vzdělávací programy.  
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In-house tréninky se vyznačují tím, že se vzdělávací program připraví „na míru“ určité 

společnosti. Výhodou této formy je, že se jí může zúčastnit větší počet zaměstnanců firmy, 

nevznikají cestovní či další náklady spojené s realizací, neboť se uskutečňují v prostorách 

společnosti.  

Externí vzdělávací programy se mohou jevit jako finančně nákladnější než in-house 

tréninky, ale zato mají své kladné stránky. Této formy se účastní menší počet uchazečů,  

což ušetří firmě náklady, kteří potom předají své zkušenosti kolegům. Tyto semináře nabízejí 

hlavně řešení konkrétních problémů s odborníky, seznámení se s názory účastníků z jiných 

společností a nahlížení na určité problematické oblasti novýma očima. Tento druh vzdělávání 

je nastaven tak, aby se firmě zpět vrátily náklady, které do něj vložila. [8] 

 

 

3.3 Outsourcing personální administrativy a mzdové agendy 

 

Náročnost administrativy a zpracování mzdové agendy neustále roste. Zvyšují se 

legislativní požadavky, ale také zaměstnanci požadují stále kvalitnější služby. Rozšiřování 

počtu pracovníků v administrativě není na místě. Naopak mnoho podniků v této oblasti hledá 

možnost úspor. Optimálním řešením je outsourcing rutinních administrativních činností.  

Při zpracování mzdové a personální agendy je obvykle předmětem outsourcingu 

zajištění agendy a personálního a technického zázemí nutného pro tuto činnost. Jde především 

o převedení pracovníků mzdové účtárny a některých vybraných pracovníků personálního 

útvaru.  

Mezi nejčastější důvody k využití outsourcingu patří snížení personálních nákladů 

převedením pracovníků na dodavatele, snížení provozních nákladů a eliminace investic  

do aplikačního a hardwarového vybavení a zvýšení kvality a spolehlivosti zpracování mzdové 

a personální agendy.  

Hlavní přínos není ve snížení počtu zaměstnanců, nýbrž zajištění jejich zastupitelnosti 

v době dovolených, nemoci, odborného růstu a rozvoje know-how či přenesení rizika 

plynoucího z případných chyb při zpracování agendy. Další výhodou je, že součástí 

využívané služby je vlastní aplikační vybavení dodavatele, což umožňuje úsporu investic  

do informačního systému i snížení nákladů na jeho provoz.  

Při výběru vhodného outsourcingového partnera hraje roli mnoho kritérií. Je například 

o to, zda vlastní vhodné hardwarové a softwarové vybavení, které umožní stabilitu, 
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zálohování dat, reakce na legislativní změny, dále na způsobu zabezpečení dat jak proti ztrátě, 

tak proti jejich úmyslnému či neúmyslnému zneužití, zda má dostatek personálu,  

který umožní zastupitelnost v případě jakéhokoliv výpadku. V nemalé míře závisí na kvalitě  

a kvalifikovanosti outsourcingového partnera, schopnosti vedení, zabezpečení , zpřístupnění 

či předání archivu, a v neposlední řadě na možnosti a schopnosti rychlé a efektivní 

komunikace se zástupci podniku. [18] 

Externí zpracování mezd má své výhody, ale také řadu nevýhod: 

 

Výhody: 

• Odborná způsobilost zpracovtele a předpoklad, že je zajištěn po stránce novelizací 

zákonných ustanovení i aktualizací technických prostředků 

• Přesné vymezení odpovědnosti zpracovatele, který je obvykle pojištěn proti škodám, 

způsobeným výkonem své živnosti 

• Jednoznačné určení obsahu a způsobu zpracování celé agendy 

• Využití odborné způsobilosti zpracovatele k nastavení organizačních postupů při sběru 

dat, stanovení mzdového a premiového řádu, posuzování skladby mzdových nákladů, 

tvorbě směrnic atd. 

• Úspora v ceně za provádění mzdové agendy 

 

Nevýhody: 

• Odtrženost zpracovatele od provozních záležitostí zaměstnavatele, a tím možnost, 

 že dojde k časovému nesouladu mezi přijetím potřebné provozní informace a mezi 

jejím promítnutím do mzdového systému 

• Přemísťování příslušných dokumentů mezi zaměstnavatelem a zpracovatelem, a tím 

možnost jejich ztráty 

• Dodavatelská firma nesleduje zadávající společnost v kontextu jejího vnitřního vývoje             

a vývoje trhu 

• Služba je těžce měřitelná – klientovi není jasné, co paušál skutečně zahrnuje 

• Dochází k pocitu ztráty přímého dohledu a možnosti ovlivnění 

• Obava ze zneužití informací [18] 
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3.4 Outplacement 

 

Model outplacementu byl vyvinut koncem 2. světové války, kdy chtěla americká 

armáda pomoci vojákům, kteří se vraceli zpět do profesního života. Na základě toho,  

v 50. letech, psychologové vyvinuli první profesionální podporu pro vedoucí pracovníky, 

kteří byli ohroženi propouštěním. Poté se časem rozvinulo malé odvětví nezávislých poradců 

v oblasti outplacementu, přičemž tuto službu mají v nabídce svých produktů i větší 

společnosti,  

které se zabývají službou executive search. Tito poradci dnes disponují širokou paletou 

nástrojů pro rychlé a bezproblémové znovuzařazení pracovníků do profesního života. 

Podniky se čím dál více snaží zaměřit se na své jádro podnikání a tím směřují 

k zeštíhlování podniku. Ostatní, tzv. podpůrné činnosti, se snaží z podniku vyčlenit  

a důsledkem toho je, že mnoho lidí přichází o práci. V tomto případě je na místě 

outplacement.[14] 

Outplacement je souhrn metod, nástrojů a aktivit, kterými se zaměstnavatelé snaží 

zmírnit negativní dopady při propouštění zaměstnanců. Hlavní důraz se klade na propuštěné 

zaměstnance, pro které ztráta zaměstnání znamená velký zásah jak do pracovního,  

tak i osobního života. [2] 

Cílem outplacementu je dobře a komplexně připravit propouštěné zaměstnance na nově 

vzniklou životní situaci, ale také udržet loajalitu a motivaci stávajících zaměstnanců a posílit 

vnímání společnosti jako zodpovědného zaměstnavatele a důvěryhodného obchodního 

partnera. [20] 

K zajištění průběhu outsourcingových aktivit využívají společnosti služeb externích 

poradenských společností. Tyto společnosti mají nejaktuálnější informace z pracovního trhu  

a v určitých případech mohou zprostředkovat práci u svých klientů. Tyto projekty mohou být 

připraveny jak pro jednotlivce (individuálně), tak i pro větší skupiny propouštěných 

zaměstnanců.  

Externě prováděný outplacement má podstatu v tom, že je zaměstnanec v osobním 

kontaktu s odborným poradcem, který mu poskytuje podporu a provází jej složitým obdobím 

propouštění. Dále mu pomáhá s orientací na trhu práce, radí, jak postupovat při hledání nové 

příležitosti, sestavení životopisu, přípravou na pohovory a výběrová řízení, apod. Měl by 

propuštěného naučit prodat své silné stránky a znát své hodnoty. Poradce funguje jako 

praktický rádce, a zároveň jako psychická podpora, která umí povzbudit, optimisticky ho 

naladit pro hledání nové práce a vůbec mu dát chuť pro hledání nové práce. [20] 
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Outsourcing outplacementu má mnoho kladných stránek, jde především o následující: 

• pomoc propuštěným orientovat se v nové životní situaci 

• zmírnění negativního dopadu propouštění na chod společnosti 

• stabilizace zaměstnanců, kteří zůstávají ve společnosti, a podpora jejich motivace 

• vliv na vytváření pozitivní firemní kultury, na výkon a produktivitu 

• posílení image firmy jako dobrého zaměstnavatele na trhu práce [20] 

 

 

3.5 Personální ředitel 

 

Tento druh outsourcingu může být využíván v projektové záležitosti, ale také  

i v případech, kdy má společnost nízký rozpočet na mzdy zaměstnanců v personalistice.  

Externí personální ředitel má větší rozhled, praxi a mnoho zkušeností z jiných firem. 

Může rychleji a kvalitněji nastavit koncepci řízení lidských zdrojů, vytvořit funkční procesy 

pro řízení lidských zdrojů a definovat klíčové ukazatele pro hodnocení těchto procesů. 

V rámci své působnosti může koučovat zaměstnance na nižší úrovni s cílem předat mu vedení 

těchto aktivit po skončení projektu. Společnost tak získá vysoce profesionální vedení lidských 

zdrojů a s tím také mnoho zkušeností a znalostí.[21]  

 

 

4 Výhody a nevýhody outsourcingu 

 

Outsourcing má jak řadu výhod, tak i mnoho stinných stránek.  

 

 

4.1 Výhody outsourcingu 

 

Outsourcing umožňuje podnikům soustředit se na hlavní strategické činnosti 

organizace a ostatní, které nepatří do jejich core business, mohou předat externím 

dodavatelům.  

Mezi hlavní přínosy pro podniky patří především úspora financí, což je v době 

hospodářské krize rozhodující faktor.  
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Dodavatel, který poskytuje službu podniku nepožaduje zvyšování mzdy, benefity, není 

v odborech, nestávkuje, ale také nemá nikdy dovolenou ani pracovní neschopnost. Zkrátka 

jeho služeb podnik využívá jen v okamžiku, kdy je potřebuje.  

Další nespornou výhodou je vyšší kvalita poskytovaných služeb. Pracovníci 

dodavatele mají širší know how a zkušenosti, které získali od zákazníků.  

Podniky mohou využíváním vnějších zdrojů pružněji reagovat na situaci, která se 

vyvíjí na trhu, což může přispět ke konkurenceschopnosti podniku.  

Nespornou výhodou je také to, že jsou fixní náklady převedeny na variabilní. Tím, 

že podnik přenechá některé činnosti externím dodavatelům se sníží jeho fixní náklady,  

které mají podobu menšího množství aktiv, která by jinak musel držet k zajištění těchto 

činností. Tím, že využijí outsourcingu jsou tyto náklady vyvedeny mimo podnik a následně 

nakupovány jako služby ve formě variabilních nákladů. Ty mají výhodu oproti fixním 

nákladům v tom, že vznikají v takovém čase a v takovém objemu, v jakém jsou nutné  

pro zajištění výroby. Tím, že podnik prodá určitý objem fixních aktiv, získá podnik finanční 

prostředky, které může použít alternativně, což přispívá ke zvýšení cash flow.  

 

 

4.2 Nevýhody outsourcingu 

 

Některé podniky mají problém s důvěrou k dodavatelským firmám. Bojí se především 

zneužití důvěrných dat, které by musely předat externím dodavatelům. Protože, i kdyby  

ke zneužití dat externí firmou došlo, má podnik jen malou naději na to, že se domůže 

adekvátní náhradě škody.  

Také přenechání některých činností dodavateli může být velice nákladné,  

přestože finanční efekt by měl být výhodný, ale ne vždy se tak stává. Firma pak velmi 

zvažuje, jestli má opět měnit model procesu nebo případně změnit poskytovatele služeb. Ten 

může svého postavení využívat postupným zvyšováním cen a může spoléhat na to, 

že zákazník není schopen stále zjišťovat, zda je cena za poskytované služby přiměřená. 

Další nevýhoda spočívá v komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. 

V dnešní době se problémy řeší pomocí e-mailů a internetových formulářů, což nutí 

zákazníka stručně a výstižně specifikovat své požadavky. Právě to je považováno za brzdu 

dalšího rozvoje. Firmy uvádějí, že poskytovatel často poskytuje informace nedokonale  

a nekonkrétně. Z toho může vzejít i změna dodavatele, což spočívá ve zrušení kontraktu. 

Podnik se v takovém případě musí vyvázat ze stávající smlouvy s dodavatelem,  
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což představuje vysoké výdaje za právní služby. Také musí nalézt nového a přitom 

kvalitnějšího dodavatele. 

 

 

5 Využití outsourcingu v době recese 
 
 
5.1 Zhodnocení přístupu českých podniků k outsourcingu personálních činností 
 
 

Světová hospodářská krize způsobila, že mnoho podniků začalo šetřit, což se 

především projevilo v oblasti odbytu a personalistiky. Podnikům se začaly snižovat zakázky, 

tím pádem ubývala i práce, a proto se většina podniků rozhodla snižovat stavy zaměstnanců.  

Právě tento fakt by měl být pro většinu firem okamžikem, kdy by se měly zamyslet 

nad tím, jestli veškeré činnosti, které dosud dělaly, dělají správně nebo musí provést 

v podniku změny. Jeden ze způsobů, který by mohl v krizi pomoct je outsourcing zejména 

v oblasti personálních činností, protože tím, že podnik vyčlení takové oblasti, které pro něj 

nejsou tolik důležité, sníží své náklady, což je pro většinu podniků v této době prioritou,  

a zároveň se můžou soustředit na jádro podnikání a nezabývat se věcmi, které se netýkají 

strategických cílů.  

I přes všechna tato pozitiva jsou na tom české podniky s outsourcingem o poznání 

hůře než podniky nadnárodní. Tento fakt vyplynul z průzkumu společnosti Image Lab, který 

prováděla od konce listopadu loňského roku do konce února roku letošního.  

V tomto průzkumu uvedlo 60% českých podniků, že služby outsourcingu v oblasti 

lidských zdrojů příliš nevyhledávají, protože v nich nevidí jasný přínos. Zajímavé je, že 53% 

dotazovaných uvedlo, že na tyto služby nemají dostatek peněžních prostředků, a přitom ty 

samé podniky uznávají, že by jim tyto služby mohly ušetřit mnoho času. Pozitivní zkušenosti 

s využitím podobných služeb uvádí 44% respondentů a 45% dotazovaných uvádí, že se 

setkalo s problémy při náborech zaměstnanců, což je motivovalo k vyhledání externí pomoci. 

Většina respondentů odpověděla, že ani současná krize nezměnila jejich spíše negativní 

názory na tyto služby. Přibližně 70% dotazovaných uvedlo, že outsourcing lidských zdrojů 

nepoužívají. Pro srovnání asi 50% z dotazovaných nadnárodních firem uvedlo, že outsourcing 

těchto služeb využily. Naprostá většina firem (87%) uvedla, že by tyto služby využily  

na základě osobního doporučení.  

Tento průzkum ukazuje, že podniky se k outourcingu nepřiklání. Je to dáno tím, že si 

nedokáží uvědomit, jaký to pro ně může mít přínos, neví, jaké činnosti outsourcovat, 
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a jak vypočítat efektivitu outsourcingu, kterou je obtížné určit. Většina manažerů se soustředí 

pouze na osobní náklady zaměstnance, které zahrnují především mzdu, benefity a zákonné 

odvody (sociální a zdravotní pojištění). Pouze tyto položky ale nestačí pro vyhodnocení 

efektivity outsourcingu, je nutné k nim připočítat i ostatní náklady spojené se zaměstnancem, 

do kterých se řadí především energie, technické zabezpečení, materiál, pracovní oděvy, čas  

a náklady na podpůrné funkce (např. vedoucí, mzdová účetní, IT). 

Další roli, proč se právě k této činnosti podniky nepřiklánějí k outsourcingu hraje i to, 

že by museli podnik reorganizovat, k čeuž nemá většina podniků dostatečnou motivaci. 

Významnou roli při rozhodování pro využívání vnějších zdrojů hraje i tzv. přenesení 

odpovědnosti za problémy spojené s dovolenou nebo nemocností, což může hrát v krizi  

pro podniky velkou roli. 

V tomto segmentu patří k nevyužívanějším službám administrativa spojená se mzdami 

a benefity a dále nábory nových zaměstnanců. Patrný je také potenciál v oblasti firemního 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Právě zkušení zaměstnanci zajišťují podniku dobré 

postavení na trhu a konkurenceschopnost, což je v době krize velmi důležité.  

 

 

5.2 Doporučení k vyčlenění aktivit v oblasti personálních činností 

 

V období krize a omezených finančních prostředků doporučuji podnikům vyčleňovat 

především následující personální činnosti: 

 

 

Nábor zaměstnanců 

 

Podniky si v období hospodářské krize nemohou z finančních důvodů dovolit 

zaměstnat pracovníky na trvalý pracovní poměr. Proto si mnoho z nich začalo najímat 

zaměstnance od jiných firem. Této služby využívají především v době, kdy podniku přišla 

nenadálá zakázka a není schopen ji pokrýt interními zaměstnanci. Po dokončení zakázky tyto 

pracovníky uvolní jako první, a interní zaměstnance si ponechá.  

Pokud je podnik i přes krizi nucen najmout nové pracovníky na trvalý pracovní poměr, 

tak zejména u vyšších pozic je vhodné, aby využil služeb externí pracovní agentury, protože u 

nevhodně vybraných uchazečů na manažerské pozice je pak negativní dopad na podnik 

daleko větší, než např. u dělnických pozic.  
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Důvodem, proč by v tomto případě měl podnik zvolit dodavatelskou firmu, je 

především úspora nákladů spojených s výběrovými řízeními. Podnik ušetří nejen náklady  

na mzdy pracovníků, které by měl zajištěn interní formou, ale také náklady spojené 

s využíváním prostor (např. vytápění, elektřina, apod.). Největším pozitivem této formy je pro 

podnik úspora času, protože veškerou činnost ponechá externí firmě a sám se může soustředit 

na své strategické cíle. 

 

 

Personální a mzdová agenda 

 

Objem administrativních povinností stále stoupá, ale požadavek na snižování 

personálu v současné době neumožňuje podnikatelům přijímat pracovníky pro zajištění 

administrativy, a proto mnoho podniků volí možnost outsourcingu činností spojených se 

zpracováním mezd a administrací personální agendy. 

Na základě zkušeností z praxe, doporučuji propojení outsourcingu personální 

administrativy a mezd, protože může být pro podnik efektivní zejména z hlediska finančních 

úspor, což je pro mnoho podniků v období krize prioritní. Tímto spojením se zamezuje riziku 

duplicitního pořizování potřebných dat, což může představovat zbytečně vynaložené náklady, 

a také se tak může předejít úniku nebo ohrožení citlivých personálních údajů.  

Z organizačního hlediska je pro firmu také výhodou, že se lépe monitoruje aktuální 

stav, nastavený reporting odpovídá skutečnosti a nevychází z několika zdrojů a termíny 

vyplývající z legislativy či interních předpisů jsou hlídány centrálně a spolehlivě. 

Pro názornost jsou v příloze č. 1 srovnány náklady, které by musela firma vynaložit  

na jednoho interního personalistu a jednu mzdovou účetní, a náklady na cenu služby  

za poskytovaný outsourcing externím dodavatelem.  

 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

 

Vzdělávací a rozvojové aktivity jsou pro podnik velice důležité, neboť zaměstnanci, 

kteří mají znalosti, mohou podniku pomoct ke zvýšení konkurenceschopnosti, což je v období 

současné hospodářské krize ještě důležitější než kdy jindy. Vyplývá to i z průzkumu agentury 

SC&C, kde 56% respondentů uvedlo, že v období krize spoléhá na zkušené pracovníky.  

Paradoxem je, že první položkou, na kterou podniky při snižování nákladů sáhnou, je právě 



26 

vzdělávání. V tomto případě přichází na pomoc stát, který v rámci projektu „Školení je 

šance“, s dotací 1,8mld. od Evropské unie, který umožňuje podnikům profinancovat náklady 

na vzdělávání až do výše 100%. Výhodou pro podnik je, že tyto peníze obdrží 3 měsíce před 

začátkem vzdělávací akce. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je běžně zajišťován externími firmami. V období 

krize by měly podniky investovat prostředky především do svých klíčových zaměstnanců, 

kteří jsou nositelé know-how, a tyto nabyté zkušenosti mohou předávat dále svým kolegům, 

což může být pro podnik značnou úsporou. Ale na druhou stranu by podniky měly důkladně 

prověřovat zkušenosti a reference vzdělávacích agentur a vyhodnocovat přínosy vzdělávání 

zaměstnanců pro podnik, protože zejména v době krize musí být všechny podnikové investice 

vloženy efektivně. 

 

Outplacement 

 

Outplacement je v období hospodářeké recese velice využívanou službou, protože 

zejména v této době přichází mnoho zaměstnanců o práci. Právě outplacement jim v tomto 

ohledu přichází na pomoc zejména odbornou psychologickou podporou.  

I tuto aktivitu je dobré mít zajištěnu externě, protože dodavatelská firma má 

k dispozici odborníky, kteří mají s touto oblastí dlouholeté zkušenosti. Dalším faktem je,  

že náklady na odborníka z oblasti outplacement nejsou rovna malé, a proto, když jej podniky 

nepotřebují po celou dobu své činnosti, je lepší si tyto služby zajistit dodavatelsky.  

 

 

Personální ředitel – krizový manažer 

 

Outsourcing personálního ředitele může být pro firmu výhodný tehdy,  

pokud potřebuje podnik pomoci s chodem personálního oddělení, což je typické pro období 

krize.  

V této době musí personální útvar řešit závažné problémy, jako je např. výše zmíněné 

propouštění a řadu dalších pro podnik velice důležitých rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů.  

V tomto případě je vhodné zajistit si krizového manažera, který nejdříve provede 

objektivně mezi zaměstnanci velmi nepopulární personální audit a poradí vedení podniku, 

které zaměstnance si má nechat, a které může propustit. Navíc může pomoct s koncepcí řízení 

lidských zdrojů, vytvořením funkčních personálních procesů, popřípadě s restruktualizací 
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podniku. Své zkušenosti a znalosti může předat některým interním zaměstnancům, kteří 

potom mohou vést personální oddělení sami.   
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Závěr 
 

V České republice je outsourcing personálních činností využíván v menší míře než ve 

světě. Je to dáno tím, že české podniky nemají s outsourcingem takové zkušenosti jako 

zahraniční podniky, a hlavně nedůvěřují tolik firmám, které outsourcing poskytují.  

Faktem ale je, že zejména v období hospodářské recese, by mohly podniky 

využíváním outsourcingu výrazně snížit náklady. Vyčleněním aktivit, které nejsou spojeny 

s jádrem podnikání firmy, a ke kterým patří i personální činnosti, podnik výrazně ušetří nejen 

náklady na mzdy pracovníků, ktere by jinak měl zaměstnané na trvalý pracovní poměr, ale 

také čas, který tak může soustředit na své strategické cíle. Další výhodou je, že pokud podnik 

těchto služeb využije, bude je mít účetně v položce služby místo nákladů, což může pozitivně 

ovlivnit cash flow podniku.  

Cílem bakalářské práce bylo seznámit s pojmem outsourcing, jeho hlavními přínosy 

pro podnik a současnými trendy v oblasti jeho využití s důrazem na řízení lidských zdrojů 

v době krize. Na základě těchto poznatků kapitola pátá naplnila cíl práce v podobě 

doporučení, jaké personální činnosti přednostně vyčleňovat v době hospodářské recese.  

Konkrétně se jedná o aktivity v oblastech outplacementu, který je v současné době 

velmi aktuální a pomáhá jak pracovníkům, tak i podnikům. Další oblastí je vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců, neboť pouze zaměstnanci se znalostmi mohou přispět ke 

konkurenceschopnosti podniku. Outsourcing personální a mzdové agendy může podniku 

ušetřit mnoho peněžních prostředků, pokud je vyčlení současně. Dále se často využívá nábor 

externích zaměstnanců, kteří mohou podniku pomoci s nenadálou zakázkou, pokud ji podnik 

nedokáže pokrýt svými stálými zaměstnanci. Outsourcing personálního ředitele – krizového 

manažera, který může pomoci s aktivitami souvisejícími s nepopulárním personálním 

auditem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Seznam použité literatury 

 

1. Cepayrolladministration.cz [online]. c2009 [cit. 2010-02-03]. Outsourcing „mýtus nebo 

moderní nástroj”. Dostupné z WWW: 

<http://www.cepayrolladministration.cz/cz/vyhody-outsourcingu>. 

2. Connect [online]. 2009 [cit. 2010-03-18]. What is outplacement. Dostupné z WWW: 

<http://www.theconnectprogramme.com/what-is-outplacement.shtml>. 

3. FOLPRECHT, J. Outsourcing-cesta ke snížení nákladů. Parlament vláda samospráva 

[online]. 2009, 5, 12-1 2009, [cit. 2010-02-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=520>. 

4. GOLDMANNOVÁ, E. ManagerWeb.cz [online]. 21.5.2009 [cit. 2010-04-12]. Mzdy 

bez starosti, personalistika s přehledem. Dostupné z WWW: 

<http://managerweb.ihned.cz/?p=T00000_d1&article[area_id]=10131520&article[id]=3

7146060>. 

5. Hospodarskakrize.eu [online]. c2009 [cit. 2010-01-12]. Hospodářská krize. Dostupné z 

WWW: <http://www.hospodarskakrize.eu/>. 

6. JIRÁSKO, T. Businessworld.cz [online]. 11.1.2010 [cit. 2010-02-26]. Outsourcing: Ať 

pracují jiní. Dostupné z WWW: <http://businessworld.cz/it-strategie/outsourcing-at-

pracuji-jini-5461>. 

7. KHUNDHUR, P. Businessworld.cz [online]. 7.5.2009 [cit. 2010-04-02]. Kde vzít 

prostředky na vzdělávání v době krize?. Dostupné z WWW: 

<http://businessworld.cz/aktuality/Kde-vzit-prostredky-na-vzdelavani-v-dobe-krize-

4571>. 

8. KHUNDHUR, P. Businessworld.cz [online]. 24.3.2009 [cit. 2010-03-27]. Vzdělávání 

zaměstnanců navzdory finanční krizi. Dostupné z WWW: 

<http://businessworld.cz/aktuality/Vzdelavani-zamestnancu-navzdory-financni-krizi-

4404>. 

9. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů : Základy moderní personalistiky. Praha : 

Management press, 1995. 350 s. ISBN 80-85943-01-8. 

10. NENADÁL, J., et al. Základy managementu jakosti. Ostrava : VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2005. 142 s. ISBN 80-248-0969-9. 

11. Personalista.com [online]. 1.3.2010 [cit. 2010-04-12]. Image Lab: České firmy o služby 

HR outsourcingu příliš nestojí. Dostupné z WWW: 



30 

<http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/image-lab-ceske-firmy-o-sluzby-hr-

outsourcingu-prilis-nestoji-.html>. 

12. RYCHTÁŘOVÁ, P. Vznik finanční krize nebyla náhoda!. Domácí finance [online]. 

28.12.2009, č. 3, [cit. 2009-01-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.domacifinance.cz/820/vznik-financni-krize-nebyla-nahoda/>. 

13. RYDVALOVÁ, P, RYDVAL, J. Outsourcing ve firmě: Průvodce pro manažera s tipy 

pro české prostředí. 1. Brno: Computer Press, 2007. 104s. ISBN 978-80-251-1807-8 

14. SCHMITT, O. Outplacement - příležitost v době krize . Plus [online]. Duben 2009, roč. 

4, č. 4, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://tschechien.ahk.de/fileadmin/user_upload/Plus-Ausgaben/plus_0209.pdf>. 

15. SHAH, A. Global Issues [online]. 25.6.2009 [cit. 2010-02-24]. Global Financial Crisis. 

Dostupné z WWW: <http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis>. 

16. Sourcingmag.com [online]. c2003-2010 [cit. 2010-01-15]. Outsourcing-What is 

outsourcing. Dostupné z WWW: 

<http://www.sourcingmag.com/content/what_is_outsourcing.asp>. 

17. Svetobchodu.cz [online]. 03-2007 [cit. 2009-02-03]. Outsourcing - výhody i rizika. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.svetobchodu.cz/vydavatelstvi2/index2.php?page=rubriky&start=18&rid=4

#news>. 

18. STÝBLO, J. Outsourcing a outplacement:vyčleňování činností a uvolňování 

zaměstnanců.1.Praha:ASPI, 2005. 116s. ISBN 80-7357-094-7 

19. STÝBLO, J. Personální management jako nástroj řízení změn. 1. Praha:VOX, 2004. 

124s. ISBN 80-86324-43-5 

20. ŠVEDOVÁ, M. KarieraWeb.cz [online]. 17.6.2009 [cit. 2010-02-19]. Propustit či 

outplacement?. Dostupné z WWW: <http://kariera.ihned.cz/c1-37323980-propustit-ci-

outplacement>. 

21. TEJNOROVÁ, J. Finance.cz [online]. 30.1.2010 [cit. 2010-04-28]. Outsourcing, 

zaklínadlo v době krize. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/zpravy/finance/250272/.> 

22. WALKER, J.A. a kol. Moderní personální management:Nejnovější trendy a 

technologie. 1. Praha: Grada, 2003. 256s. ISBN 80-247-0449-8  

 

 

 



31 

Seznam příloh 

 

1. Porovnání vynaložených nákladů při zajišťování personální a mzdové agendy externí a 

interní formou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

Porovnání vynaložených nákladů při zajišťování personální a mzdové agendy interní a 

externí formou 

 

 

Interní forma  

 

Náklady na jednoho interního personalistu a jednu mzdovou účetní, kteří podporují 100 

zaměstnanců měsíčně 

 

Náklady na zajišťování pracovního místa personalisty (v Kč) 

základní mzda 36 000 

variabilní mzda 6 000 

odvody na sociální zabezpečení (34%) 14 280 

osobní náklady celkem 56 280 

zástup (0,2 úvazku personalisty) 11 256 

Celkem 67 536 

Vzdělávání, rozvoj a další zaměstnanecké 
výhody 15 000 

Režijní náklady (PC, telefon, kancelář...) 15 000 

CELKEM 97 536 
 

 

Náklady na zajišťování pracovního místa mzdové účetní  
(v Kč) 

základní mzda 36 000 

variabilní mzda 6 000 

odvody na sociální zabezpečení (34%) 14 280 

osobní náklady celkem 56 280 

zástup (0,2 úvazku personalisty) 11 256 

Celkem 67 536 

Vzdělávání, rozvoj a další zaměstnanecké 
výhody 15 000 

Režijní náklady (PC, telefon, kancelář...) 15 000 

CELKEM 97 536 



 

 

Externí forma 

 

Vynaložené měsíční náklady na personalistu a mzdovou účetní při externím zajišťování 

 

Náklady na poskytované outsourcingové aktivity personalisty a mzdové účetní měsíčně 

Outsourcingové 
aktivity 

Sazba 
(v Kč) 

Poznámka k 
sazbě 

Počet 
zaměstnanců 
(počet hodin 
za měsíc u 
hod. sazeb) 

Odpracované 
hodiny 

Náklady 
(v Kč) 

Základní 
outsourcingové 
aktivity 
(personalista + 
mzdová účetní) 

600 
Fixní sazba za 
měsíc a 
zaměstnance 

100 
Neomezeně, 
dle potřeby 
klienta 

60 000 

Přítomnost 
personalisty/mzdov
é účetní u klienta 

500 

Hodinová 
sazba dle 
vykázaného 
času 

32 
Dle zadání 
klienta 

16 000 

CELKEM 
MĚSÍČNĚ 

 76 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porovnání nákladů mezi interní a externí formou 

 

Porovnání nákladů 

Náklady 
Částka (v 
Kč) 1 rok 

Náklady 
celkem 
(interní 
forma) 

Náklady 
celkem 
(externí 
forma) 

Úspora (v 
Kč) 

Náklady na 1 
personalistu a 
1 mzdovou 
účetní 

195 072 12 2 340 864 - - 

Náklady na 
personální 
software 

400 000 - 400 000 - - 

Náklady na 
pracovně 
právní 
konzultace 

5 000 12 60 000 - - 

Náklady na 
outsourcing 

76 000 12 - 912 000 - 

Vstupní audit 
personalistiky 
a 1 mzdovou 
účetní 

64 000 - - 64 000 - 

CELKEM   2 800 864 976 000 1 824 864 
 

Zdroj: HR MANAGER s.r.o. 


