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Anotace 

 V předložené práci je zpracována analýza výhod a rizik outsourcingu, vyhotovená 

na základě formulování kvalitativních a kvantitativních kritérií. V  první části je uvedena 

podstata outsourcingu, čili podpůrných činností a důvody, proč je v podnikání využívat.  

Následně je popsána charakteristika činností společnosti ISS Facility Services s.r.o. a 

nabízených podpůrných služeb. V další části je zpracována problematika využití 

outsourcingu ze všeobecného hlediska ve Facility managementu a dále pak vysvětlení k 

zpracování jednotlivých dílčích kroků při aplikaci analýzy z hlediska společnosti ISS 

Facility Services s.r.o. v ústeckém regionu. Následuje zhodnocení výhod a rizik při využití 

outsourcingu a ověření výsledků analýzy.  V další části jsou uvedeny návrhy a doporučení 

k eliminaci rizik, zlepšení současného stavu a postup při implementaci výsledných 

rozhodnutí. V závěru jsou shrnuty výsledky analýz, doporučení možných řešení 

ke stávajícím problémům outsourcingu, a zda došlo k naplnění cílů práce. 

Klíčová slova: outsourcing, analýza, Facility management, výhody, rizika, nákladovost, 

lidské zdroje 

Summary 

 In the submitted dissertation, the analysis of advantages and risks of outsourcing is 

elaborated based on a formulation of qualitative and quantitative criteria. In the first part, 

the principle of outsourcing, primarily the support activities and reasons for its use, is 

defined. Subsequently the characteristics of activities and offered supporting services of 

ISS Facility Services Ltd.company is cleared up. In the next part, the problems of using 

outsourcing from the general standpoint in Facility management is elaborated and then 

there is explanation of the solution for  particular steps during analysis application  of 

Facility Services Ltd. company in Ústi nad Labem region.  In the next part is evaluation of 

advantages and risks of outsourcing and verification of analysis results. In the next part 

suggestions and recommendations to eliminate risks, improve current condition and how to 

progress in implementing the resulting decision are elaborated. At the close there are 

summarized the analysis results, recommendation for possible solution of outsourcing and 

if the aim of the dissertation was completed.  

Keywords: outsourcing, analysis, Facility management, advantages, risks, costs, human 

resources
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1 ÚVOD  

Outsourcingem se dají nazvat veškeré podpůrné služby zajišťující specifické 

potřeby jednotlivých společností a podniků a to napříč celým spektrem tržních segmentů.   

„Outsourcing (angl. out, vně a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé 

podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, 

specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není 

zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná 

o činnost jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se 

považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění 

na hlavní činnost firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti“ [4]. 

Podpůrné služby jsou nejčastěji nabízeny v těchto oblastech: 

- Cleaning – úklid vnitřních a venkovních prostor, 

- Security – ostraha objektů, 

- Office Support – kancelářská podpora, 

- Landscaping - údržba zeleně a komunikací spojené s úklidem sněhu, 

- Catering – stravování, lze spojit i s obsluhou, 

- Human Resources  (HR) – lidské zdroje a personální agentury, 

- Public Relations (PR) – styk s veřejností, 

- vedení účetnictví a daňové poradenství, 

- Logistics- toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, 

- Marketing – systém řízení trhu, 

- Information Technology (IT) – informační technologie, čili správa počítačů, 

- obchodně poradenské služby, 

- Pest – boj proti škůdcům. 
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Typy těchto činností, pokud nejsou „core“ businessem, zatěžují jednotlivé 

společnosti jak finančně, personálně, materiálně, tak i svou časovou náročností na zajištění 

správného chodu činností a pořízení  know-how potřebného pro fungování těchto 

vedlejších, ale nezbytných aktivit podniků. „Asi nejpřesvědčivější argument ve prospěch 

outsourcingu je také prospěch z toho, že se manažerům uvolní čas věnovat se primárním 

činnostem, takže se díky kvalitnější analýze informací a rozhodování zvýší jejich přidaná 

hodnota. Typický manažer může očekávat, že stráví cca tři hodiny denně řešením 

problémů spojených s okrajovými činnostmi. Takové využití času je stále více považováno 

za plýtvání“ [1]. 

ISS Facility Services s.r.o. je společnost, jejíž hlavní činností je poskytovat 

žádané podpůrné služby, ale současně je v určitých oblastech sama využívá.   

V této diplomové práci budu analyzovat kdy a v jakých případech nastává 

optimální okamžik pro přijetí rozhodnutí, zda využít vlastní možnosti podniku, myslím tím 

kmenové zaměstnance, nebo kdy využít služby subdodavatele konkrétně v oblasti lidských 

zdrojů prostřednictvím pracovních agentur. Především z hlediska problematiky rozložení 

rizik a nákladovosti, jako jedněch z rozhodujících nástrojů pro potřeby řízení podniku.  

Podstata rozhodování se odvíjí od objemu finančních a jiných zdrojů, na něž je 

rozhodnutí většinou vázáno. Domnívám se, že nekvalitní rozhodování může být jedním 

z významných faktorů nedostatečného plnění strategických cílů společnosti. 

Cílem mé diplomové práce je stanovit a formulovat kritéria hodnocení, 

kvalitativní i kvantitativní, které jsou předpokladem k vyhodnocení a výběru správné 

varianty určené k realizaci, která by měla zajistit efektivnost fungování a prosperitu. Pro 

úplnost rozhodovacího procesu zhodnotím: 

 Přímé i nepřímé důsledky variant 

 Pozitivní i negativní důsledky variant 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ISS FACILITY 

SERVICES S.R.O. 

2.1  Přínos společnosti ISS Facility Services s.r.o. na trhu 

Využití na míru šitých podpůrných služeb, které nabízí společnost ISS Facility 

Services s.r.o., napomáhá jiným podnikům získat určité přínosy. „Za nejdůležitější přínosy 

plynoucí z implementace služeb považuje Mathieuová (2001) následující tři: finanční, 

strategické a marketingové“ [2]. Podnikům se pak zvyšují konkurenční výhody, jako jsou: 

snižování nákladů,  diferenciace - odlišení se na trhu rozsahem a úrovní nabízených 

produktů nebo svých služeb. Tím se využití outsourcingu stává přidanou hodnotou 

základní aktivity podniku, kterému jde o soustředění pozornosti na svou hlavní činnost 

a  maximální snahu uspokojit očekávání zákazníka.  

2.2  Historický vývoj společnosti ISS Facility Services s.r.o. 

 ISS byla založena v roce 1901 v Dánsku jako bezpečnostní agentura. V roce 1934 

diverzifikovala a přeorientovala se do oblasti úklidových služeb. V dalších letech 

expandovala do skandinávských zemí a v 70. letech do zámoří. V roce 1990 ISS vstoupila 

na trhy střední a východní Evropy. Počátkem roku 2004 ISS ukončila počáteční 

transformaci z úklidové společnosti v poskytovatele Facility Services. V letech 2008 -2010 

ISS Facility Services s.r.o. formulovala a implementovala celosvětové strategie „The ISS 

Way“. V průběhu roku 2010 došlo ke sloučení české a slovenské frakce, ISS Facility 

Services s.r.o. je nyní československá společnost s jedním vedením na pražské centrále [7]. 

2.3  Současná fakta o společnosti ISS Facility Services s.r.o. 

V současnosti je ISS Facility Services s.r.o. čtvrtým největším soukromým 

zaměstnavatelem v Evropě a devátým největším zaměstnavatelem na světě. Působí na pěti 

kontinentech v 52 zemích a každý den poskytuje služby 200 000 zákazníkům 

prostřednictvím 500 000 zaměstnanců. V roce 2009 se ISS umístila na 7. pozici světového 

žebříčku dodavatelů služeb „The 2009 Global Outsourcing 100“. Obrat skupiny ISS 

Facility Sevices v celosvětovém měřítku, v přepočtu na Kč, činí 255 miliard.  
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V České republice byl za rok 2010 obrat ve výši 1 520 000 000,- Kč a nyní 

pracuje pro českou frakci přibližně 5 000 zaměstnanců ve čtyřech regionálních pobočkách, 

pokrývajících svými aktivitami celou republiku a nabízejících služby téměř 1 500 

zákazníkům [7], [8]. 

2.4  Tržní strategie společnosti ISS Facility Services s.r.o. 

 Jedním ze strategických cílů společnosti je být i nadále leaderem dodavatelů 

systémových řešení podpůrných funkcí a poskytovat širokou škálu služeb v rámci pěti 

segmentů [8], do nichž spadá řada specializovaných služeb: 

1) Property Services, 

2) Cleaning, 

3) Security, 

4) Office Support, 

5) Catering. 

Ad 1. Segment Property Services poskytuje rozsáhlou škálu služeb na 

profesionální úrovni, které umožňují snižovat náklady na provoz a údržbu nemovitosti 

a optimalizuje životnost spravovaných zařízení. Současně umožňuje plánované řízení 

investic. 

Mnohočlenný tým odborníků a kvalifikovaných pracovníků za podpory 

jedinečného know-how, s potřebným technickým zázemím a mnohaletými zkušenostmi 

a s vybudovanou sítí svědomitě zvolených subdodavatelů, umožňuje naplánovat projekt 

spojený s dodáním jakékoliv služby v Property Services a řídit ho dle specifické potřeby 

zákazníka. Jedná se o služby týkající se technické správy budov: 

- provoz a preventivní údržba technologií, 

- běžná údržba a servis, 

- revize,  

- energetika, 
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- inženýring, auditing, reporting, 

- doplňkové služby, 

- Pest Control (desinfekce, dezinsekce, deratizace), 

- Landscaping (správa a údržba zeleně a venkovních prostor). 

Ad 2. V Segmentu Cleaning, ISS Facility Services s.r.o. určuje světové 

standardy v oblasti úklidu. Vývojem a inovací nových nástrojů technologií, metod 

a procesů trvale zvedá ISS Facility Services s.r.o. úroveň poskytovaných služeb i svou 

prestiž. Má zavedeny exaktní technologické postupy a využívá metody, které jsou zárukou 

té nejvyšší kvality, komplexnosti a preciznosti. Disponuje špičkovým materiálovým 

a spolehlivým technickým vybavením. Poradenský servis zákazníkovi je samozřejmostí. 

Jedná se o tyto služby:  

- denní /pravidelný úklid, 

- periodický úklid, 

- speciální úklid a čištění, 

- hygienický servis, 

- dezinfekční servis, 

- údržba venkovních ploch, 

- doplňkové služby, 

- specifická úklidová řešení. 

Ad  3.   ISS Office Suport Services s.r.o. zajišťuje strukturovaný administrativní 

systém, poskytující podpůrné, organizační a provozní služby pro hladký chod firemních 

kanceláří, přičemž nabízí vysokou míru flexibility a vysoký potenciál nákladových úspor. 

Účelem této služby je poskytnout komplexní, maximálně efektivní servis šitý na míru. 

Rozsah a způsob poskytování služby se odvíjí od aktuálních potřeb zákazníka:  

 

 



Bc. Andrea Zelenka Simovová: Analýza problematiky a rizik outsourcingu v ústeckém regionu 

 

2011             6 

- recepční služby, 

- koordinace návštěv, 

- evidence a archivace dokumentů, 

- organizace meetingů a porad, zajištění kulturních akcí, 

- poštovní a kurýrní služby, pochůzky,  

- správa kancelářských potřeb, vstupních karet, klíčů, 

- agenturní zaměstnávání, 

- evidence došlé a odchozí zásilky, 

- doplňkové služby. 

Ad 4. ISS Security v oblasti komerční bezpečnosti nabízí několik efektivních 

řešení ochraňujících hodnoty firemního majetku, který je ohrožen nejrůznějšími riziky. 

Profesionální přístup odborníků a kvalifikovaných zaměstnanců, vybavených špičkovou 

technikou, jsou zárukou všestranného systému zabezpečení objektů, jako jsou průmyslové 

haly, úřady, obchodní centra nebo kancelářské budovy. Samozřejmostí je dodání 

bezpečnostních a informačních systémů, odborná instalace a případný servis: 

- elektronická zabezpečovací signalizace, 

- uzavřené kamerové okruhy, 

- pulty centrální/centralizované ochrany – PCO, 

- výkon strážní služby včetně psovodů, 

- služby v oblasti požární ochrany, 

- evidence vstupu a docházky 

- kontrola vozidel, 

- doprovod při přepravě cenin, 

- osobní ochrana. 
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Ad 5. ISS Catering poskytuje společnostem flexibilní a individuální službu, která 

nabízí řešení náročných požadavků ohledně občerstvení a stravování, zaměřenou na 

firemní akce, obchodní jednání či partnery nebo zaměstnance. Jednotlivá řešení jsou stejně 

rozmanitá, jako jsou rozdílné potřeby zákazníků. Mnohaleté zkušenosti s organizací 

cateringových akcí, profesionální přístup a spolupráce s týmy prověřených dodavatelů, 

jsou zárukou vysoké kvality. Vkusné tabule, vynikající jídlo, příjemní a ochotní 

zaměstnanci, kteří jsou připraveni splnit i ta nejvyšší očekávání náročných: 

- firemní restaurace, 

- kantýny, 

- rauty a recepce, 

- Garden party, 

- oslavy a večírky. 

2.5  Integrated Facility Services 

Výše zmíněné oblasti služeb lze poskytovat jednotlivě nebo je vzájemně 

kombinovat, popřípadě sjednotit do systémového souboru IFS – Integrated Facility 

Services, prostřednictvím kterého lze zajistit optimální řešení potřeb odběratele. Aplikace 

manažerské expertizy projektu a využití možných synergií umožňuje zákazníkovi 

redukovat náklady, zvýšit konkurenceschopnost a za přijatelnou cenu získat přidanou 

hodnotu k požadované službě. Využitím této možnosti zákazník získává kvalitního 

a silného partnera, který se postará o podpůrné a vedlejší činnosti podniku a sám se může 

soustředit především na svůj core business. 

Ke každému projektu je určen Service Manager, plně odpovídající za realizaci 

plánovaných činností ve stanovených termínech, ručí za plnění požadované kvality a užití 

přesně stanovených technologických postupů, a mimo jiné přijímá odpovědnost za vedení 

pracovníků a vypracovaní reportů o provedené činnosti. V případě absence některého 

z pracovníků nebo při přijetí požadavku na rozšíření služby o jednorázovou vícepráci OOJ 

(One Only Job) zajistí Service Manager plnou obsazenost pracoviště kvalifikovaným 

zástupem, který má společnost ISS Facility Sevices s.r.o. k dispozici. 
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2.6 Strategie společnosti ISS Facility Sevices s.r.o. 

Součástí strategického plánování ISS Facility Services s.r.o., jsou firemní zásady, 

hodnoty (obr. 1) a know-how, díky nimž zákazník získává silného, kvalitního 

a zodpovědného partnera. 

       

 

Obr.1 Hodnoty společnosti. Zdroj: [Propagační materiály společnosti ISS Facility Services s.r.o.] 

 

 Slova generálního ředitele společnosti ISS Facility Services s.r.o. hovoří jasně 

o hodnotách a strategii společnosti. „Hlásíme se ke společnostem, které bojují s korupcí, 

i když víme, že nám to může zavřít dveře k některým společnostem a zejména do státní 

správy. Zaměříme se na segmenty a zákazníky, kteří chtějí chránit  a dále budovat svoji 

značku, kteří se chtějí naplno věnovat své podnikatelské činnosti a hledají profesionály, 

pro něž je oblast služeb jako např. technická správa budov, úklidové služby nebo 

bezpečnostní služby, jejich hlavní činností. Chceme inteligentní klienty, klienty, jež 
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vyžadují kvalitu podpůrných služeb. Jde především o zahraniční společnosti a o soukromý 

sektor. Ověřili  jsme si již, že jdeme správnou cestou“ [7]. 

Vzhledem k úspěšné strategii a soustředěnosti na cíle společnosti, ISS Facility 

Services s.r.o. v tržním prostředí získala již mnoho strategicky významných partnerů, kteří 

se stali hlavními odběrateli podpůrných služeb především formou síťových zakázek.  Jsou 

to odběratelé působící v těchto tržních oblastech:  

- státní instituce a veřejné správy, 

- zdravotnictví – nemocnice a polikliniky, 

- komerční a bankovní ústavy, 

- logistické a dopravní společnosti, 

- průmyslové provozy, 

- energetické skupiny, 

- poskytovatelé mobilních technologií, 

- hotely, 

- nákupní centra, obchodní řetězce 

- office centra, 

- sportovní a kulturní zařízení. 
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3  PROBLEMATIKA VYUŢITÍ OUTSOURCINGU VE 

FACILITY MANAGEMENTU 

„Facility management představuje integraci činností v rámci organizace 

k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní 

činnosti“ [3]. Podstatou FM je způsob jak v podnicích zkoordinovat pracovní prostředí, 

pracovní činnosti a pracovníky a sloučit tak principy obchodní administrativy, architektury, 

humanitních a technických věd, ve formě podpůrných procesů služeb [3]. 

3.1  Výhody 

3.1.1  Ekonomické výhody vyuţití podpůrných sluţeb 

Nejčastějším důvodem, proč outsourcovat činnosti, které nejsou hlavním 

předmětem podnikání společností a svěřit je jiné, na danou činnost se specializující externí 

firmě, je možnost soustředit se především na svůj core business a díky tomu dosáhnout 

lepšího hospodářského výsledku, zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu a současně 

snížit podnikatelské riziko. „Nejčastěji je poukazováno na ekonomické přednosti aplikace 

outsourcingových principů, tedy jako na výhodnou strategii pro snižování nákladů podniku 

a jejich následnou stabilizaci“ [3].  

Jedním z nejdůležitějších důvodů k rozhodnutí outsourcovat své činnosti je tedy 

ve většině případů snaha společností o redukci nákladů na zajištění chodu a provozu 

vedlejších činností, prostřednictvím subdodavatele. Mimo jiné může odběratel využít 

uvolněné zdroje na jiné účely. 

„Outsourcing bývá využíván i v situaci řízení podnikatelských rizik jako jedna 

z cest transferu (přenesení) rizika na dodavatele outsourcingových služeb“ [3]. 

Odběratel tak využívá zdroje externí firmy a převádí na ni  non-core činnosti 

včetně zodpovědnosti za kvalitu. Nevynakládá tak prostředky na majetek (vozidla, 

úklidové stroje, VZV, sněhové frézy, sekačky atd.) a jeho další údržbu, přesto ho využívá. 

Nevynakládá prostředky ani na vzdělávání a udržování odbornosti a specializace 

zaměstnanců, ale má je kdykoli k dispozici. Při poklesu či růstu požadavků na zaměstnance 
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nebo techniku nehledá zdroje, není vázán povinnostmi, neřeší přebytek kapacit, ani 

administrativní agendu. Většinu rizika nese outsourcingová společnost při poskytování 

služeb na dané zakázce. V podstatě má odběratel plně k dispozici její know how. 

Dalším ekonomickým plusem je zlepšení situace v Cash Flow. „Místo měsíčních 

výplat mezd zaměstnancům firma může platit dodavatelům na bázi 60 až 120 denní 

splatnosti. Z účetního pohledu potom tyto výdaje přímo zvyšují náklady, zatímco např. 

investice do strojního vybavení jsou obvykle odepisovány po řadu let“ [1]. 

3.1.2  Výhody outsourcingu agenturních zaměstnanců 

Pokud má společnost dočasný nedostatek pracovní síly, nebo i časově velmi 

náročnou činnost, kterou by svými kmenovými zaměstnanci nebyla schopna časově pokrýt, 

není potřeba se ihned zavazovat k novým pracovním poměrům, z nichž pro zaměstnavatele 

vyplývají nemalé povinnosti a pracovně – právní závazky, a současně nelze opominout 

vznikající mzdové náklady. Existuje tedy možnost  outsourcovat agenturní pracovníky a to 

především v dělnických profesích, kteří jsou přiděleni na vykonání dohodnutého druhu 

práce na předem určené časové období.  

Při uzavření smlouvy s pracovní agenturou o poskytnutí této doprovodné služby je 

nutností specifikovat pracovní pozici a časovou náročnost výkonu. Také charakteristika 

pracovní síly, je velmi podstatná. Agentura pracovníka vyhledá a se souhlasem klienta 

odešle na pracoviště.  Velkým pozitivem pracovních agentur je schopnost zajistit jak 

jednotlivce, tak i poměrně velké množství pracovních sil.   

Důležitým aspektem je cena služby, do níž se promítne platové ohodnocení 

konkrétní pracovní síly ať už hodinovou mzdou nebo měsíční hrubou mzdou. Dále je třeba 

zakalkulovat zpracování mzdy, vedení veškeré další agendy spojené s vyhledáním 

a obsazením pracovní pozice. 

Podstatné je rozhodnout se pro spolehlivou a lety prověřenou pracovní agenturu 

na vysoké profesionální úrovni se schopností řešit zaměstnaneckou problematiku 

operativně a flexibilně v součinnosti s požadavky odběratele. 
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Výhodu v outsourcingu dělnických profesí spatřuji v okamžitém řešení nedostatku 

pracovních sil bez nutnosti řešit pracovně – právní vztahy. To znamená, že pracovní 

agentura uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy, přihlašuje a odhlašuje pracovníky na 

pojišťovnách, vykazuje svým zaměstnancům mzdy, odvádí daně, sociální a zdravotní 

pojištění spolu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou pracovníkem, a další 

úkony, což snižuje zatížení personálního a mzdového oddělení společnosti, která se 

rozhodne využít těchto externích služeb. Tím dochází k redukci jejích mzdových nákladů.  

Za výběr pracovní síly ručí personální agentura, která poskytuje záruky za 

správný výběr vhodného zaměstnance. V případě nespokojenosti se zaměstnancem, 

i v průběhu pracovního výkonu, je agentura povinna zajistit náhradu s nejlepší snahou 

a bez zpoždění.  

3.2  Nevýhody outsourcingu - skrytá rizika 

Je skutečně možné dospět při využití služeb externího specializovaného 

subdodavatele ke snížení nákladů na non-core  činnost? Ano, je to možné. Ale jsou zde 

skrytá rizika [5], která nelze podceňovat, avšak často zůstávají díky neznalosti 

problematiky či nevědomosti utajena.  

3.2.1  Zneuţití 

Outsourcingový partner většinou poskytuje své služby minimálně ještě několika 

společnostem, odběratelem tedy není jediná společnost. Nákupem zboží a materiálů 

potřebných k podpůrným a doprovodným službám získává outsourcingový partner tzv. 

úspory z rozsahu (množstevní slevy), tudíž si snižuje náklady, kterých by běžná společnost 

nikdy nedosáhla. Ve většině případů se však tato úspora z rozsahu v konečné fakturaci za 

poskytnuté služby neprojeví. 

Není ojedinělé, že na konkrétní zakázce zadané určitou společností 

outsourcingový partner inovuje nebo přímo vyvíjí nový produkt (SW) či technologii, 

jejichž výzkum společnost financuje. O něco později outsourcer tento produkt s jiným 

designem či pod jiným názvem nabídne i konkurentovi dané společnosti s mnohem nižšími 

náklady. Konkurenční výhoda společnosti spojená s nasazením produktu či technologie je 

pak nenávratně ztracena. 
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3.2.2  Horší kvalita 

Všeobecně zažité tvrzení, že outsourcingový partner zajistí požadovanou službu 

minimálně stejně kvalitně a za nižší cenu, jsou vcelku pravdivá díky úsporám z rozsahu 

a nižším mzdovým nákladům. Společnost pak nemá potřebu investovat do určitých 

technických zařízení, technologií, strojů, či jiných produktů, které jsou specifické pro 

jednotlivé oblasti vedlejších činností podniku a které zcela jistě poskytne outsourcingový 

partner dané činnosti.  

Problém však nastává v případě, kdy je zapotřebí odborníků a expertů ve 

vedlejších činnostech, jako je například IT, a společnost se rozhodne tyto pracovní pozice  

outsourcovat, ve snaze ušetřit na mzdových nákladech. Bývá časté, že outsourcer, který 

službu IT poskytuje, přičemž IT je jeho hlavním předmětem podnikání, zajišťuje služby 

jen několika experty a velkým množstvím externistů. Ti však mnohdy nejsou na takové 

odborné úrovni, ale splňují dostatečný počet pracovních sil k zajištění a plnění dodávky dle 

uzavřených smluv. Skutečnost je taková, že kdyby outsourcer zaměstnával stejný počet 

profesionálních expertů, kolik je potřeba na pokrytí všech nasmlouvaných zakázek, pak by 

logicky nemohl být levnější, než jsou náklady společností na vlastní experty [5]. Proto je 

třeba vždy posuzovat rychlost a úroveň obdržených služeb a vyžadovat pokaždé stejného 

experta. Pokud jsou vykazovány častější signály fluktuace zaměstnanců, neodbornosti 

a pomalosti, pak něco není v pořádku a na kvalitu služeb se nelze spolehnout. 

Společnost rovněž nese riziko [5], že outsourcingová firma nesplní zadání dle 

očekávání, nebo bude méně precizní, než jsou požadovaná kritéria. I když toto jistě není 

záměrem služby poskytujícího partnera. Vysoce kvalifikovaný personál a specializované 

znalosti bývají jednou z mnoha výhod outsourcingu. Skutečným problémem bývá selhání 

lidského faktoru u dělnických profesí, kde je minimální plat a stereotypní činnosti málo 

motivující pro odvedení kvalitní práce. Proto je nutný správný výběr zkušeného 

outsourcera podpůrných činností, rozvíjení úzké spolupráce, komunikace a zpětná vazba.  
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3.2.3  Rostoucí náklady  

V průběhu času se společnost může stát zcela závislou na poskytovaných službách 

či produktech outsourcingu. Může dojít ke ztrátě přehledu klíčových znalostí 

a kompetencí. Společnostem bývají doporučovány nové „nezbytně nutné“ produkty či 

vylepšení v rámci zefektivnění služby. Je jasné, že ani outsourcovaný personál neudělá nic 

navíc, než je dáno smluvně, a pokud ano, pak si danou činnost nechá dobře zaplatit. 

Dochází k nárůstu byrokracie, jelikož vše co je nad rámec smlouvy, musí být 

zadokumentováno a schváleno, aby bylo zcela jasné, že k využití služeb došlo. Odběratel 

pak v dobré víře rád zaplatí. Tím vznikají společnosti transakční a další skryté náklady. 

Může se tak stát nechtíc „dojnou krávou“, místo toho aby cíleně snižoval své náklady.  

3.2.4  Bezpečnost 

Společnost využívající outsourcingovou firmu, může být ohrožena v případě, kdy 

outsourcer poskytuje současně služby společnostem, s kterými si odběratel vzájemně 

konkuruje. Rizikem je zde  vyzrazení strategických informací, ztráta důležitých dat, či 

poškození Good Will (dobrého jména). 

3.3  Snižování a eliminace rizik 

Ve fázi sjednávání kontraktu s externím dodavatelem, je vždy nutná identifikace, 

posouzení a řízení případných rizik. „Rizikem nazýváme ty činitele, které mohou 

negativně ovlivnit výsledek jednání či konání naší aktivity, tedy i podnikání. Je nejčastěji 

vnímáno jako pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty či obecněji nezdaru“ [3].  

Neméně důležité je vyžadovat odborné reference, certifikace, zkušenosti a praxi 

v oboru, a rovněž kladnou historii na trhu. Prověřit, je-li poskytovatel podpůrné činnosti 

důvěryhodný a je schopen garantovat ochranu dat, informací, know-how a duševního 

vlastnictví. Je nezbytné, aby byl schopen přijmout a dodržet příslušné procedury 

a pravidla, jejichž účelem je zajistit bezpečnost ve zmiňovaných oblastech.  
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4  ANALÝZA VÝHOD A RIZIK PRO SPOLEČNOST 

4.1  Identifikace a specifikace problému 

Management společnosti nezbytně musí předvídat vývoj, na jehož základě plánuje 

a usiluje o splnění strategických cílů a podnikových úkolů, a to i v personálních otázkách, 

tak aby zajistil v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu, adekvátní pracovní síly 

v požadovaném množství a kvalitě. Opírá se při tom o specifické charakteristiky 

a požadavky zákazníka. 

Přestože firma ISS Facility Services s.r.o. poskytuje mnoho outsourcingových 

podpůrných a doprovodných služeb na vysoké úrovni, prováděné svými vlastními 

kmenovými zaměstnanci, sama občas řeší problém nedostatku pracovní síly, a to 

především u dělnických profesí a činností, kde není potřebná odborná kvalifikace či 

vzdělání, ale je zde kladen důraz na časovou náročnost a flexibilitu. Současně tak řeší, jak 

optimalizovat možné zvyšování mzdových nákladů a administrativních úkonů na pořízení 

takové pracovní síly.  

Jak jsem se již zmiňovala, v této diplomové práci budu řešit právě problematiku 

outsourcingu agenturních zaměstnanců v ústeckém regionu pro zmiňované dělnické 

profese. Zda je pro společnost ISS Facility Services s.r.o. efektivnější a ekonomicky 

výhodnější kmenový zaměstnanec nebo využití agenturního dělníka formou sekundárního 

outsourcingu, respektive externí subdodávky. Mohlo by tedy dojít k dvojí úspoře nákladů. 

Odběratel i primární poskytovatel - outsourcer by měly ušetřit zdroje.  Z ekonomického 

hlediska dochází k převedení mzdových nákladů do přímých nákladů. 

4.2 Formulace kritérií hodnocení 

Předpokladem správného rozhodování je vždy nutnost odhalit a pochopit pozitiva 

a negativa, tedy výhody a rizika daného problému. Stanovím kvalitativní a kvantitativní 

kritéria a získám tak podklady pro přijetí nákladově efektivního řešení. Získám informace 

o rizikových zdrojích, ovlivňujících faktorech a o pravděpodobnosti následků těchto rizik.  
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 Kvalitativní kritéria  

Kvalitativní kritéria lze vyjádřit pouze slovně nikoli číselně, to znamená relativně 

hodnotit varianty bez objektivního měření. Pro jejich stanovení použiji SWOT analýzu 

vyvinutou Albertem Humphreyem, která se používá mimo jiné i při rozboru a tvorbě 

dlouhodobých politik společností. Na jejím základě lze nalézt a komplexně zhodnotit 

latentní problémy nebo nové alternativy pro zajištění prosperity podniku. Aplikace SWOT 

analýzy umožňuje identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby zamýšleného 

záměru či opatření. 

 Kvantitativní kritéria.  

Kvantitativní kritéria [6] jsou popsána číselnými hodnotami ekonomického 

a finančního typu, jako je zisk, nákladovost, rentabilita a další ukazatele. Ideální je vyjádřit 

hodnotu aktiva pro přehlednost ve finančních jednotkách, v tabulkách či grafech, jelikož to 

umožňuje jednodušší rozhodování ve fázi hledání vhodného řešení či opatření.  

4.2.1  Kvalitativní kritéria metodou SWOT 

Podstatou SWOT metody je klasifikace a posouzení určitých faktorů, které tvoří 

4 elementární kategorie, mezi nimiž probíhá vzájemná interakce jednotlivých faktorů (tab. 

1). Výstupem jsou kvalitativní informace, které identifikují a charakterizují význam 

a stupeň vzájemného působení mezi určenými skupinami. Budu se tedy zabývat silnými 

a slabými stránkami, výhodami a riziky plynoucím z outsourcingu agenturních 

zaměstnanců oproti variantě zaměstnávat na určitou činnost vlastní zaměstnance. 
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Tabulka 1. Provedení SWOT analýzy, varianty outsourcingu externích zaměstnanců 

SWOT 

MATICE 

INTERNÍ ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

E
X

T
E

R
N

Í A
N

A
L

Ý
Z

A
 

P
Ř

ÍL
E

Ž
IT

O
S

T
I 

 nízké náklady 

 

 kontrola : pracovní povolení a 

povolení k pobytu u cizinců 

 časová úspora   SM - kvalita odvedené práce 

 agentura řeší:  

- pracovně - právní vztahy  

 feedbacky a dokumentace 

odběratele 

-péči o zaměstnance a vzdělávání   

 vytíženost SM - nepravidelný 

dohled 

-záruky za škody  

 

-úhrady odvodů, daní, a nemocenské 

 názor odběratele a okolí na 

agenturní zaměstnance 

-střídání zaměstnanců v zákonných lhůtách 

 -absence zaměstnanců   

 konkurenční výhoda    

 

  

H
R

O
Z

B
Y

 

 změna legislativy   

 věková skupina 

 kontrakt na přímo a ztráta 

zákazníka 

 zaměstnávání cizinců 

 špatné zacházení s přidělenou 

technikou 

 požadavky nad rámec smlouvy  zneužívání zaměstnanců agenturou  

 nízká motivace 

 Zákoník práce- nerespektování 

zákonných prac. lhůt 

 média a obraz ISS  

 konkurence  častá fluktuace 

   krádeže či jiná trestná činnost 

  

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 V oblasti lidských zdrojů, při použití SWOT analýzy, silné a slabé stránky 

interpretují analýzu současného stavu, příležitosti a hrozby jsou vnímány jako analýza 

budoucího možného vývoje dané jednotky.   
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 Silné stránky  

Faktory vypovídající ve prospěch rozhodnutí outsourcovat externí zaměstnance 

formou agenturního zaměstnávání, jsou jednoznačné. „ V případě „pronájmu pracovníka“ 

nemá pracovník uzavřenou smlouvu se zadavatelem požadavku na outsourcování dané 

služby, ale se společností, která jeho práci zprostředkovává. Výhodou je, že si zadavatel 

pronajímá jen odpracovaný čas bez absencí, nemocí či dovolené“ [3].  

Vzhledem k tomu, že lze spojit unikátní nabídku služeb zajištěnou vlastními 

experty spolu s high technologiemi a know – how a dostatečně velkým množstvím 

dělnických pracovníků (za předpokladu, že někteří budou i outsourcovaní), spolu 

s flexibilitou a proaktivním přístupem, je předpoklad ke zvyšování konkurenceschopnosti 

podniku v tržním prostředí. Dochází tak k integraci několika produktů v podobě jednoho 

balíčku pro odběratele. Výstupem jsou pozitiva pro podnik i zákazníka, z nichž oběma 

plynou výhody, především možnost soustředit se na core business, úspora zdrojů, snížení 

nákladů a růst prosperity. 

 Slabé stránky 

Podchycení slabých stránek, akceptace jejich existence a nalezení řešení, jak se 

s nimi vyrovnat, by mělo být zárukou správného rozhodnutí. Záleží na schopnostech 

manažera, přetransformovat slabé stránky na silné a vidět v nich výzvu.  

Podmínkou úspěchu je respektovat legislativní nařízení a již při přidělení 

zaměstnanců - cizinců pracovní agenturou, kontrolovat pracovní povolení a ohlídat délku 

povolení k pobytu, tím tak preventivně předejít možným problémům. Nutností je kontrola 

kvality odvedené práce zástupcem zaměstnavatele či jeho objektovým vedoucím a dohoda 

s odběratelem o reportingu a zajištění zpětné vazby, aby se předešlo případné 

nespokojenosti či reklamaci odvedené práce. I přes vytíženost Service manažera na jiných 

cost centrech je kladen důraz na nezbytnost pečlivého dohledu, jak na docházku externích 

zaměstnanců, tak i na jejich chování na pracovišti. Tím je zvyšována úroveň 

poskytovaných služeb. Těmito způsoby lze zajistit kladné hodnocení okolí zákazníka 

i spokojenost zákazníka.  
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 Hrozby 

Vývoj vnějšího prostředí lze jen minimálně ovlivnit, současně na jeho pozadí 

probíhá interní vývoj podniku, proto je nutno vést v patrnosti možné hrozby či ohrožení.   

Je možná změna legislativy, jíž by se bylo nutno přizpůsobit. Mohlo by dojít 

k různým variantám, které by outsourcing zaměstnanců značně znevýhodnil, a to 

především u cizinců, což je dlouho diskutované a kontroverzní téma na české politické 

scéně i na trhu práce.   

Věková skupina většiny českých zaměstnanců určených pro dělnické práce, je již 

na hranici post produktivního věku. Mladých lidí bez vzdělání či potřené kvalifikace, kteří 

by zastali náročnou práci např. v segmentech Cleaning a Landscaping, je skutečně 

minimum. (Např. ženy produktivního věku, které by byly vhodné do služeb úklidu, buď 

studují, nebo jsou na MD, jsou zaměstnány v obchodní sféře, či se věnují podnikání.) 

Kdežto příliv cizinců, především těch z východu (Ukrajinci, Moldavané), jsou 

přesně tou produktivní skupinou pracovní síly, která náročné požadavky těchto segmentů 

splňuje. I kdyby jejich vzdělání a kvalifikace byla vysoká, přesto ji v Čechách téměř 

neuplatní. Jsou to lidé, kteří mají zájem pracovat na dělnických pozicích, jelikož většina 

z nich živí rodiny, které zůstali v jejich domovině.  

Pro některé odběratele se to zpočátku může jevit jako problém, ale je na každém 

dodavateli poskytujícím služby externími zaměstnanci - cizinci, aby odběrateli deklaroval 

pozitiva. Hrozby, které z problematiky vyplývají, již v zárodku eliminovat a využít 

potenciál příležitosti, který je skryt v každém ohrožení. (Bojuj nebo uteč). Praxí je již 

ověřeno, že důkladnou kontrolou agenturních zaměstnanců při plnění zadaných úkolů 

a následné požadavky na výměnu nevyhovujících a špatných zaměstnanců, se stav 

a kvalita obsazených míst brzy ustálí a plně vyhovuje všem stranám. Jde jen o to nebát se 

zdánlivého rizika a předvídat možná rizika a hrozby i s jejich důsledky. „Vyhýbat se 

rizikům je z principu podnikatelského prostředí spíše negativní metodou, která omezuje 

rozvoj kreativních nápadů, vznik inovací, jež jsou podstatou konkurenční výhody 

a v důsledku tedy i podnikatelského zisku. S rizikem je třeba naučit se pracovat“ [3]. 
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Motivační program u agenturních zaměstnávání není funkční.  Jelikož cena za 

agenturního zaměstnance je pevně stanovena, i výše jejich platu je rovněž dána 

odpracovanými hodinami. 

Nelze vyloučit ohrožení konkurencí v případě, že by zákazníka oslovila finančně 

výhodnější nabídkou. Ve většině případů se však nižší cena projeví na úkor kvality.  

Doprovodné služby společnosti ISS Facility Services s.r.o. jsou poskytovány sice na míru, 

ale tak, aby odběratel vždy dostal k dané službě, jasně identifikovanou  přidanou hodnotou.  

A pokud odběratel podlehne zdánlivě lákavější nabídce, pak je jen otázkou času, kdy se 

neuspokojený vrátí zpět, jelikož konkurence selhala.  

Domnívám se, že větší hrozba a zásadní riziko nastává v momentě, kdy se 

odběratel ve snaze ještě více redukovat své náklady, zachová nekorektně a osloví pracovní 

agenturu napřímo. Přesto, že na tuto situaci je pamatováno ve smlouvách a kontraktech, 

i tak hrozí ztráta zákazníka. Především je pak postižena pracovní agentura, jelikož ztrácí 

možnost další spolupráce s ISS Facility Services s.r.o., která je pro ni lukrativní. 

Dalším rizikem, vyplývajícím ze spolupráce s pracovní agenturou, je špatné 

zacházení s úklidovou a manipulační technikou. Proto je třeba vyvodit a avizovat konkrétní 

zodpovědnosti předem obsluhujícím agenturním zaměstnancům.  

Pak jsou rizika, která již skutečně lze ovlivnit jen minimálně, a přesto mají vážný 

dopad na spolupráci. Pokud pracovní agentura nedodržuje zákoník práce a neplatí 

zaměstnancům v zákonem stanovených sazbách a nedodržuje zákonem stanovené délky 

odpracovaných hodin a pošle je bez odpočinku na jiné stanoviště či zakázku. Pracovní 

agentura se za nepříznivých okolností může stát také obětí své vytíženosti a neschopnosti 

organizace práce a dochází k velké fluktuaci zaměstnanců na jednom středisku. Je nutno 

počítat i s riziky jako jsou:  ignorování BOZP, krádeže či jiná trestná činnost.  

Jedinou prevencí a možnou obranou proti zmíněnému riziku, která je vysoce 

efektivní z hlediska nákladů, je pečlivý výběr personální agentury, která má již mnohaletou 

praxi, výborné reference z trhu a vypracované good will. V případě neznámých pracovních 

agentur jevících se perspektivně, je třeba prověřit a zvážit, zda je riziko adekvátní a zadat 

menší zakázku s častou frekvencí kontrol odvedené práce a její kvality.  
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 Výsledek SWOT analýzy 

Smyslem SWOT analýzy jsou informace, které ovlivňují manažerské 

rozhodování, poskytují argumenty, jakým způsobem maximalizovat přednosti 

a příležitosti, minimalizovat hrozba a nedostatky. Vnímání faktorů je relativní. Co se jeví 

jako hrozby, může být z dlouhodobého hlediska příležitostí a opačně. Stanovení hrozeb 

a příležitostí není definitivní a často je posuzování subjektivní, ale lze na jeho základě 

stanovit optimální alternativu řešení, jelikož byly zhodnoceny přímé i nepřímé důsledky 

varianty, ale i pozitivní i negativní důsledky. 

Není žádoucí podcenit jakýkoli faktor vykazující možnost hrozby či nedostatku. 

I když se na něj pohlíží jako na málo akutní, jeho zanedbání se v delším časovém 

horizontu, může projevit sníženou konkurenceschopností. Je na rozhodnutí a sebereflexi 

manažera, zda je schopen minimalizovat nebo eliminovat tyto faktory.  

4.2.2  Kvantitativní kritéria 

Použiji objektivně měřitelné údaje, které jednoznačně odhalí pozitiva či negativa, 

která ovlivní rozhodování, zda outsourcovat externí zaměstnance či nikoli. Základní 

měřitelnou veličinou jsou náklady na jednotlivý typ zaměstnance (vlastní nebo externí). 

Je třeba mít na paměti, že výše mzdy je odstupňována dle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti práce. Nekvalifikovaní dělníci mají nárok na minimální mzdu stanovenou 

státem a legislativou MPSV, což činí 48,10 Kč / hod. nebo 8 000,- Kč/ měsíc. Zákon [9] 

uvádí typy činností, které spadají pod tarif minimální mzdy: pomocné práce při výrobě 

jídel, ruční manipulace s předměty do 15 kg, přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, 

základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od 

pokojů, běžný úklid, vynášení odpadků, luxování, doručování různých druhů zásilek, 

kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdu a odjezdů vozidel, výdej klíčů. Ke mzdě je 

nutno připočítat odvody zaměstnavatele za zaměstnance.  

Pro přehlednost uvádím tabulku (tab. 2), z které jasně vyplývají náklady 

zaměstnavatele na jednoho zaměstnance s minimální mzdou 8000,- Kč za měsíc a čistou 

mzdu kterou zaměstnanec obdrží.  
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 Tabulka 2.  Mzdové náklady a zákonné odvody na vlastního zaměstnance s minimální mzdou. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Minimální cena za agenturního zaměstnance, kterou ISS Facility Services s.r.o. 

platí, dle smluvních podmínek  personální agentuře se pohybuje v rozmezí 63 až 67 

Kč/hod, čemuž odpovídá při 160 hod. měsíčně, mzda 10 080 až 10 720 Kč /měsíc. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že náklady na outsourcovaného zaměstnance jsou nižší nebo 

srovnatelné.  

 

  Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Minimální mzda zaměstnance:                                                                        8 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění: 

Zdravotní pojištění (4,5% / 9%): 360,00 Kč         

720,00 

Kč 

Sociální pojištění: 

Nemocenské pojištění (0%/2,3%): 0,00 Kč 184,00 Kč 

Důchodové pojištění (6,5%/21,5%): 520,00 Kč 1 720,00 Kč 

Státní politika zaměstnanosti (0%/1,2%): 0,00 Kč 96,00 Kč 

Sociální pojištění celkem (6,5%/25%): 520,00 Kč 2 000,00 Kč 

Odvody celkem: 

Odvody (11%/34%): 880,00 Kč 2 720,00 Kč 

Slevy na dani: 

Slevy na poplatníka: 1 970,00 Kč     

Celková sleva na dani: 1 970,00 Kč     

Daň z příjmu: 

Dílčí měsíční základ daně: 10 800,00 Kč     

Záloha na daň: - 350,00 Kč     

Čistá měsíční mzda: 

Čistá měsíční mzda: 7 120,00 Kč     

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance: 

Mzdové náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance: 

    10 720,00 Kč 
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Je však třeba duálně porovnat ostatní náklady promítající se do nákladů 

vynaložených na zaměstnance (tab. 3). 

Tabulka 3.  Duální porovnání nákladů na různé typy zaměstnanců 

Náklady na mzdy  Vlastní zaměstnanci         ≤        Externí zaměstnanci 

ISS pracovní oděvy         -              - 

Stravné          -              +  

Nemocenská          -              + 

Úrazové pojištění         -               + 

Škodní události         -                        + 

Zástup za zaměstnance                  -                     + 

Benefity          -              +   
 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vysvětlivky: 

 - je nákladová položka společnosti ISS Facility Services s.r.o. 

+ je nákladová položka personální agentury.  

Shrnutí duálního kvantitativního porovnání. 

Kladná znaménka vyjadřují nákladové položky personální agentury, která je 

poskytovatelem outsourcingové služby. Ze srovnání jednoznačně vyplývají pozitiva 

outsourcingu agenturních zaměstnanců. S ohledem na snižování ostatních nákladů 

vztahujících se k zaměstnancům, tedy dochází ke značné úspoře finančních zdrojů 

společnosti ISS Facility Services s.r.o.  

Jediná nákladová položka, bez ohledu na to, zda se jedná o vlastního či 

agenturního zaměstnance, je náklad na pracovní oděvy s firemním logem a ochranné 

pomůcky, které jsou povinnou součástí pracovní pozice.   

 Výsledky kvantitativní analýzy 

Specifickým rysem této metody jsou informace vyjádřené v číselných hodnotách 

s vysokým stupněm intersubjektivní ověřitelnosti. Spolehlivost této metody je zárukou, že 

každý, kdo bude aplikovat stejnou metodu a prověřovat ji uvedeným a zdokumentovaným 

postupem, se stejnými podklady, dojde k reprodukci totožných výsledků [6]. Důkazem, že 

daná metoda splnila účel, je její validita (přiměřenost), která dokládá, že jsem měřila, 
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neboli kvantifikovala to, co jsem zamýšlela měřit a kvantifikovat. Přesněji, systematicky 

jsem zhodnotila náklady na vlastní a zapůjčené zaměstnance s minimální mzdou.  

Pro názornost uvádím příklad z ústeckého regionu: čtyři nákladová střediska 

v ústeckém regionu, kde průměrná měsíční částka nákladů na agenturní zaměstnance činí 

cca 500 000,- Kč. Management zodpovědný za řízení této zakázky je pravidelně 

konfrontován a dotazován vedením společnosti, proč jsou náklady tak vysoké a zda je to 

pro společnost ještě lukrativní. Jednoduchým výpočtem lze dokladovat, že bezesporu ano.  

Na čtyřech střediscích je po 25, 12, 7, 3 agenturních zaměstnancích. Pokud pracují 

40 hod./týden, což je 160 hod/měsíc za 65,- Kč/hod, pak celkové náklady vypadají takto 

(tab. ): 47 zaměstnanců x 65,- Kč/hod. x 160 hod./měsíc = 488 800,- Kč/měsíc za 47 

zaměstnanců.  

Tabulka 4. Náklady na mzdy a zákonné odvody 47 vlastních zaměstnanců. Zdroj: [vlastní zpracování] 

Mzdy za externisty: 488 800,00   CZK Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění: 

Zdravotní pojištění (4,5% / 9%): 6 680,00 Kč 13 360,00 Kč 

Sociální pojištění: 

Nemocenské pojištění (0%/2,3%): 0,00 Kč 3 415,00 Kč 

Důchodové pojištění (6,5%/21,5%): 9 649,00 Kč  31 915,00 Kč 

Státní politika zaměstnanosti (0%/1,2%): 0,00 Kč 1 782,00 Kč 

Sociální pojištění celkem (6,5%/25%): 9 649,00 Kč 37 112,00 Kč 

Odvody celkem: 

Odvody (11%/34%): 16 329,00 Kč 50 472,00 Kč 

Slevy na dani: 

Slevy na poplatníka: 1 970,00 Kč     

Celková sleva na dani: 1 970,00 Kč     

Daň z příjmu: 

Dílčí měsíční základ daně: 539 300,00 Kč     

Záloha na daň: 78 925,00 Kč     

Čistá měsíční mzda: 

Čistá měsíční mzda: 393 546,00 Kč     

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance: 

Mzdové náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance: 

    539 272,00 Kč 
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Pokud by ISS Facility zaměstnávala vlastní zaměstnance místo 47 zmiňovaných 

externistů, pak by jen náklady na odvody zásadně stouply a to o 50 472,- Kč (graf 1).  

Graf 1.  Grafické znázornění nákladů na jednotlivé typy zaměstnanců  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Dále nezmiňuji případné proplácení nemocenské, zajištění zástupů a náklady na 

jejich mzdy, stravné, úrazové pojištění a další náklady spojené s vlastními zaměstnanci. 

4.3  Vztahy obou metod 

Obě metody stanovení kritérií se vzájemně nevylučují, ale doplňují [5]. Je-li 

potřebné rychle určit a vyhodnotit výhody a rizika, obvykle se provádí kvalitativní analýza. 

Pakliže známe rizika, je možné je podrobně analyzovat a kvantifikovat. Jelikož kvalitativní 

rozbor za užití SWOT analýzy není vyjádřen ve finančních jednotkách, ale pouze slovním 

popisem rizik, nelze tak z něj vyčíst výši celkových nákladů na jednotlivá řešení, či 

odvrácení případných následků rizik, ohrožení nebo slabých stránek. Kvantitativní 

metodou lze čísla jednotlivých nákladů porovnat a vyvodit objektivní závěry. 

47 zaměstnanců 
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5  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ DOSAVADNÍHO STAVU 

Následně, po vzájemném porovnání a vyhodnocení obou metod, jsem dospěla 

k závěru, že optimální alternativou s nejpříznivějšími ukazateli, je  outsourcování 

agenturních zaměstnanců, za určitých podmínek a za předpokladu maximální eliminace 

rizik.  

Nalezení vhodného řešení, je cílem rozhodování v podnikání. Rozhodnutí by mělo 

být efektivně implementováno, jelikož to, jakým způsobem je realizace provedena, je často 

důležitější, než vybraná varianta.  

Řízení lidského kapitálu je velmi specifická činnost, která má přímý i nepřímý 

vliv na produktivitu práce, její udržení, kvalitu i růst. Jsem přesvědčena, že je nutností 

věnovat se lidským zdrojům dlouhodobě a strategicky, vzhledem k tomu, že je jednou 

z významných konkurenčních výhod společnosti ISS Facility Services s.r.o. Je třeba 

uvážlivě rozhodovat kdy, kde, kam a za jakých okolností přidělit outsourcované 

zaměstnance a přihlédnout nejen k nákladovým úsporám, ale i k míře rizika, která 

z outsourcingu agenturních zaměstnanců vyplývá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Navrhuji proto, implementovat outsourcované zaměstnance v těchto obvykle se 

vyskytujících situacích:  

- Sezonní práce: pracovní výkon dva měsíce ze tří, každé čtvrtletí – není třeba řešit 

nevytíženost zaměstnanců a platit náhrady. 

- Jednorázové pracovní úkony, kterými jsou: úklidy sněhových kalamit, úklidy po 

povodních, údržby travnatých ploch, komunikací a další podobné činnosti. 

- Dlouhodobé pracovní činnosti s velkou časovou náročností, nebo příliš fyzicky náročná 

práce, kterou vlastní pracovníci odmítají vykonávat (čištění zatvrdlého kaolínu 

z kanálů keramických závodů, odlakování van, odmašťování výrobních zařízení apod.) 

Dalším opatřením je možná kombinace outsourcovaných a vlastních zaměstnanců, 

především u výše zmiňovaných, ale i dalších činností, kde je nutné využití úklidové či jiné 

techniky. 
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- Stálé používání úklidové nebo venkovní techniky externími zaměstnanci, má za 

následek přetrvávající problémy s častou poruchovostí strojů, oproti jiným nákladovým 

střediskům, kde pracují pouze kmenoví zaměstnanci. Tento fakt a jeho důsledky 

zapříčiňují zvyšující se náklady na opravy.  Předpokládám, že je to způsobeno tím, že 

se stroji pracují agenturní zaměstnanci. Ať už je důvodem neznalost, nepozornost, 

nezájem, či laxnost, doporučila bych, na těchto pracovištích umístit několik 

zodpovědných a proškolených vlastních zaměstnanců.  Jsem přesvědčena, že nebude 

docházet k tak časté poruchovosti strojů a fluktuaci pracovníků při jejich obsluze.  

Tento návrh stojí za zvážení, a to i za cenu vyšších mzdových nákladů. Většinou je 

nákladovost oprav vyšší než mzdy vzhledem k cenám náhradních dílů a oprav. (Jedna 

oprava stroje se pohybuje v rozmezí 6 000,- Kč až 24 500,- Kč. Opravy se opakují 

několikrát v měsíci.) Současně by mohli tito vybraní kmenoví zaměstnanci dohlížet na 

externí zaměstnance a v přiměřené míře převzít zodpovědnosti Service Managerů, kteří 

mají nákladová střediska a zaměstnance pod svým vedením. 

Lidské zdroje lze tedy korigovat a plánovitě realizovat jako nástroj sloužící 

k dosažení podnikových cílů. 
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6  ZÁVĚR 

ISS Facility Services s.r.o. je společnost, která poskytuje doprovodné služby, 

zajištěné především vlastními pracovními silami, ale současně je v určitých oblastech sama 

využívá. Jde především o dělnické profese bez kvalifikace a odborného vzdělání.  

Podstatou mé diplomové práce bylo určit, kdy a za jakých okolností, a jestli 

vůbec, využívat pracovní agentury a outsourcovat externí zaměstnance s ohledem na rizika 

a nákladovost. Cílem řešeného problému bylo rozhodnout a nastínit efektivní implementaci 

alternativy, na základě stanovení a hodnocení kvalitativních a kvantitativních kritérií, 

vedoucí k dosažení optimálního výsledku. Vzala jsem v úvahu priority společnosti, 

dlouhodobé plány a kalkulovala se všemi důsledky plynoucím z výběru variant. 

Bylo zajímavé analyzovat a zjišťovat některé aspekty problematiky outsourcingu, 

především z toho důvodu, že jsem zaměstnancem společnosti ISS Facility Services s.r.o. 

a působím v ústeckém regionu na pozici Business Support Manager. Mimo jiné, provádím 

také ekonomické analýzy nákladů a výnosů na jednotlivých nákladových střediscích 

ústeckého regionu. Detailní rozbor výhod a pozitivních stránek vyplývající z této analýzy 

outsourcingu, mi mnohé objasnil a poskytl argumenty, za jakých okolností je vhodné 

outsourcovat. Pro mě osobně, byla práce na diplomové práci velkým přínosem a rozhodně 

se svými stanovisky seznámím ředitele regionu, a dále zmíním svá doporučení vyššímu 

managementu.  

Jsem přesvědčena, že analýza splnila svůj účel a současně s pozitivy a silnými 

stránkami, odhalila i negativa, slabé stránky a latentní rizika. Domnívám se, že společnost 

ISS Facility Services s.r.o., ačkoli je ve své činnosti velmi jedinečná a úspěšná, se potýká 

s nepřesnou alokací lidských zdrojů a důsledkem jsou zvyšující se náklady, snížená 

efektivita práce, klesající úroveň konkurenceschopnosti, a tím i nižší schopnost dosahovat 

strategických cílů.  

Navrhuji proto důkladnou analýzu pracovních míst a využití možnosti 

outsourcovat agenturní zaměstnance, především pro nekvalifikované nebo dělnické 

činnosti, za předpokladu, že budou podchycena možná rizika, slabé stránky a nevýhody. 

Doporučuji pracovní činnosti a pracovní místa detailně analyzovat předem, odvodit 
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z požadavků zákazníka pracovní úkoly, rozsah povinností a odpovědností a rozklíčovat, 

zda je externí zaměstnanec pro tuto pozici vhodný. Plánování rozdělení lidských zdrojů je 

proces předvídání a prognóz na základě mnoha faktorů, které je třeba brát v úvahu.  

Myslím si, že v otázkách personální obsazenosti určitých pracovních míst, je 

nutná konzultace rozhodujícího manažera a objektových vedoucích, kteří problematiku 

konkrétních nákladových středisek znají nejlépe. Lze tak získat zásadní informace a jiný 

úhel pohledu, vztahující se ke konkrétnímu rozhodnutí.  

Spokojenost zákazníka je jedním z hlavních cílů společnosti, proto navrhuji zavést 

pravidelné reporty s vyjádřením odběratele k prováděné pracovní činnosti na daném 

provozu. Na základě tohoto reportingu lze identifikovat problém, operativně ho řešit 

a předejít zhoršení situace. Lze z něj vytěžit maximum a předcházet podobným problémům 

na jiných střediscích účinnou prevencí a vhodnými opatřeními. 

Neméně důležitá je aktualizace rozhodnutí o outsourcingu zaměstnanců. Mám za 

to, že aktualizaci je třeba provádět v určitých časových intervalech, jelikož externí a interní 

faktory, které rozhodování ovlivňovaly, se mohou v průběhu času měnit a vyvíjet jiným 

směrem, než byl předpoklad.   

Domnívám se, že nejde jen o problematiku lidských zdrojů, ale i o to, že některé 

specifické projekty podpůrných služeb, které ISS Facility Services s.r.o. provádí, jsou 

ekonomicky a technicky náročnější. 

 Proto doporučuji převést odpovědnost a část nákladů na jiného outsourcingového 

partnera, který je na danou problematiku přímo zaměřen a splňuje veškeré požadavky 

zákazníka na kvalitu. Například využití prádelen a žehlíren při poskytování služeb 

v nemocničních zařízeních, dále ekologická likvidace odpadu a jiné služby, které nejsou 

součástí hlavní činnosti společnosti ISS Facility Services s.r.o. Jak vyplývá z mé práce, 

outsourcing podpůrných služeb je výhodný, pokud jsou identifikována rizika a slabé 

stránky a vytvořena účinná opatření.  

Soudím, že je nezbytné být neustále krok před konkurencí. Společnosti ISS 

Facility Services s.r.o. se to v celosvětovém měřítku daří. V ČR se trochu potýkáme 
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u potenciálních zákazníků s neznalostí podpůrných služeb a vedlejších činností, které tato 

společnost nabízí a poskytuje. Proto u strategických odběratelů, kteří jsou již obchodními 

partnery, je třeba velmi obezřetně postupovat v situacích spojených s řešením jakýchkoliv 

problémů, finanční a personální nevyjímaje. I to je zárukou úspěšnosti v tržním prostředí.  

Ze zkušenosti vím, že společnost využívá všech dostupných možností 

a prostředků, jak zlepšit veškeré interní procesy a kvalitu poskytovaných služeb. Proto se 

domnívám, že i svými návrhy a výslednými informacemi, ke kterým jsem dospěla v mé 

diplomové práci, alespoň částečně mohu přispět ke zlepšení dosavadního stavu 

a rozhodovacích procesů, týkajících se outsourcingu agenturních zaměstnanců. 

Závěrem bych podotkla, že věřím, že výsledky mé diplomové práce najdou reálné 

uplatnění v praxi, jelikož nabízí nový pohled na danou problematiku. 
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