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1 ÚVOD 

V současné době, kdy je ekonomika České republiky v recesi, je vyvíjen velký tlak  

na zvyšování efektivnosti při poskytování veřejných statků a služeb organizacemi veřejného 

sektoru a zároveň snižování nákladů a zeštíhlení administrativy. Jednou z možností, jak 

efektivněji vynakládat prostředky ve veřejné správě, je využití zkušeností zefektivňování 

nákladů v soukromém sektoru. V posledních letech soukromé firmy při zajišťování vedlejších 

činností stále častěji využívají tzv. „outsourcingu“. 

Tématem bakalářské práce je outsourcing a jeho uplatnění v podmínkách Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v Ostravě. 

Cílem bakalářské práce je vymezení primárních a podpůrných činností Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ověření, zda existují podpůrné 

činnosti, které by bylo vhodné outsourcovat. Ověření bude provedeno pomocí komparativní 

metody.  

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do pěti kapitol. První kapitolu tvoří 

úvod a pátou závěr. 

Druhá kapitola se zabývá vysvětlením pojmu outsourcing, jeho historií, principy  

a důsledky, důvody využití, obecnými pravidly outsourcingových smluv a teoretickými 

východisky outsourcingu.  

Ve třetí kapitole je představen Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko s jeho posláním, vizemi, hospodařením, administrativním členěním. Dále 

jsou zde podrobněji představeny jednotlivé odbory úřadu, předseda Regionální rady a výbor 

Regionální rady a zároveň jsou zanalyzovány činnosti Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko a z nich vymezeny ty činnosti, které budou následně podrobeny 

nákladové analýze a porovnány s odhadem tržní ceny externí služby. 

Ve čtvrté kapitole je provedena analýza nákladů vybraných činností dle skutečných 

výdajů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a zjištěna předpokládaná 

cena vybraných činností na základě průzkumu trhu. Je provedena rekapitulace způsobů 

výpočtu předpokládaných cen, porovnány a hodnoceny výsledky analýzy, a na jejich základě 

navrženo řešení. V závěru kapitoly je provedeno zhodnocení výsledků analýzy, návrhy  

a doporučení.  
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2 VYMEZENÍ OUTSOURCINGU 

2.1 Outsourcing v obecné rovině 

 

Pojem outsourcing vznikl z anglických slov out – vnější a source – zdroj. Přesný 

ekvivalent překladu neexistuje, a proto se v praxi překládá jako vyčleňování činností nebo 

využívání externích služeb. Podnik využívá druhou společnost, která pro ně vyrábí zboží nebo 

zajišťuje služby, které by jinak podnik musel vytvářet sám ze svých interních zdrojů. Tím  

se výroba podniku stává efektivnější. 

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

na poskytování služeb v jedné nebo více oblastech její činnost
1
. Při realizaci outsourcingu 

jsou odstraňovány organizační mezistupně, díky čemuž jsou odstraňovány vytěsněné aktivity 

a dojde ke zploštění struktury firmy o tyto aktivity a zároveň ke zjednodušení procesů  

o služby, které pro podnik zajišťuje poskytovatel.  

 

Tab. 2.1 Vymezení outsourcingu jako přesunuté (vytěsněné) činnosti 

 Vlastnictví výroby (procesů) 

Vlastní (interní) 
Přesunuté – 

outsourcing (externí) 

M
ís

to
 v

ý
ro

b
y

 

Produkce v mateřské zemi 

1. Produkce realizovaná 

vlastními silami v mateřské 

zemi 

2. Produkce 

přenesená na 3. osobu 

v mateřské zemi 

Produkce v zahraničí 
3. Produkce realizovaná 

v zahraniční pobočce 

4. Produkce 

přenesená na 3. osobu 

v zahraničí 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Ladislav TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských 

činností. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7400-010-2, s. 2. 

 

V případě, že firma (podnik, úřad, apod.) již činnosti, které chce outsourcovat, provádí, 

může dojít k propouštění zaměstnanců. Pokud zároveň firma chce snížit sociální dopady 

hromadného propouštění a zavede tzv. outplacement, musí počítat se zvýšenými náklady, 

např. na rekvalifikační kurzy, konzultace s právníky, psychology, na odstupné nad rámec 

stanovený zákonem, apod. Tyto náklady budou v dlouhodobém horizontu kompenzovány 

                                                 
1
 RYDVALOVÁ, P.; RYDVAL, J. Outsourcing ve firmě: Průvodce pro manažera s tipy pro české prostředí.  

   1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 102 s. ISBN 978-80-251-1807-8. 
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úsporami mzdových nákladů při stabilizaci a udržení kvalitních zaměstnanců a dobrým 

nástrojem pro podporu firemní kultury i přes snižování počtu zaměstnanců. Outplacement 

velmi výstižně popisuje ve své knize Jiří Stýblo. Toto je jeho definice: „Velmi osobní servis, 

služba zaměstnancům, jak hledat nové zaměstnání, důvěrná a řešící konkrétní pomoc (včetně 

motivování a povzbuzování)“
2
.   

 

Historie outsourcingu 

 

Outsourcing se začal využívat již od sedmdesátých let. Pro mezinárodní koncerny, jako 

např. Kodak, Xerox, GM, apod., se v osmdesátých letech dvacátého století stala součástí 

podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice má poskytování 

outsourcingu dlouhodobou tradici. Např. závodní jídelny větších firem i některých větších 

úřadů využívají služeb outsourcingových společností jako jsou například firmy Sodexho  

a Eurest. Mnohé společnosti již poznaly, že např. udržování a modernizace v oblasti IT je pro 

ně z ekonomického hlediska nevýhodné, a proto začali využívat služeb počítačových firem, 

které jsou poskytovateli outsourcingu. Těmto pak svěří odpovědnost za budování a správu 

jejich informačního systému.  

 

Principy a důsledky outsourcingu 

 

Základní princip outsourcingu vychází z teorie dělby práce a řízení zdrojů. Každá 

organizace má vlastní zdroje, které používá v rámci svých potřeb, k přeměně vstupů  

na výstupy, které jsou následně poskytovány interním či externím zákazníkům. Rozsah těchto 

výstupů by měl být v souladu s kvantitativními i kvalitativními požadavky, jenž jsou 

definovány příjemci, resp. zákazníky. Přičemž výstupní parametry musí být nastaveny tak, 

aby respektovaly cíl podniku a jeho podnikovou strategii.  

Prostřednictvím outsourcingu firma či organizace neobhospodařuje a nepečuje o zdroje 

či vstupy potřebné pro podnikové procesy, nýbrž tito činitelé budou „dodáváni“ jinými 

podnikatelskými subjekty ve formě služby či zboží. Použitím metody outsourcingu podnik 

nemusí vykonávat činnosti spojené s agendou péče a hospodaření související s částí jeho 

zdrojů, provede „vytěsnění“ zdroje a veškeré agendy vně společnosti a stane se tak 

„příjemcem“ produktů vytěsněného zdroje. Outsourcing by měl firmě umožnit, resp. ulehčit, 

dosažení jejich vytyčených cílů, proto koncepce outsourcingu musí být v souladu s firemními 

plány. 

                                                 
2
 STÝBLO, J. Outsourcing a outplacement. 1. vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 53. 
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Obr. 2.1 Princip outsourcingového řešení 

Obhospodaření 

zdroje
Hlavní činnostZdroje

Podnik

Služby

Zdroje Výstupy

Obhospodaření 

zdroje
Hlavní činnostZdroje

Poskytovatel

Výstupy

Podnik

Služby

Zdroje

Výstupy

INSOURCING

OUTSOURCING

 
Zdroj: STÝBLO, J. Outsourcing a outplacement. 1. vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 9. 

 

 

Vytěsnění určitých činností vně společnosti může být nástrojem získání strategické 

výhody v daném tržním segmentu, případně může být nutností přežití podniku – uvedené dva 

významy outsourcování jsou závislé na stavu tržního prostředí. Obecně je možné spatřovat 

význam outsourcingu v následujících oblastech: 

 konkurence – outsourcing úzce souvisí se strategií společnosti a může být zdrojem 

konkurenční výhody, případně v určitém tržním segmentu standardem, který snižuje 

náklady společnosti a tím ji umožňuje odstranit konkurenční výhodu jejich tržních 

„protivníků“, 

 finance – v rámci strategií soudobých společností je obvykle očekávaným přínosem 

implementace outsourcingu pozitivní dopad ve finanční oblasti a cashflow, outsourcing 

by měl snižovat náklady, čímž by se měla zvyšovat celková ziskovost společnosti  

a pozitivně projevit v oblasti cashflow, 

 věcnost – věcné důvody se váží k hlavní činnosti podniku, věcné důvody mohou 

vyplývat z momentální potřeby či zajištění přístupu ke zdrojům, jež si společnost není 

schopna sama opatřit, 

 organizace – vytěsnění podnikových zdrojů a soustředění se na hlavní činnost 

společnosti umožňuje zjednodušení organizační struktury společnosti, zpřehledňuje celý 

chod organizace a usnadňuje řízení pracovníků. 

Aby byl outsourcing úspěšný, vyžaduje to od vrcholového vedení firmy pečlivé 

zhodnocení, srovnávání a bedlivé zvážení budoucích možných dopadů na cíl firmy. Složitost 

podnikatelského prostředí vyžaduje komplexní přístup pro posuzování outsourcingu, mluví se 

o tzv. multisourcingu
3
. Tento posuzuje současnou outsourcingovou strategii, hodnotí 

                                                 
3
 Outsourcing, založený na novém myšlení, zahrnujícím komunikaci, interakci, monitorování funkcí, a to jak 

uvnitř, tak vně organizace. 
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dodavatele, může nastolit strategii typu win-win, ve které mají z transakce prospěch obě 

strany, nebo ovlivnit rozhodování typu „dělej nebo nakup“. 

Outsourcing může vystupovat v různých úrovních řízení:  

 taktická úroveň – může se uplatnit při rychlém řešení problémů v oblasti např. lidských 

zdrojů (řešení nedostatku pracovní síly určité kvalifikace) nebo finanční oblasti (okamžitá 

úspora nákladů), 

 strategická úroveň – outsourcing je stále používán pro zaplnění existujících mezer. 

Nehledá se však již jen jednorázové řešení problémů, ale snaží se nalézt optimální 

varianty, které uspokojí obě strany. Vztah dodavatel – odběratel se mění na partnerství. 

Firma si uvědomuje, že využitím outsourcingu neztrácí kontrolu nad určitými procesy 

nebo funkcemi, ale získává lepší kontrolu nad těmi částmi společnosti, které jsou pro ni 

klíčové. 

 transformační úroveň – outsourcing pomáhá s budováním nové tváře a struktury 

organizace. 

 

Důvody využití  

 

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané 

problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt  

a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované 

činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu 

je celosvětově zvyšujícím se trendem
4
.  

Při využití outsourcingu dochází k převedení investičních a mzdových nákladů  

na provozní náklady, což může být výhodou jak pro soukromé firmy, tak pro veřejný sektor. 

Soukromé firmy tímto sníží daňový základ, veřejný sektor může čerpat více z běžných 

výdajů, a tím ušetřit finanční zdroje pro financování investic. Zanedbatelné nejsou také 

problémy při likvidaci vysloužilých zařízení, se získáním potřebných certifikací nebo lidí 

s příslušnou kvalifikací, atd.  

Jednou z hlavních výhod outsourcingu je snížení provozních, popř. investičních 

nákladů, pokud poskytovatel outsourcingu je schopen danou činnost provádět levněji než 

firma, která jeho služeb využívá. Další výhodou je snížení rizik z pohledu výpadku lidských 

nebo technických zdrojů, které firma používá k zajištění činnosti. Toto riziko přechází  

na outsourcingovou firmu, která většinou pod sankcí zaručuje nějakou úroveň dostupnosti 

                                                 
4
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Outsourcing. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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poskytovaných služeb. Zanedbatelný není ani přístup ke kvalitnějšímu technickému vybavení 

a kvalifikovanější pracovní síle, které by si firma sama nemohla dovolit, protože tato činnost 

není její hlavní činností.  

Důvodů k outsourcingu je v různých průzkumech a pramenech uváděna celá řada  

a pořadí jejich důležitosti se mění v závislosti na době, oboru či postoji jednotlivých 

hodnotitelů. Greaver (1999)
5
 uvádí dvacet jedna nejběžnějších důvodů outsourcingu 

rozdělených do pěti oblastí: 

1) Organizační důvody  

 zvýšení efektivnosti tím, že se firma zaměří na to, co umí nejlépe, 

 zvýšení hodnoty výrobků a služeb, spokojenosti zákazníků a hodnoty podniku 

(shareholder value), 

 zvýšení flexibility v souvislosti s měnícím se tržním prostředím, poptávkou  

po službách a výrobcích, technologiemi, 

 transformování organizace. 

2) Důvody procesní 

 zlepšení risk managementu, 

 zlepšení provozní výkonnosti (váže se k různým oblastem, jako vyšší kvalita, vyšší 

produktivita, kratší časové cykly, lepší využití, větší výstupy, nebo vyšší zisky), 

 získání znalostí, dovedností a technologií, které by jinak byly nedostupné, 

 zlepšení důvěryhodnosti a image partnerstvím s předními společnostmi, 

 zlepšení managementu a řízení, 

 získání inovativních nápadů. 

3) Finanční důvody 

 získání hotovostních prostředků (cash) prodejem majetku poskytovateli služby, 

 snížení investic do hmotných aktiv a uvolnění těchto prostředků použití. 

4) Výnosové důvody 

 získání přístupu k trhu a obchodních příležitostí prostřednictvím obchodní sítě 

partnera, 

 zrychlení expanze využitím kapacity, procesů a systémů vyvinutých partnerem, 

                                                 
5 

Maurice F. Greaver II Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, 

AMACOM; illustrated edition edition (March 8, 1999), ISBN-10: 0814404340. 
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 zvýšení tržeb a produkční kapacity v době, kdy by tato expanze nemohla být 

financována, 

 komerční využití existujících schopností. 

5) Nákladové důvody 

 snížení nákladů v důsledku lepšího výkonu a lepší nákladové struktury partnera, 

 převedení fixních nákladů do variabilních, 

 zaměstnanecké důvody, 

 poskytnutí větší možnosti kariérního růstu zaměstnancům, 

 zvýšení nasazení a energie v oblasti vedlejších činností.  

 

Co, kdy a proč outsourcovat 

 

Outsourcovat se dnes dá už v podstatě téměř vše. Otázkou zůstává, kterou oblast nebo 

činnost se v daném okamžiku vyplatí outsourcovat. Toto lze zjistit několika způsoby:  

 Outsourcovat má smysl, pokud to, co je děláno vlastními silami, je dražší, než je schopen 

v nezměněné kvalitě udělat někdo jiný. Firma outsourcingem ušetří náklady, atd. 

 Outsourcovat má smysl, pokud nelze vlastními silami činnost dělat příliš dobře  

a vyhodnotí se, že zvýšení kvality na úroveň poskytované outsourcingové služby by bylo 

dražší, než náklady na outsourcing.  

 Outsourcovat má smysl, pokud lze adekvátním způsobem snížit riziko výpadku lidského 

nebo technického zdroje, přičemž je třeba posoudit pravděpodobnost výskytu rizika  

a zajistit u poskytovatele outsourcingu nezměněnou kvalitu služby v případě výskytu 

výpadku na jeho straně. Tady je třeba mj. posoudit, jak velký je rozdíl v nákladech mezi 

vlastní činností a ztrátami v případě výskytu výpadku na straně firmy a náklady  

na outsourcing (např. v případě nemoci jediné účetní v době závěrek a zaplacení penále 

za pozdní úhrady plateb daní, alespoň částečnou nahraditelnost, atd.).   

Aby se mohlo použít výrazu outsourcing, je podmínkou, aby služby, které přenechává 

externímu dodavateli, si podnik nejprve zajišťoval sám a teprve později je přenechal.  

 

Kdy neoutsourcovat 

 

V praxi se vyskytují případy, kdy outsourcing se nevyplácí. Pokud firma dává z rukou 

svoje know-how
6
, pokud dává z rukou informace o svých zákaznících anebo pokud  

                                                 
6
 znalost, informovanost; souhrn poznatků, receptů, výrobních a obchodních znalostí a postupů získaných 

dlouholetou zkušeností, hospodářský nehmotný statek – viz http://slovnik-cizich-slov.abz.cz. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/recept
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by outsourcování dané služby vedlo ke komplikacím v jejím každodenním využívání (např. 

když interní kantýnu by outsourcovali do větší vzdálenosti od podniku). Ve všech těchto 

případech je z dlouhodobého pohledu vždy levnější, pokud bude daná činnost konaná 

vlastními silami. Tzv. „dáváním z ruky“ je myšlen takový stav, kdy poskytovatel 

outsourcingu reálně s daty dané firmy pracuje, dívá se do nich a je s nimi seznámen. 

Kupříkladu poskytovatel webhostingu
7
, na kterém je umístěn firemní e-mail, stejně jako 

stovky či tisíce dalších e-mailů jiných firem, by z podstaty služby a ze zákona do vašich  

e-mailů nahlížet neměl. Oproti tomu externí autodopravce, kterému byl předán kontakt  

na zákazníka, informace o trasách, objemech přepravy i o cenách, za které pro daného 

zákazníka je zařízena nákladní autodoprava, může poměrně snadno tyto informace zneužít  

a o tyto informace může firma přijít
8
. 

 

Obecná pravidla a ustanovení outsourcingových smluv 

 

Základní filosofií outsourcingové smlouvy je oboustranná výhodnost, protože 

outsourcing je více než jiné závazkové vztahy závislý na spolupráci obou stran.  

Je nemyslitelné, aby smlouva obsahovala jen závazky dodavatele a přitom odběratel by měl 

jediný závazek platit za poskytnuté služby. Proto základním a nejdůležitějším ustanovením 

outsourcingové smlouvy je přesná specifikace předmětu smlouvy. Největším rizikem  

je podcenění dohody o tom, jakým způsobem může být ukončena spolupráce a jak budou 

vypořádány vzájemné vztahy.  

Dokumentace outsourcingu má v podstatě tři základní části: 

 závazky, které zabezpečují zajištění podmínek pro poskytování outsourcingových služeb, 

 závazky, které stanovují parametry poskytovaných služeb, 

 závazky, které stanovují podmínky vzájemného vypořádání stran po skončení 

outsourcingu. 

Pokud všechny tři části závazků nejsou sjednány najednou, nejsou přiměřeně 

podmíněny a provázány, může se stát, že se uskuteční první fáze závazků a zbytek smluvní 

dokumentace se již neuzavře ani neuskuteční. Toto by mohlo být pro poskytovatele 

likvidační. Zároveň je příjemce outsourcingu často závislý na dodávkách služeb 

poskytovatele. Z těchto důvodů je potřebné, aby vztah mezi příjemcem a poskytovatelem 

byl vyvážený a pozitivně akceptovatelný pro obě strany. Vzhledem k složitosti podmínek  

při uzavírání outsourcingových smluv, obvykle dochází k uzavření více smluvních typů 

                                                 
7
 webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. 

8 
http://www.businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/vse-co-jste-si-prali-vedet-o-outsourcingu. 
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v rámci jedné transakce. Může se jednat o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, mandátní smlouvu 

nebo jen inominátní (nepojmenovanou) smlouvu. Všechny tyto typy jsou upraveny 

Obchodním zákoníkem
9
.  

Pohlížet na outsourcing jen jako na nástroj snižování nákladů je nesprávné. Outsourcing 

je v moderním řízení firmy chápán jako projekt strategického řízení firmy. Žádná organizace 

není plně soběstačná ve zdrojích, ale její potřeby jsou neomezené. V mikroekonomické teorii 

existuje řada přístupů, jak je možné překonat nízkou efektivitu a různá omezení s využitím 

outsourcingu. Manažerům při jejich rozhodování může pomoci zvážení jednotlivých možných 

východisek outsourcingu. 

 

2.2 Teoretická východiska outsourcingu 

 

2.2.1  Pohled ekonomických teorií 

 

Outsourcingem se z pohledu ekonomických teorií zabývají R. A. Coase 

 a O. E. Williamsona, jejichž práce způsobily průlom ve vývoji outsourcingu. R. A. Coase  

mj. zdůraznil vliv transakčních nákladů, které vznikají při zjišťování obvyklých tržních cen  

a nákladů spojených s uzavíráním kontraktů.  

O. E. Williamson tyto náklady rozšířil o neúplné kontrakty ve spojitosti  

s tzv. specifickými aktivy. Autor ve svém díle uvádí, že např. není možné přesně předvídat, 

jak se bude svět vyvíjet, což může posléze ovlivnit konkrétní kontrakt. Další problém, který 

může nastat, se týká dlouhodobých investic, které jsou spojeny s úspěšným kontraktem  

a nemají jiné využití. V neposlední řadě jde i o aspekt oportunistického chování, kdy všichni 

účastníci kontraktu se budou snažit mít pro sebe co největší výhody a budou za tímto účelem 

utajovat nebo zkreslovat informace.     

 Teorie založená na zdrojích – je založena na předpokladu výrazných odlišností 

v disponibilních zdrojích a schopnostech jednotlivých firem a na předpokladu, že jsou 

tyto odlišnosti v dlouhodobém horizontu relativně neměnné. Management by měl 

identifikovat klíčové procesy pro získání konkurenční výhody a ty realizovat vlastními 

zdroji, ostatní činnosti by měl outsourcovat.  

                                                 
9
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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 Teorie transakčních nákladů – transakční náklady v ekonomii představují čas, práce  

a ostatní zdroje vynaložené za účelem uzavření smluv a na řízení firem či podobných 

institucí. Transakční náklady jsou v ekonomii náklady spojené s používáním cenového 

mechanismu, který nefunguje sám o sobě. Lidé musí zjišťovat ceny, porovnávat e-shopy, 

je nutné smlouvat, sestavit smlouvy (právní posouzení), kontrolovat je, vytvořit 

mechanismus řešení sporů (sankce při nedodržení): jedná se o vedlejší náklady spojené  

se sjednáním a realizací transakcí. Transakční náklady se dají snižovat dobře nastavenými 

institucemi a vymahatelnými pravidly
10

. Při rozhodování o využití outsourcingu 

založeného na teorii transakčních nákladů je třeba zohlednit tři významné faktory, které 

ovlivňují jejich výši – specifičnost používaných aktiv, nejistota pramenící z prostředí  

a vzájemného vztahu a četnost interakcí.  

 Teorie nákladů zastoupení – teorie nákladů zastoupení sleduje náklady spojené 

s dohledem nad činností poskytovatele outsourcingu. Může být na outsourcing 

aplikována buď jako vztah mezi firmou a poskytovatelem outsourcingu nebo např. 

z pohledu základního postoje k riziku, délkou vzájemného vztahu, apod.   

 Institucionální teorie – je to teorie založená na neekonomické bázi, která klade důraz  

na lidský prvek. Postupem času se firmy, které vzájemně existují na jednom ohraničeném 

prostoru, stávají vzájemně homogenní ve smyslu jejich struktury, pracovních postupů  

i strategií. Lze tvrdit, že čím více je určitá oblast podnikání institucializovaná (např. 

veřejný sektor), tím rychleji dochází k využívání outsourcingu. 

 Teorie závislosti na zdrojích – tato teorie vychází z úvahy, že prostředí, které obklopuje 

danou firmu, je stejně důležité jako sama firma. Firmy přijímají strategická rozhodnutí 

vedoucí k získání přístupu ke klíčovým zdrojům, aby stabilizovaly svoje vztahy 

k externímu prostředí a zajistily si tak svoji existenci.  

 Teorie založená na znalostech – u této teorie je hlavní důraz kladen na znalosti jako 

jednoho ze zdrojů. I když je firma schopna získat potřebné znalosti vlastní cestou, jeví  

se mnohdy efektivnější jejich nákup z externích zdrojů, což může zvyšovat 

konkurenceschopnost.  

 Pohled strategického managementu – strategickým managementem se zjednodušeně 

řečeno myslí přístup vrcholového vedení firmy k dosažení určitého cíle. Přístupem  

z hlediska strategického managementu se ve svém díle „Teorie růstu firmy založeného  

na zdrojích“ zabývá Edith Penros. Doporučuje firmám soustředit se na jejich hlavní 

                                                 
10

 http://cs.wikipedia.org/wiki. 
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podnikatelskou aktivitu. Ostatní podpůrné aktivity by měly být zanalyzovány jako 

činnosti, které by mohly být outsourcovány.  

 Strategie „nakup nebo dělej“ – tato strategie je založena na výběru ze dvou variant. 

Rozhodnutí o tom, kterou z variant použít, závisí na více faktorech a je odpovědností 

managementu, pro kterou variantu se rozhodnout. Mnohdy se manažeři rozhodují bez 

provedení kvalitní analýzy, jen na základě módnosti této strategie nebo snahy dodat 

službu „známým“ dodavatelům. V rámci této strategie je velice důležité vynaložit nemalé 

úsilí na:  

 selekci počtu a kvality dodavatelů, 

 diskuzi o tom, na kterou aktivitu má podnik soustředit své zdroje, 

 definování jádra kompetencí v organizaci.   

 

V níže uvedené tabulce 2.2 je přehledněji zpracováno využití výše uvedených 

teoretických poznatků v praxi. Jedná se faktory, které by měly usnadnit rozhodování subjektu, 

zda danou činnost bude dělat sám nebo využije externích služeb.  

 

Obr. 2.2 Kroky v rozhodnutí „NAKUP – DĚLEJ“ popisuje jednotlivé kroky při 

rozhodování managementu, které činnosti jsou strategické a musí být dělány vlastními silami, 

a které jsou podpůrné, a jsou dále podrobeny analýzám z pohledu efektivnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Tab. 2.2 Využití teoretických poznatků v praxi 

Teoretická východiska 
Faktory podporující 

rozhodnutí NAKUP 

Faktory podporující 

rozhodnutí DĚLEJ 

Teorie založená na 

zdrojích 

 nedostatek vnitřních 

zdrojů 

 potřebné zdroje mají 

nízký strategický význam 

a jsou snadno 

napodobitelné 

 jsou zapotřebí nejlepší 

zdroje existující na světě 

 potřebné zdroje mají 

značný strategický 

význam a jsou těžko 

nahraditelné 

Teorie transakčních 

nákladů 

 produkty výrazně 

neovlivňují pokles 

sledovaných nákladů 

 spolupráce se stálými 

partnery přináší 

nákladové úspory 

 nové specifické investice 

by zvýšily náklady 

spolupráce 

 existuje vysoká nejistota 

ohledně možného 

zvýšení sledovaných 

nákladů 

Teorie nákladů zastoupení 
 chování potenciálních 

partnerů lze předvídat 

 přínosy outsourcingu 

jsou nesnadno měřitelné 

Institucionální teorie 
 existují právní dohody 

mezi zvažovanými 

zeměmi 

 právní systém ovlivňující 

outsourcing je nestabilní 

systém 

Teorie závislosti na 

zdrojích 

 existují široké vzájemné 

vztahy mezi partnery 

 uvažované silové faktory 

jako např. velikost jsou 

mezi partnery vyrovnané 

 klíčové zdroje poskytuje 

pouze jeden pramen 

Teorie založená na 

znalostech 

 znalosti související 

s produktem jsou snadno 

přenositelné 

 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Ladislav TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských 

činností. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7400-010-2, s. 14  
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Obr. 2.2 Kroky v rozhodnutí NAKUP – DĚLEJ   

 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Ladislav TYLL. Outsourcing a offshoring podnikatelských 

činností. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7400-010-2, s. 16. 

 

2.3 Specifika outsourcingu ve veřejné správě 

 

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením 

veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném 

zájmu. Kromě této správní činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu 

označovány též správní orgány, které ji vykonávají, tedy především úřady. V centralistickém 

pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa 

rozdělena na státní správu a samosprávu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_akt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centralismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
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Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána 

právem i ústavními zásadami.  

" Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích  

a způsoby, které stanoví zákon."
11

   

"Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem,  

a to způsobem, který zákon stanoví."
12

  

Z pohledu veřejné správy může outsourcing fungovat na stejných principech jako 

v soukromém sektoru. Cílem je rovněž snížení výdajů a tím zefektivnění činností. 

Jedním z rozdílů je např. trochu odlišný pohled na snižování nákladů z pohledu daně 

z příjmu. Podnikatelské subjekty, založené za účelem podnikání, se snaží minimalizovat 

základ daně a tím i platbu daně z příjmu. Nakoupená služba (outsourcing) snižuje zpravidla 

základ daně více, než odpisy z dlouhodobého majetku
13

. U územně samosprávních celků, 

regionálních rad a některých dalších vybraných subjektů není tolik důležitý daňový pohled 

jako finanční úspora a lepší využití alokovaných zdrojů běžných výdajů a úsporu 

kapitálových výdajů, které mohou být využity pro financování investic, které není možno 

nijak outsourcovat (např. rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku). Ve veřejné 

správě se outsourcing většinou využívá v oblasti informačních technologií a datových sítí. 

Jedná se o oblast s velkým důrazem na utajení a na bezpečnost spravovaných informací. 

Bezpečnost těchto informací lze charakterizovat jako zachování důvěrnosti, integrity  

a dostupnosti daných informací. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, HLAVA PRVNÍ, čl. 2, odst. 3. 
12

 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního 

pořádku České republiky, hlava první, čl. 2, odst. 2. 
13

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 23, odst. 1. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_z%C3%A1jem
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3 ANALÝZA NÁKLADŮ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ  

3.1 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je právnickou osobou, která 

vznikla na základě zákona č. 248/2000 Sb., § 16, odst. 4., o podpoře regionálního rozvoje,  

v platném znění. Je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko (dále jen ROP MS), jehož posláním a úkolem je správa peněz  

z evropských strukturálních fondů a českých veřejných zdrojů a prostřednictvím vhodných 

dotačních záměrů je směřovat na rozvojové investiční projekty. Má odpovědnost za realizaci  

a řízení ROP NUTS II Moravskoslezsko. Regionální operační program NUTS II
14

 

Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence  

a je pro něj vyčleněno 716,09 mil. € (cca 20,19 mld. Kč), což činí přibližně 2,68 % veškerých 

prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku na období 2007 – 2013. Z českých 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. €.  

ROP MS vychází z cílů Strategických obecných zásad Společenství a je vypracován ve shodě 

s nařízeními ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro programové období  

2007 – 2013. Region soudržnosti Moravskoslezsko je územně totožný s územím 

Moravskoslezského kraje.  

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko má podle výše uvedeného 

zákona tyto orgány: 

 předsedu regionální rady, který je statutárním orgánem Regionální rady a tuto zastupuje 

navenek a ze své činnosti je zodpovědný Výboru Regionální rady, 

 výbor regionální rady, který má 15 členů a je dle zákona § 16, zákona č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, volen ze členů zastupitelstva kraje. 

Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního 

programu, zejména pak schvaluje:  

 programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního programu  

a změny těchto dokumentů, 

 výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo 

dokumentace k jednotlivým výzvám, 

                                                 
14

 NUTS II – územní statistická jednotka, tzv. region soudržnosti. Klasifikaci NUTS (Nomenklatura územních 

statistických jednotek) zavedl Eurostat (statistický úřad Evropské unie) pro statistické účely. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
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 výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční 

výpomoc, 

 výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené  

s realizací Regionálního operačního programu, 

 rozpočet Regionální rady, rozpočtový výhled Regionální rady a závěrečný účet 

Regionální rady. 

Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který je výkonným 

orgánem Regionální rady, zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s výjimkou těch záležitostí, 

které jsou svěřeny Výboru Regionální rady. Úřad plní povinnosti a úkoly vyplývající  

z odborného, organizačního a technického zabezpečení činnosti Regionální rady. V čele úřadu 

je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Výbor regionální rady na návrh předsedy.  

Je statutárním zástupcem organizace, nadřízeným všech zaměstnanců RR a provádí kontrolu 

jejich činnosti a zároveň je podřízen předsedovi Regionální rady.  

 

3.1.1 Poslání, vize a strategické cíle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko 

 

Poslání, vize a strategické cíle má Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko popsány v dokumentu „Organizační strategie ÚRRRS MS na léta 2007 – 

2015“. Dokument byl zpracován ředitelem úřadu spolu se zaměstnanci a byl schválen 

Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.  

Posláním Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je, aby 

profesionální službou přispíval k evropské soudržnosti a k dynamickému rozvoji regionu 

Moravskoslezsko.  

Vizí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je, aby byl efektivní, 

zákaznicky a partnersky orientovanou organizací, která ctí hodnoty fair play. 

Vizí ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je, aby úřad: 

 byl víc než dobrá rada, 

 byl špičkovým úřadem regionální rady v ČR, 

 byl špičkovým řídícím orgánem operačního programu v ČR, 
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 byl špičkovou organizací veřejné správy v ČR
15

. 

 

Úřad RR se řídí mottem organizačních hodnot:  

 

„Hrajeme fér a v týmu – vstřícně a ochotně – jednoduše – moderně s dobou – společně 

s Vámi“.  

 

Globálním cílem ROP regionu soudržnosti  Moravskoslezsko je: 

 urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost efektivnějším využitím jeho 

potenciálu. Tohoto cíle bude dosaženo zejména zvyšováním kvality života obyvatel 

a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný 

čas, zejména modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem dalších atributů 

spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Konkurenceschopnost regionu 

Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných podmínek pro podnikání 

a aktivním marketingem Moravskoslezského kraje. 

Strategické cíle (SC) jsou rozděleny do tří strategických témat, které reprezentují hlavní 

oblasti činnosti Regionální rady Moravskoslezsko, jsou řazeny podle priorit  

a stanoveny tak, aby přispívaly k naplnění poslání a vize organizace. Jedná se o následující 

témata: 

 SC pro oblast Řízení a implementace ROP, 

 SC pro oblast Publicita EU, 

 SC pro oblast Efektivně fungující úřad, 

 Strategická témata. 

 

3.1.2  Hospodaření a struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko 

 

Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu dle § 16a, zákona č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, a dle zákona 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Je povinna předkládat údaje 

pro vypracování státního závěrečného účtu. Zároveň se řídí Metodickým pokynem 

Ministerstva financí pro Regionální rady regionů soudržnosti, který stanovuje rozsah, 

                                                 
15

 http: //www.rr-moravskoslezsko.cz 
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strukturu a termíny údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 

za příslušný rok. Regionální rada MS rovněž zpracovává finanční vypořádání dle Vyhlášky  

č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. 

Hospodaření regionální rady za uplynulý kalendářní rok podléhá přezkumu hospodaření 

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum hospodaření provádí ministerstvo 

financí, které může tímto přezkumem pověřit územní finanční orgán. 

 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny: 

 z dotací ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných  

z  rozpočtu EU, 

 z dotací z rozpočtů kraje na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, 

 z dotací z rozpočtu kraje na činnosti Regionální rady, 

 z transferů ze státního rozpočtu, 

 z ministerstva pro místní rozvoj – spolufinancování projektů ROP jako národní 

spolufinancování, 

 z příjmů z vlastního majetku a majetkových práv, 

 z přijatých peněžitých darů a příspěvků, 

 z přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, 

 z úroků z vkladů, penále a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků 

Regionální rady. 

 

Výdaje rozpočtu jsou tvořeny: 

 výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a závazky vyplývající pro 

Regionální radu z plnění povinností uložených ji zákony (výdaje na projekty, které jsou 

proplaceny příjemcům dotací), 

 výdaj na vlastní činnost Regionální rady, 

 běžné výdaje na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a zaměstnanců 

pracujících na dohody a dále výdaje na povinné sociální, zdravotní pojištění a odvody  

na úrazové pojištění, 

 běžné výdaje související s činností úřadu, výdaje spojené s realizací akcí k propagaci EU, 

výdaje na expertní posudky, poradenské služby, apod., 
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 kapitálové výdaje, jako například programové vybavení, nákup různého technického 

vybavení, dopravních prostředků, apod., 

 výdaje na splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, 

 výdaje za uložené sankce za porušení rozpočtové kázně. 

Financování činnosti úřadu je v rozhodující míře zajišťováno ze zdrojů Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko, prostřednictvím projektů Technické pomoci, a to  

ve výši 85 % způsobilých výdajů
16

 z prostředků Evropské unie a 7,5 % ze státního rozpočtu. 

Spolufinancování ve výši dalších 7,5 % a financování nezpůsobilých výdajů je zajištěno 

z prostředků Moravskoslezského kraje. 

 

Administrativní členění 

 

Úřad Regionální rady se člení na jednotlivé odbory a útvary. Každý odbor nebo útvar 

má vedoucího, který se ze své činnosti a činnosti řízených zaměstnanců zodpovídá řediteli 

organizace. Výjimkou v členění odborů je odbor implementace programu. Tento odbor  

se dále člení na tři oddělení implementace podle jednotlivých prioritních os. Do odborů nebo 

oddělení jsou pak přiřazena konkrétní pracovní místa. 

Působnosti a pravomoci v řídících procesech vychází z působností jednotlivých útvarů. 

 

Organizační strukturu úřadu tvoří organizační útvary
17

: 

 

 ředitel, 

 finanční útvar, 

 interní auditor, 

 odbor vnitřních věcí, 

 odbor programování a metodiky, 

 odbor implementace programu: 

 oddělení implementace prioritní osy 1 a 5, 

 oddělení implementace prioritní osy 2, 

 oddělení implementace prioritní osy 3 a 4, 

 odbor plateb, 

 odbor udržitelnosti projektů. 

                                                 
16

 Výdaje vztahující se k projektu, které jsou vynaloženy v souladu s cíli příslušné oblasti podpory. 
17

 http:// www.rr-moravskoslezsko.cz/ o-nas/urad-regionalni-rady-regionu-soudrznosti-moravskoslezsko. 
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Organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet úřadu stanovuje výbor RR.  

Na postavení, práva a povinnosti zaměstnanců Regionální rady se vztahují ustanovení zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. 

 

Obr. 3.1 Organizační schéma Úřadu Regionální rady 

 

 

Zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/urad-regionalni-rady-regionu-soudrznosti-

moravskoslezsko 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/urad-regionalni-rady-regionu-soudrznosti-moravskoslezsko
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/urad-regionalni-rady-regionu-soudrznosti-moravskoslezsko


 23 

3.2 Analýza činností úřadu Regionální rady 

 

Na základě obr. 3. 1 Organizační schéma Úřadu regionální rady budou provedeny kroky 

dle strategie „Nakup nebo dělej“, a to z pohledu vymezení hlavních a podpůrných činností 

úřadu.  

Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, jsou 

orgány Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko předseda RR, Výbor RR  

a Úřad RR. 

 

Předseda Regionální rady 

 

Jedná se o statutární orgán Regionální rady, který ji zastupuje navenek. Mezi jeho úkoly 

patří svolávání a řízení zasedání Výboru Regionální rady. Ze své činnosti je odpovědný 

Výboru Regionální rady. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Je-li 

zvoleno více místopředsedů, předsedu zastupují místopředsedové v pořadí stanoveném 

Výborem RR. V současné době je předsedou Regionální rady pan Miroslav Novák. 

 

Výbor Regionální rady 

 

Výbor Regionální rady je orgánem Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstva Moravskoslezského 

kraje, který tvoří region soudržnosti Moravskoslezsko. Je odpovědný za řízení a provádění 

ROP MS a dále je odpovědný zejména za: 

 přípravu, projednání a předložení operačního programu Evropské komisi,  

 zavedení systému pro shromažďování spolehlivých finančních a statistických informací 

o provádění operačního programu, zavedení ukazatelů monitorování a hodnocení; 

předávání těchto údajů v dohodnutém elektronickém formátu Monitorovacímu výboru, 

PCO
18

 a Komisi, 

 zajištění vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění operačního programu a (po 

schválení Monitorovacím výborem) předložení Komisi,  

 zřízení a činnost Monitorovacího výboru programu, 

 zajištění toho, aby PCO obdržel všechny potřebné informace o postupech a auditech, 

prováděných ve vztahu k výdajům pro účely vydání potvrzení o oprávněnosti výdaje, 

 zajištění toho, aby Auditní orgán obdržel požadované dokumenty a podklady pro účely 

                                                 
18

 Platební a certifikační orgán. 
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analytické a zpravodajské činnosti, 

 zabezpečení hodnocení ROP MS, 

 zajištění toho, aby subjekty, které jsou zapojeny do řízení a provádění operačního 

programu, včetně příjemců podpory a dalších subjektů zapojených do implementace, 

vedly samostatný účetní systém, nebo používaly vhodné kódové označení účtů pro 

všechny transakce týkající se pomoci, 

 zabezpečení řízení k prošetření nesrovnalostí a zasílání hlášení o nesrovnalostech, 

 zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků, 

 zajištění shody s národními politikami a politikami Společenství, zvláště s ohledem 

na zadávání veřejných zakázek, pravidla veřejné podpory, ochranu životního prostředí 

a rovné příležitosti, 

 zajištění zdrojů národního spolufinancování, 

 poskytnutí informací, které Komisi umožní provést vyhodnocení velkých projektů, 

 plnění povinností, týkajících se informovanosti a propagace operačního programu, 

 výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc
19

. 

 

Úřad Regionální rady 

 

Úřad Regionální rady (ÚRR) je výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré 

úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP MS s výjimkou těch záležitostí, které jsou 

svěřeny nebo vyhrazeny Výboru a předsedovi RR. Úřad také plní úkoly, spojené s odborným, 

organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. 

ÚRR zajišťuje zejména následující úkoly: 

 přijímání žádostí o podporu a organizování výzev k předkládání projektů, 

 podávání informací o programu, 

 posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předkládaných projektů, 

 zajištění kvalitativního hodnocení projektů, 

 přípravu smluv o financování projektu, 

 monitorování plnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek při realizaci úspěšných 

projektů,  

 kontrola postupu prací na jednotlivých projektech, 

 zajištění fungování monitorovacího systému – elektronické evidence dat pro monitorování 

a vyhodnocení implementace programu, 

                                                 
19

  Dokument Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013. 
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 zpracování údajů o výdajích jako podkladů pro certifikaci, 

 příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu ROP MS, 

 provádění a zajištění výkonu finančních kontrol realizace projektů s cílem ověřit,  

zda spolufinancované výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly 

vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy o financování projektu a legislativou ČR  

a ES, 

 přezkoumání předložených žádostí o proplacení uskutečněných výdajů příjemci podpory 

(především ověření souladu se stanovenými výkonovými cíli a finančním plánem 

projektu, souladu s politikami a legislativou ČR i ES, posouzení, zda výdaje jsou 

způsobilé, atd.), včetně proplácení žádostí, 

 zajišťování publicity programu, 

 příprava rozpočtu a závěrečného účtu RR, 

 uchovávání všech dokladů týkajících se výdajů a auditů nezbytných pro zajištění 

odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky v souladu s čl. 90 

obecného nařízení
20

. 

 

Činnost všech tří výše uvedených orgánů je nutno zařadit do hlavních činností úřadu 

bez analyzování dalších kroků, jelikož se jedná o činnosti, které jsou dány právním předpisem  

a není možno je jakkoliv nahradit. Využití outsourcingu je neakceptovatelné. 

Rozhodnutím Výboru jsou stanoveny útvary, které budou zabezpečovat činnosti 

Řídícího orgánu (ŘO) tak, aby byla zajištěna podmínka nezávislosti a oddělení funkce řídící, 

platební a kontrolní. 

Regionální rada odpovídá za zavedení a udržování řídícího a kontrolního systému 

v souladu s požadavky Komise
21

, příslušných předpisů ES a národní legislativy. Řídící, 

platební, kontrolní funkce ÚRR jsou odděleny. Oddělení řídící, platební, kontrolní funkce  

je zajištěno jasným rozdělením kompetencí a odpovědnosti za procesy a činnosti tak,  

aby rozhodování a kompetence byly nezpochybnitelné, bez duplicit a nejasností. Každá 

funkce je zajišťována na funkčně odděleném odboru.   

Všechny orgány, podílející se na implementaci operačních programů, musí mít zaveden 

potřebný řídící a kontrolní systém, který je v souladu s národní legislativou a je způsobilý 

                                                 
20

  Dokument Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013. 
21

 Evropská komise (Komise) je jedním z hlavních orgánů Evropské unie. Zastupuje a hájí zájmy Unie jako 

celku. Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má na starosti provádění politik EU 

a využívání finančních prostředků Unie. 
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včas identifikovat administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytvářet podmínky pro 

prevenci vzniku chyb.  

Přesné vymezení rozdělení funkcí na jednotlivé odbory úřadu je uvedeno v příloze č. 1. 

 

Oblíbenou metodou členění činností organizace (firmy) je hodnototvorný řetězec, jehož 

autorem je Michael Porter. Metoda člení jednotlivé činnosti prováděné v podniku podle 

hodnoty, kterou přidávají ke konečnému výrobku. U typického hodnototvorného řetězce  

se jednotlivé činnosti člení na dvě základní skupiny, a to na činnosti neboli funkce hlavní, 

kterými jsou výroba, služby a marketing, a na funkce podpůrné, mezi které patří podniková 

infrastruktura, informační systém, personální funkce, vědeckotechnický rozvoj  

a materiálové hospodářství. 

Pomocí strategie „Nakup nebo dělej“ a „Porterova generického hodnotového řetězce“ 

budou vymezeny hlavní a vedlejší (podpůrné) činnosti jednotlivých odborů úřadu tak, aby 

bylo možno vyčlenit ty, které budou podrobeny dalším analýzám. Napřed je nutno představit 

nejdůležitější činnosti všech odborů úřadu. 

 

Finanční útvar 

 

Odborem, který plní platební funkci, je finanční útvar:  

 zajišťuje převody prostředků příjemcům na financování projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu Evropské unie (SF) z prostředků rozpočtu RR, a to do 15 pracovních dnů  

od obdržení žádosti o platbu z Odboru plateb, 

 sděluje řídícímu orgánu požadované údaje o provedených převodech prostředků 

příjemcům dle své evidence (zejména údaje o příjemci, výši převedených prostředků,  

den platby příjemci), 

 při provádění jednotlivých činností, spojených s převody prostředků příjemcům, postupuje 

v souladu s interními pracovními postupy (manuály), 

 z MSC2007
22

 vystavuje souhrnnou žádost, kterou po schválení a podpisu ředitelem ÚRR 

zasílá na MMR (odbor rozpočtu), 

 pro zajištění dostatku finančních prostředků z MMR na další rok odesílá na MMR Žádost 

o poskytnutí dotace, 

 předává MMR informace o čerpání státního rozpočtu a zdrojů ERDF, 

 provádí kontrolu čerpání ve vazbě na zdroje kapitoly státního rozpočtu a ERDF. 

                                                 
22

 Monitorovací systém strukturálních fondů. 
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Analýza podle strategie „Nakup nebo dělej“: 

Finanční útvar je odborem plnícím platební funkci, jedná se o hlavní činnost úřadu, 

kterou není možno nahradit externím dodavatelem.  

Další kroky analýzy jsou nerelevantní.    

 

Interní audit 

 

Odborem, který plní kontrolní funkci, je interní audit. Útvar auditu je funkčně nezávislý  

a organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur a je podřízen příslušnému 

vedoucímu orgánu veřejné správy, tj. řediteli úřadu.  

Útvar interního auditu v pravidelných intervalech prověřuje vnitřní kontrolní systém. 

Jeho činnost mimo jiné zahrnuje prověřování plnění základních požadavků na vnitřní 

kontrolní systém. Významnou součástí je také předkládání doporučení ke zdokonalování 

kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření  

k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost. 

Analýza podle strategie „Nakup nebo dělej“: 

Dle příslušných předpisů ES, národní legislativy a Komise musí být tento odbor 

součástí implementačních struktur. Proto rovněž spadá do hlavních činností úřadu bez 

zkoumání dalších kroků analýzy.  

 

Odbory plnící řídící funkci jsou od roku 2013 tyto: 

 odbor programování a metodiky, 

 odbor implementace programu, 

 odbor plateb, 

 odbor udržitelnosti projektů. 

 

Odbor programování a metodiky 

 

Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti strategického řízení ROP MS, řízení alokace 

finančních prostředků na ROP MS, metodické podpory pro subjekty implementační struktury, 

žadatele a příjemce, evaluace ROP MS
23

 nastavení a vypracování postupů a plánů  

pro monitoring ROP MS a jeho řízení a v oblasti hlášení nesrovnalostí. Taktéž plní funkci 

                                                 
23

 Hodnocení programu ROP MS. 
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kontaktního bodu sítě AFCOS
24

 (Anti-Fraud Co-ordination Structure) pro hlášení 

nesrovnalostí zjištěných při poskytování pomoci z ROP MS.  

Tento odbor vypracovává a projednává programový dokument operačního programu 

v Evropské komisi zároveň s partnery na straně ČR, zpracovává plán výzev v návaznosti  

na plnění cílů programu, absorpční kapacity a plnění pravidel n+3 (n+2)
25

. Dále vypracovává 

a aktualizuje systém metodik a postupů pro subjekty implementační struktury, pro žadatele  

a příjemce. V rámci evaluace např. zajišťuje nastavení postupů pro hodnocení ROP MS, 

vypracovává, zadává a řídí evaluační plán ROP MS. Zpracovává výroční a závěrečné zprávy 

o provádění programu, tyto projednává v Monitorovacím výboru a předává je Evropské 

komisi. S Evropskou komisí spolupracuje na ročním posouzení pokroku dosaženého  

při realizaci programu. Plní funkci kontaktního bodu AFCOS RR a odpovídá za hlášení 

nesrovnalostí v síti AFCOS. Monitoruje a hodnotí absorpční kapacitu, identifikuje vhodné 

projekty a konzultační činností s žadateli se snaží zvýšit jejich kvalitativní úroveň. 

Analýza podle strategie „Nakup nebo dělej“: 

Odbor plní řídící funkci a je hlavní činností úřadu. Po analýze všech jeho výše 

uvedených úkolů nebyly identifikované podpůrné aktivity. Další kroky analýzy jsou 

nerelevantní.    

 

Odbor implementace programu 

 

Jedná se nejpočetnější odbor v rámci ÚRR MS, kromě jeho řídící funkce je i výkonnou 

složkou úřadu. Odbor implementace programu (OIP) je dále rozdělen na oddělení prioritních 

os 1, 2, 3, 4 a 5. 

Odbor jako celek zodpovídá za plnění úkolů v oblasti administrace, hodnocení  

a přípravy výběru projektů, sledování postupu realizace a monitorování projektů, kontroly 

oprávněnosti výdajů, předběžné a následné kontroly na místě.  

OIP úzce spolupracuje s odborem programování a metodiky na vypracování 

metodických postupů upravujících zejména administraci, hodnocení a výběr projektů, 

zpracování monitorovacích a výročních zpráv programu ROP MS, hlásí podezření  

na nesrovnalosti v rámci ROP MS. Při zajišťování činností spojených s uložením, vybráním  

a vymáháním odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále příjemcům dotací, včetně sankcí 

za porušení smluvních podmínek, spolupracuje s právním oddělením odboru vnitřních věcí.   

                                                 
24

 Struktura pro spolupráci s úřadem OLAF v České republice. 
25

 Finanční prostředky určené pro daný rok musí být vyčerpány v následujících třech nebo dvou letech (n+3, 

n+2). 
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Od 1. 1. 2013 taktéž zajišťuje prostřednictvím vystavené webové aplikace vkládání dat 

do Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis)
26

 vedeného Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže. Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí předkládá 

zprávy o výběru projektů doporučených ke spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU, 

předkládá rozhodnutí správního orgánu vztahující se k podmínkám, za kterých byly příjemci 

poskytnuty prostředky, tj. např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo 

jiných správních orgánů rozhodujících o správních deliktech podle zvláštních právních 

předpisů. V rámci podpůrných činností odbor zajišťuje spisovou a skartační službu, testuje 

funkčnost a operabilitu monitorovacího informačního systému.  

Hlavní činností OIP  při implementaci programu napříč všemi odděleními jsou: 

 administrace, hodnocení a přípravy výběru projektů zejména: 

 zajištění podpory při výkladu metodik a postupů vůči žadatelům a příjemcům, 

 spolupráce na přípravě výzev pro příjem žádostí o dotaci, 

 provádění kontroly přijatelnosti a formální kontroly žádostí o dotaci, 

 hodnocení projektů, 

 vypracování hodnotící zprávy, 

 příprava výběru projektů, 

 vytváření a vedení seznamu externích hodnotitelů, 

 sledování postupu realizace projektů včetně monitorování projektů zejména: 

 příprava podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR,   

 zajištění monitorování projektů, 

 příjem a kontrola zpráv o realizaci projektu, 

 vypořádání změn podmínek realizace projektů, 

 administrace ukončení projektu, včetně předčasného ukončení, 

 věcné kontroly žádostí o platbu v rámci projektů zejména: 

 přijímání žádostí o platbu, 

 provádění věcné kontroly žádostí o platbu, 

 vypořádávání nedostatků v žádostech o platbu z věcného hlediska, 

 schvalování / neschvalování žádostí o platbu z věcného hlediska, 

 zasílání žádostí o platbu odboru plateb, 

 předběžné kontroly na místě zejména: 

                                                 
26

 Pravidlo de minimis je aktualizováno tak, že vyjímá podporu ve výši méně než 200 000 EUR z požadavku 

předem to oznámit Evropské komisi, podpora ve výši nepřesahující 200 000 EUR poskytnutá během období 

tří let není považována za státní podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 SFEU. 
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 provádění předběžné projektové kontroly, tzv. ex-ante, 

 vypracovávání záznamů z kontrol (předběžných), 

 příprava plánů kontrol na místě (předběžná), 

 spolupráce na průběžných kontrolách na místě (interim) s odborem plateb. 

Analýza podle strategie „Nakup nebo dělej“: 

Druhý z odborů plní taktéž řídící funkci úřadu a zároveň je jeho výkonnou složkou. 

Další analýzou je možné oddělit hlavní činnosti, které nemohou být zastoupeny externími 

dodavateli a podpůrné činnosti, u kterých by mohlo dojít k outsourcování. Jedná  

se o spisovou a skartační službu, popř. testování informačního systému.   

 

Odbor plateb 

 

Odbor plateb je druhým největším odborem ÚRR MS, má řídící funkci a patří 

k výkonným složkám úřadu. Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti finanční kontroly žádostí  

o platbu a jejich schvalování, průběžné kontroly na místě, poskytování podkladů pro 

certifikaci a vystavování a kontroly souhrnné žádosti o platby. 

Odbor plateb (OPL) spolupracuje se všemi odbory napříč úřadem. Např. s finančním 

útvarem spolupracuje na vypracování odhadů očekávaných výdajů na úrovni schválených  

a předpokládaných projektů, s právním oddělením odboru vnitřních věcí spolupracuje  

na zajištění činností spojených s uložením, vybráním a vymáháním odvodů za porušení 

rozpočtové kázně a penále příjemcům dotací, včetně sankcí za porušení smluvních podmínek.  

S odborem programování a metodiky spolupracuje při výkladu metodik a postupů vůči 

příjemcům, na zpracovávání monitorovacích a výročních zprávách programu ROP MS. 

V rámci ROP MS hlásí podezření na nesrovnalosti a spolupracuje na analýze rizik.  

V podpůrných činnostech testuje funkčnost a operabilitu monitorovacího informačního 

systému, archivuje dokumenty v oblasti výkonu činností odboru plateb. 

Do hlavní činnosti odboru spadá: 

 finanční kontrola žádostí o platbu v rámci projektů zejména: 

 přijímání žádostí o platbu od odboru implementace, 

 provádění finanční kontroly žádosti o platbu, 

 vypořádávání nedostatků v žádosti o platbu z finančního hlediska, 

 schvalování žádostí o platbu zejména: 

 schvalování / neschvalování žádosti o platbu, 

 kontrola a schvalování žádosti o platbu z TP, 
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 zasílání žádostí o platbu finančnímu útvaru, 

 průběžné kontroly na místě zejména: 

 provádí průběžnou projektovou kontrolu = interim, 

 vypracovává záznamy z kontrol (průběžná), 

 připravuje plány kontrol na místě (průběžná), 

 spolupracuje na kontrolách na místě (předběžné, následné) s odborem implementace 

programu, 

 spolupracuje na vypracování a návrhy na úpravy v metodických postupech 

upravujících kontroly v rámci ROP MS, 

Další důležitou činností je zajištění vykazování výdajů pro certifikaci
27

. 

Analýza podle strategie „Nakup nebo dělej“:  

Jedná se o další odbor, zajišťující řídící funkci, je hlavní činností úřadu a jeho výkonnou 

složkou. Analýzou jeho činností je možno testování funkčnosti informačního systému označit 

jako podpůrnou činnost, která by mohla být prováděna externím dodavatelem. 

 

Odbor udržitelnosti projektů 

 

Tento odbor je posledním v řadě odborů plnící řídící funkci a zodpovídá za plnění úkolů 

v oblasti řešení změn projektů v době udržitelnosti, jejich průběžné monitorování a fyzické 

kontroly ex - post. Stejně jako předcházející odbory spolupracuje s odborem programování   

a metodiky na vypracování metodických postupů upravujících zejména kontrolu  

a monitorování projektů v době udržitelnosti a návrzích jejich úprav, na zpracovávání 

monitorovacích a výročních zprávách programu ROP MS, při výkladu metodik a postupů 

vůči příjemcům. S právním oddělením odboru vnitřních věcí spolupracuje na zajišťování 

činností spojených s uložením, vybráním a vymáháním odvodů za porušení rozpočtové kázně 

a penále příjemcům dotací, včetně sankcí za porušení smluvních podmínek. Dále spolupracuje 

na analýze rizik, hlásí podezření na nesrovnalosti, archivuje dokumenty v oblasti výkonu 

činností odboru udržitelnosti projektů, vystavuje formuláře v monitorovacím informačním 

systému. Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí předkládá rozhodnutí 

správního orgánu vztahující se k podmínkám, za kterých byly příjemci poskytnuty prostředky, 

tj. např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiných správních orgánů 

rozhodujících o správních deliktech podle zvláštních právních předpisů.  

                                                 
27

 Certifikace je potvrzení správnosti údajů předložených ŘO ROP Moravskoslezsko Platebnímu  

a certifikačnímu orgánu a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloženy dle předpisů EU  

a národních předpisů. 
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Hlavní činnost tohoto odboru spočívá v: 

 přijímání zpráv o udržitelnosti projektu (od příjemců), kontrole jejich obsahu a úplnosti  

a zajištění jejich evidence, 

 přijímání a vyřizování žádosti příjemců o provádění změn v projektech v době 

udržitelnosti, 

 zajištění monitorování udržitelnosti projektů, 

 přípravě plánů kontrol ex-post na místě, provádění fyzických kontrol projektu na místě  

v době udržitelnosti = ex-post a vypracovávání záznamů z těchto kontrol. 

Analýza podle strategie „Nakup nebo dělej“:  

Odbor plní řídící funkci, která je hlavní činností úřadu a dále není analyzována. 

 

 

Odbor vnitřních věcí 
 

Tento odbor jako jediný neplní žádnou funkci danou Komisí (řídící, kontrolní a platební 

funkce), ale zodpovídá za plnění úkolů a metodické řízení v oblasti personalistiky a mezd, 

účetnictví, rozpočetnictví a hospodaření, administrativních činností, právních služeb, 

veřejných zakázek, výpočetní techniky a informačních systémů a řízení, realizace 

a administrace technické pomoci, zajišťuje podpůrné činnosti v oblasti řízení.  

V oblasti personalistiky a mezd zajišťuje: 

 agendu výběrových řízení a organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových 

zaměstnanců, 

 komplexní personální a mzdovou agendu, agendu spojenou se zdravotními pojišťovnami 

a se správou sociálního zabezpečení, 

 organizaci vzdělávání zaměstnanců, 

 agendu BOZP a PO pro zaměstnance ve spolupráci s externí firmou, 

 zajišťuje školení řidičů referentských vozidel a vede o tom evidenci, 

 vede evidenci v oblasti příspěvků do a ze sociálního fondu. 

V oblasti zabezpečování administrativních činností zajišťuje: 

 činnost podatelny, činnosti sekretariátu ředitele, materiální a technické zásobování, 

nákup, evidenci a výdej kancelářského materiálu pro úřad, hotovostní pokladnu úřadu, 

 autoprovoz úřadu a kontroluje hospodárné využívání vozidel, 

 organizačně zasedání výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru, 
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 za přípravu tiskových a multimediálních propagačních a informačních materiálů 

Regionální rady pro propagaci a prezentaci Regionální rady pro ředitele. 

V oblasti účetnictví, rozpočetnictví a hospodaření: 

 sestavuje návrh rozpočtu příjmů, výdajů a investic spravovaných rozpočtových oblastí 

(oblast provozní a oblast financování ROP MS), 

 na základě prvotních dokladů vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, zabezpečuje 

kontrolu čerpání rozpočtových prostředků a přidělených prostředků, 

 připravuje rozpočtové změny a zajišťuje jejich schválení, 

 zajišťuje předběžnou a průběžnou kontrolu použití finančních prostředků z rozpočtu 

Regionální rady, 

 zajišťuje a vyúčtovává dotace na činnost Regionální rady mimo dotací, 

 poskytovaných na financování programu, 

 zabezpečuje vedení účetnictví úřadu RR, 

 provádí platební styk potřebný pro zajištění činnosti Regionální rady, 

 zajišťuje správu majetku včetně vedení příslušných evidencí, kontroluje evidenci  

a hospodaření s majetkem ve správě Regionální rady, 

 provádí kontrolu a vyúčtování cestovních náhrad.  

Dále odbor sestavuje roční plány veřejných zakázek Regionální rady, zajišťuje zadávání 

veřejných zakázek Regionální rady a organizačně zajišťuje průběh výběrových řízení, činnost 

komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí, vede evidenci realizovaných veřejných 

zakázek a kontroluje průběh poptávacích řízení. 

Zajišťuje provoz výpočetní techniky, počítačové sítě a informačních a komunikačních 

systémů včetně vedení systémové dokumentace, metodicky řídí bezpečnost informačních 

systémů a komunikační techniky, ukládání a správu dat v informačních systémech, vč. řešení 

bezpečnostních incidentů. Řídí zavádění výpočetní techniky a budování informačních 

systémů, podílí se v části technické na výběrových řízeních na hardware, software  

a dodavatelské služby v oblasti informačních technologií, zajišťuje tvorbu a aktualizaci 

internetových stránek Regionální rady a interní školení uživatelů informačních systémů.  

Odbor dále řídí, realizuje a administruje Technickou pomoc
28

, a to tak, že vypracovává 

plány technické pomoci, zajišťuje jejich realizaci, spolupracuje na vypracování postupů 

                                                 
28

 Jedná se o financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení 

ROP MS, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity 

programu, podpora iniciace, přípravy a realizace projektů, apod. 
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upravujících řízení technické pomoci a její koordinace, zadává projekty Technické pomoci  

v souladu s plánem. 

V oblasti komunikace a publicity spolupracuje na vypracování postupů upravujících 

komunikaci a publicitu, připravuje Komunikační plán (KoP) a jeho roční modifikace, řídí  

a realizuje publicitu ROP MS a ÚRR, propaguje ROP MS a témata HSS EU
29

 dle KoP, 

spolupracuje na realizaci informačních, vzdělávacích a osvětových aktivit. Řídí a realizuje 

informační politiku ROP MS a ÚRR, poskytuje informace o ROP, HSS EU, řídí vnitřní  

a vnější komunikaci úřadu, poskytuje základní informace k projektům, výzvám  

a dokumentaci, řídí realizaci informačních, vzdělávacích a osvětových aktivit. 

Součástí odboru je i právní oddělení, které zajišťuje právnické služby pro všechny 

orgány a útvary Regionální rady a v případě potřeby spolupracuje s externí právní firmou. 

Dále zpracovává stanoviska ke smlouvám uzavíraných Regionální radou, případně 

zpracovává smlouvy, vede evidenci uzavřených smluv, vnitřních předpisů a plných mocí, 

vede agendu v oblasti veřejné podpory, zpracovává stanoviska k vnitřním předpisům úřadu  

a ke střednědobým koncepcím, případně zpracovává návrhy vnitřních předpisů. Ve spolupráci  

s ostatními odbory se podílí na přípravě a aktualizaci metodických materiálů (operačních 

manuálů a příruček) pro implementaci ROP MS a spolupracuje s finančním útvarem  

na zajišťování činností spojených s uložením, vybráním a vymáháním odvodů za porušení 

rozpočtové kázně a penále příjemcům dotací, včetně sankcí za porušení smluvních podmínek. 

Odbor taktéž dohlíží na kvalitu činností zajišťovaných Regionální radou. Navrhuje 

strategii řízení rizik včetně určení jednotlivých garantů rizik, metodicky vede garanty rizik  

a ostatní zaměstnance v oblasti řízení rizik a koordinuje jejich práci. Zajišťuje funkčnost 

systému řízení rizik, iniciuje a koordinuje přípravné akce ke zmírnění předpokládaných 

negativních účinků identifikovaných rizik, vede katalog rizik a odpovídá za jeho aktualizaci, 

přijímá informace o vývoji rizika od jednotlivých garantů rizik a projednává s nimi 

navrhovaná opatření. Vydává pokyny k provedení příslušných akcí směřujících k eliminaci 

rizika, dohlíží na jejich realizaci, zpracovává souhrnnou zprávu o vývoji rizik. Poskytuje 

potřebnou součinnost internímu auditu. 

Odbor jako celek zastává většinou podpůrné činnosti. Při analýze výše uvedených 

činností odboru bylo zjištěno, že je tyto možné dále rozdělit na činnosti hlavní, které úzce 

souvisí s posláním úřadu a činnosti vedlejší, které se sice podílejí na chodu úřadu, ale mohly 

by být zajištěny externím dodavatelem. 

                                                 
29

  Hospodářská a sociální soudržnost Evropské unie. 
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3.3 Vymezení primárních a podpůrných činností úřadu 

V tab. 3.1 jsou pomocí Porterova generického řetězce specifikovány primární činnosti a 

v tab. 3.2 jsou specifikovány podpůrné činnosti. Jednotlivým primárním a podpůrným 

činnostem byly přiřazeny konkrétní odbory, oddělení nebo úseky. 

 

Tab. 3.1 Porterův generický řetězec přizpůsobený podmínkám ÚRR – primární činnosti 

Primární činnosti 

Řízení 

vstupních 

operací 

Služby (Výroba 

a provoz) 

Řízení výstupních 

informací 

Marketing  

a odbyt 
Servisní služby 

Předseda RR 

Odbor 

programování  

a metodiky 

Finanční útvar 

Odbor vnitřních 

věcí - 

komunikace  

a publicita 

Odbor vnitřních 

věcí - 

administrativa 

Výbor RR 
Odbor 

implementace 
Interní audit  

Odbor vnitřních 

věcí - účetnictví  

a hospodaření 

Ředitel ÚRR Odbor plateb 
Odbor vnitřních 

věcí - řízení rizik 
  

 

Odbor 

udržitelnosti 

projektů 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 3.2 Porterův generický řetězec přizpůsobený podmínkám ÚRR – podpůrné činnosti 

Podpůrné činnosti 

Infrastruktura 
Řízení 

pracovních sil 
Technologický rozvoj Obstaravatelská činnost 

Odbor vnitřních 

věcí - provoz IT 

Odbor vnitřních 

věcí - 

personalistika  

a řízení lidských 

zdrojů 

Všechny odbory - 

testování funkčnosti IS 

Odbor vnitřních věcí - 

zadávání VZ 

  

Všechny odbory - 

spisová a skartační 

služba 

Odbor vnitřních věcí - právní 

oddělení 

 Zdroj: Vlastní zpracování   
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4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Pro zjištění nákladů na vybrané podpůrné činnosti (provoz IT, personalistika a řízení 

lidských zdrojů, zadávání veřejných zakázek, spisová a skartační služba a právní oddělení) je 

použita nákladová metoda, a to přesným vymezením mzdových nákladů včetně ostatních 

osobních nákladů, stanovením režijních nákladů a ostatních nákladů, které úzce souvisí  

s danou činností (vybavení nábytkem, posudky vztahující se k činnosti, inzerce, atd.), jakožto  

i náklady na pořízení počítačového vybavení, přepočtené na jednoho zaměstnance.  

Do režijních nákladů nejsou započítávány reklamní předměty, reklamní a propagační služby, 

náklady na konference, náklady na reprezentaci, cestovné ostatních zaměstnanců, apod. 

Specifikací nákladů je snaha o co nejpřesnější přiřazení konkrétních výdajů k jednotlivým 

podpůrným činnostem. 

K výpočtu je využito informací z účetnictví úřadu dle rozpočtové skladby, Hodnotící 

zprávy za rok 2012 ve smyslu Vyhlášky č. 419/2001 Sb., Ministerstva financí, o rozsahu, 

struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 

a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, 

v platném znění, vyúčtování výdajů projektu Technické pomoci za rok 2012 pod registračním 

číslem CZ.1.10/5.1.00/06.01214, informací z personálního a mzdového informačního systému 

s ohledem na ochranu osobních údajů, informací z  majetkového modulu IS a dalších 

podpůrných IS. 

Kompletní výpočet je přílohou č. 2. 

Tyto náklady jsou srovnávány s náklady vynaloženými na zajištění relevantní činnosti 

při využití externího dodavatele. Pro odhad ceny outsourcingu je využit tržní přístup, který 

porovnává cenu za poskytované služby od několika různých dodavatelů.  

Stanovení předpokládané celkové ceny je provedeno na základě informací  

o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění nebo údajů a informací získaných 

průzkumem trhu s požadovaným plněním. V případě, že nelze najít relevantní cenu  

za služby porovnáním již realizovaných dodávek, bude využito různých informačních zdrojů 

k co nejpřesnějšímu odhadu stanovení ceny. Zdroje jsou uvedeny v přílohách č. 3 až 7,  

od strany 2. Zprůměrováním takto odhadnutých cen bez zohlednění vedlejších nákladů  

na službu (zajištění VŘ, právní služby, apod.) je vypočtena předpokládaná cena externí 

služby. Pro tento účel je zčásti využit upravený formulář „Srovnání předpokládaných nákladů 

na zajištění činnosti – externí dodavatel – interní administrativní kapacita“, který tvoří 
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přílohu výkladu k Metodickému pokynu Národního orgánu pro koordinaci k využívání 

externích služeb v rámci implementační struktury NSRR
30

, účinný od 1. 8. 2012
31

. Formuláře 

pro jednotlivé činnosti jsou přílohou č. 3 až 7, strana 1.  

Kompletní předpokládaná cena externí služby včetně vedlejších nákladů všech činností 

je uvedena v příloze č. 8. 

 

4.1 Provoz informačních technologií 

 

V Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko se o provoz IT naplno 

starají tři zaměstnanci, z toho dva zajišťují běžný provoz a jeden zaměstnanec se věnuje 

údržbě a rozvoji internetových aplikací.  

 

4.1.1 Vyhodnocení nákladů na provoz informačních technologií 

 

Pro vyhodnocení celkových nákladů na tuto činnost byly použity mzdové náklady  

vč. ostatních osobních nákladů (OON), režijní náklady na zaměstnance, přepočtené  

na celkový pracovní úvazek na činnost, vč. počítačového a softwarového vybavení a jeho 

údržby.  

 

Tab. 4.1 Celkové náklady na provoz IT 

Zjištění celkových nákladů na provoz IT v Kč vč. DPH 

počet 

zaměstnanců 

celkový 

pracovní 

úvazek  

na činnost 

mzdové  

a ostatní 

osobní 

náklady 

režijní 

náklady 

náklady  

na SW, 

HW a jeho 

údržbu 

celkové náklady za rok 

na celkový úvazek 

podpůrné činnosti 

3 3 1 640 247 330 985 908 154 2 879 386 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

                                                 
30

 Národní strategický referenční rámec. 
31

 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty. 
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4.1.2 Zjištění ceny obvyklé a vedlejších nákladů provozu informačních technologií 

 

Pro odhad ceny obvyklé za činnost IT byly vyhledávány subjekty, které formou soutěže 

poptávaly obdobné služby nebo činnost. Na internetovém portálu „Věstník veřejných 

zakázek“, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, byly hledány  

dle Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV) zakázky obdobného charakteru. Celková 

konečná hodnota zakázky pak byla přepočtena na období jednoho roku a hodnota byla 

následně odhadem upravena v závislosti na odlišnostech identifikovaných z popisu plnění VZ. 

V této databázi byl nalezen pouze jeden zadavatel, který splňoval kritéria srovnatelná 

s provozem IT na ÚRR. Jedná se o statutární město s dvojnásobným počtem zaměstnanců  

a tím i větším rozsahem služeb v oblasti IT. Cena zakázky byla rozdělena na standardní 

pravidelné činnosti a činnosti, které budou nad tento rámec. Do srovnávání byly použity 

pouze ceny za standardní činnosti, přepočtené na počet zaměstnanců ÚRR.   

  

Tab. 4.2 Předpokládaná cena na provoz IT 

Předpokládaná celková cena externí služby (outsourcingu) v Kč vč. DPH 

Odbor vnitřních věcí 

- provoz IT 

  

odhad zjištěné ceny  

za činnost 
vedlejší náklady cena celkem 

2 996 754 75 800 3 072 554 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2  Personalistika a řízení lidských zdrojů 

 

Personalistiku a řízení lidských zdrojů zajišťují na úřadě dva zaměstnanci, kteří jsou 

částečně zastupitelní. Jeden zaměstnanec dělá tuto činnost na celý pracovní úvazek a druhý  

se podílí pouze polovičním úvazkem. Zbylou částí úvazku spolupracuje při zadávání 

veřejných zakázek. Mzdové účetnictví provádí zaměstnanec účtárny, který nebyl vyčleněn  

do podpůrných činností. 

 

4.2.1 Vyhodnocení personalistiky a řízení lidských zdrojů 

 

Do vyhodnocení nákladů vstupovali mzdové náklady vč. OON, režijní náklady  

na zaměstnance, vč. počítačového a softwarového vybavení, přepočtené na skutečný celkový 
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pracovní úvazek a náklady, které úzce souvisely s danou činností (expertní posudky, inzerce, 

apod.) byly ponechány v plné výši. 

 

Tab. 4.3. Celkové náklady na personalistiku a řízení lidských zdrojů 

Zjištění celkových nákladů na personalistiku v Kč vč. DPH 

počet 

zaměstnanců 

celkový 

pracovní 

úvazek  

na činnost 

mzdové  

a ostatní 

osobní 

náklady   

režijní 

náklady 

náklady na 

SW, HW  

a jeho 

údržbu 

celkové náklady za rok 

na celkový úvazek 

podpůrné činnosti 

2 1,5 943 527 184 452 454 077 1 582 056 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.2 Zjištění ceny obvyklé a vedlejších nákladů personalistiky a řízení lidských zdrojů 

 

Pro zjištění obvyklé ceny byly vyhledány firmy, které zajišťují kompletní personalistiku 

a řízení lidských zdrojů bez výpočtu a zpracování mezd. Pro tuto oblast nebyla ve Věstníku 

veřejných zakázek nalezena obdobná činnost. Vzhledem k specifičnosti této činnosti nebylo 

možné zjistit cenu obvyklou za celkové služby, proto se tato cena odhadla z průměrných 

superhrubých mezd HR manažerů a průměrných superhrubých
32

 mezd personalistů 

pracujících ve státní správě
33

. Pro tento odhad byl plat HR manažera v kvalitě potřebné  

pro ÚRR, zařazen do 16. platové třídy (platový stupeň byl určen průměrem) s 50 % osobním 

ohodnocením a 25 % odměnou. Plat personalisty byl zařazen ve 12. třídě v průměrném 

platovém stupni s 30% osobním ohodnocením a 25 % odměnou.  

Tato částka byla dále navýšena o 5 %, což je odhad režijních nákladů outsourcingové 

firmy a 21 % DPH (ÚRR není plátcem DPH). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Superhrubá mzda – hrubá mzda zaměstnance a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. 
33

 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 

znění, příloha č. 5. 
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Tab. 4.4. Předpokládaná cena na personalistiku a řízení lidských zdrojů 

Předpokládaná celková cena externí služby (outsourcingu) v Kč vč. DPH 

Odbor vnitřních věcí 

- personalistika  

a řízení lidských 

zdrojů 

odhad zjištěné ceny  

za činnost 
vedlejší náklady cena celkem 

 1 340 982 45 800 1 386 782 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Zadávání veřejných zakázek  

 

Na zadávání veřejných zakázek ÚRR pracují dva zaměstnanci, každý zhruba polovinou 

svého úvazku. 

 

4.3.1 Vyhodnocení zadávání veřejných zakázek 

 

Pro vyhodnocení byly použity mzdové náklady, vč. OON, režijní náklady  

na zaměstnance, vč. počítačového a softwarového vybavení, přepočtené na souhrnný celkový 

úvazek. Náklady, které úzce souvisely s danou činností (expertní posudky, inzerce, apod.), 

byly ponechány v plné výši. 

 

Tab. 4.5 Celkové náklady na zadávání veřejných zakázek 

Zjištění celkových nákladů na zadávání veřejných zakázek v Kč vč. DPH 

počet 

zaměstnanců 

celkový 

pracovní 

úvazek  

na činnost 

mzdové  

a ostatní 

osobní 

náklady 

režijní 

náklady 

náklady na 

SW, HW  

a jeho 

údržbu 

celkové náklady  

za rok na celkový 

úvazek podpůrné 

činnosti 

2 1 660 446 130 320 302 718 1 093 484 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.2 Zjištění ceny obvyklé a vedlejších nákladů pro zadávání veřejných zakázek 

 

Cena obvyklá pro tuto činnost byla zjištěna na základě celkových konečných hodnot 

veřejných zakázek na stejnou nebo obdobnou činnost, které byly zprůměrovány.  

Ve Věstníku veřejných zakázek byly nalezeny tři instituce, které se nejvíce přiblížily dané 

činnosti. Z toho dvě realizovaly VZ na kompletní služby při zadávání VZ, třetí poptávala 

pouze právní služby spojené s realizací VZ.    

 

Tab. 4.6 Předpokládaná cena na zadávání veřejných zakázek 

Předpokládaná celková cena externí služby (outsourcingu) v Kč vč. DPH 

Odbor vnitřních věcí 

- zadávání VZ 

odhad zjištěné ceny  

za činnost 
vedlejší náklady cena celkem 

 762 058 45 800 807 858 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Spisové a skartační služby 

 

Práce na spisové a skartační službě jsou zajišťovány jedním zaměstnancem zhruba 

třetinou jeho pracovní doby. Jedná se zejména o archivaci spisů již zrealizovaných projektů. 

 

4.4.1 Vyhodnocení činnosti spisové a skartační služby 

 

Ve vyhodnocení celkových nákladů této činnosti byly zahrnuty mzdové náklady,  

vč. OON, režijní náklady a náklady na pořízení SW a HW, vč. údržby.  

 

Tab. 4.7 Celkové náklady na spisové a skartační služby 

Zjištění celkových nákladů spisové a skartační služby v Kč vč. DPH 

počet 

zaměstnanců 

celkový 

pracovní 

úvazek  

na činnost 

mzdové  

a ostatní 

osobní 

náklady 

režijní 

náklady 

náklady na 

SW, HW  

a jeho 

údržbu 

celkové náklady za rok 

na celkový úvazek 

podpůrné činnosti 

1 0,3 154 230 33 098 90 815 278 143 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.2 Zjištění ceny obvyklé a vedlejších nákladů spisové a skartační služby 

 

Na základě poptávky firem, zabývající se archivací, organizací spisoven a skartací byla 

stanovena cena v místě a čase obvyklá, která byla doplněna o vedlejší výdaje. Jako kritérium 

pro porovnání byla použita nabídka firmy Taurus Finance s.r.o., která zpracovala nabídku jak 

pro jednorázové zpracování již stávajícího archivu, tak poskytla i odhad četnosti návštěv 

činností prováděných ke skartaci.  

Z toho byl odvozen podklad k výpočtu, který se skládá z jednorázového zpracování 

archivu a odhadu 16 hodin za rok pro zpracování dokumentů ke skartaci. Rovněž bylo 

započteno 6 hodin týdně práce pracovníka firmy v prostorách úřadu (jedná se o průběžné 

ukládání spisů ukončených projektů, vyhledávání a zakládání dokumentů v již uložených 

spisech, apod.).  Počet hodin byl stanoven odhadem jako polovina pracovního úvazku pro tuto 

činnost.   

 

Tab. 4.8 Předpokládaná cena na spisové a skartační služby 

Předpokládaná celková cena externí služby (outsourcingu) v Kč vč. DPH 

Odbor vnitřních věcí 

- spisová a skartační 

služba 

odhad zjištěné ceny  

za činnost 
vedlejší náklady cena celkem 

  
213 317 6 800 220 117 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Právní oddělení 

 

4.5.1 Vyhodnocení činnosti právního oddělení 

 

Právní oddělení je zajištěno dvěma zaměstnanci na plný pracovní úvazek, kteří 

zabezpečují chod úřadu při běžných právních úkonech. V případě specializovaných právních 

úkonů se občas využívají odborné expertízy a specializované právní služby. Náklady na tyto 

služby tvoří, spolu se mzdovými náklady vč. OON a režijními náklady, včetně nákladů na SW 

a HW, celkové náklady na právní oddělení. 
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Tab. 4.9 Celkové náklady na právní oddělení 

Zjištění celkových nákladů právního oddělení v Kč vč. DPH 

počet 

zaměstnanců 

celkový 

pracovní 

úvazek  

na činnost 

mzdové  

a ostatní 

osobní 

náklady 

režijní 

náklady 

náklady na 

SW, HW  

a jeho 

údržbu 

celkové náklady za rok 

na celkový úvazek 

podpůrné činnosti 

2 2 1 528 665 355 057 605 436 2 489 158 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5.2 Zjištění ceny obvyklé a vedlejších nákladů pro činnost právního oddělení  

 

Na základě specifikace běžných právních úkonů, vč. právního a poradenského servisu 

zaměstnancům úřadu, souvisejícího s jejich pracovní činností, byla zjišťována cena  

za komplexní službu. Ve Věstníku veřejných zakázek byly vytipovány zakázky za právní 

služby zadané veřejným zadavatelem. Práci právního oddělení se nejvíce přiblížily zakázky 

dvou ministerstev a jednoho kraje. Při výpočtu byla zohledněna velikost subjektu vůči 

velikosti ÚRR a shoda předmětu VZ s činností právního oddělení. K takto zjištěné ceně byly 

připočteny odhadnuté vedlejší náklady.    

 

Tab. 4.10 Předpokládaná cena na právní oddělení 

Předpokládaná celková cena externí služby (outsourcingu) v Kč vč. DPH 

Odbor vnitřních věcí 

– právní oddělení 

odhad zjištěné ceny  

za činnost 
vedlejší náklady cena celkem 

  3 294 023 75 800 3 369 823 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve výše uvedených tabulkách jsou vyčísleny celkové náklady na vymezenou činnost. 

V případě, že se tyto činnosti budou zajišťovat externími subjekty, neklesnou celkové náklady 

o 100%, ale jejich úspora bude nižší o náklady:  

 na pořízení všech síťových softwarových produktů, jejichž cena není závislá na počtu 

stanic, vč. jejich údržby a aktualizací, 

 na pořízení serverů, pronájmu centrálních kopírek a dalších síťových zařízeních.  
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Pro přesný výpočet by bylo nutno tyto výdaje dopodrobna zanalyzovat. Pro reálnější 

porovnání celkových nákladů na vybrané činnosti a nákladů na pořízení externích služeb byla 

provedena korekce o náklady, které by se zánikem vybraných činností neklesly. Zjištěné 

celkové náklady na vybrané podpůrné činnosti klesly průměrně o 25 %.   

 

Tab. 4.11 Celkové náklady po korekci  

Zjištění celkových nákladů dle jednotlivých podpůrných činností v Kč vč. DPH 

(Snížení nákladů*) 

 

celkové 

náklady  

za rok na 

celkový 

úvazek 

podpůrné 

činnosti  

v Kč 

DHM -

HW 

přepočte-

ný na 

úvazek 

DNM - 

SW 

přepoč- 

tený na 

úvazek 

náklady 

na 

údržbu 

SW 

přepočte-

ný na 

úvazek 

servis 

kopírek 

přepoč-

tený na 

úvazek 

po korekci 

Po-

kles  

v % 

OVV - 

provoz IT 
2 879 386 334 934 342 039 108 657 9 157 2 084 599 27,60 

OVV – 

personalisti

-ka  a mzdy 

1 582 056 167 467 171 019 54 329 4 579 1 184 662 25,12 

OVV- 

zadávání 

VZ 

1 093 484 111 645 114 013 36 219 3 052 828 555 24,23 

Všechny 

odbory - 

spisová a 

skartační 

služba 

278 143 33 493 34 204 10 866 916 198 664 28,57 

OVV - 

právní 

oddělení 

2 489 158 223 289 228 026 72 438 6 105 1 959 300 21,29 

*) 
jedná se o náklady, které by se zánikem vybraných činností neklesly 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Porovnáním takto upravených celkových nákladů s předpokládanou celkovou cenou 

byla zjištěna předpokládaná ekonomická výhodnost nebo nevýhodnost outcoursingu 

vybraných činností – viz tabulka 4.12.  
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Tab. 4.12 Porovnání celkových nákladů a předpokládaných celkových cen vybraných činností 

Vybrané činnosti 
Celkové náklady  

za rok v Kč s DPH  

po korekci 

Předpokládaná 

celková cena 

externí služby 

na 1 rok  

vč. DPH 

Skutečný rozdíl 

v uspořených 

nákladech  

(ceny s DPH) 

Odbor vnitřních 

věcí - provoz IT 
2 084 599 3 072 554 -987 955  

Odbor vnitřních 

věcí - personalistika 

a řízení LZ 

1 184 662 1 386 782 -202 120  

Odbor vnitřních 

věcí - zadávání VZ 
828 555 807 858 20 697  

Všechny odbory - 

spisová a skartační 

služba 

198 664 220 117 -21 453  

Odbor vnitřních 

věcí - právní 

oddělení 

1 959 300 3 369 823 -1 410 523  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.6 Návrhy a doporučení 

Náklady ÚRR na provoz jednotlivých vybraných podpůrných činností byly zjištěny  

ze skutečných výdajů za rok 2012 a byly přepočteny na jednoho zaměstnance. 

Jednalo se hlavně o výdaje na mzdy a OON, výdaje za nájem kanceláří a služby s ním 

spojené, výdaje za nájem referentských vozidel a PHM, výdaje za materiál, telefony, poštovné 

a výdaje za vybavení kanceláří a počítačovou technikou (drobný dlouhodobý hmotný  

a nehmotný majetek).  

K těmto výdajům byly připočteny ještě výdaje na pořízení a opravu softwaru  

a hardwaru a pronájem centrálních kopírek.  

Při bližším zkoumání výše uvedených výdajů, které by úřad ušetřil v případě 

outsourcování (při zachování ostatních činností), bylo zjištěno, že výdaje na pořízení a opravu 

softwaru, hardwaru a pronájem centrálních kopírek nebudou nižší. Jedná se o síťové softwary  

a hardwary, které budou bez jakéhokoli snížení výdajů fungovat pro zbylou část úřadu. Proto 

byla o tyto výdaje následně provedena korekce (viz tab. 4.11 Celkové náklady po korekci).  

Odhad zjištěné ceny za činnosti (předpokládaná tržní cena) byl proveden na základě 

průzkumu trhu z již zrealizovaných služeb, z nabídek firem nebo odhadem ceny práce. Pokud 
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bylo zjištěno nějaké cenové rozpětí, byl pro odhad použit průměr. K těmto cenám byly vždy 

připočteny náklady, spojené s realizací výběrových řízení těchto činností, náklady na právní 

službu a náklady na drobné výdaje. 

U provozu IT byla dohledána pouze jedna velmi obdobná služba, která byla 

vysoutěžena v rámci veřejné zakázky. Popis činnosti IT a podrobný rozbor odhadované ceny 

je uveden v příloze č. 3. Celkové náklady činí 2 084 599 Kč s DPH a jsou o 987 955 Kč nižší, 

než odhadnutá cena v případě nákupu této služby externím dodavatelem. Z tohoto důvodu 

není vhodné tuto činnost outsourcovat. 

Při odhadu ceny outsourcingu pro činnost personalistiky a řízení lidských zdrojů byl 

použit odhad ceny práce z pohledu nákupu tohoto zdroje externí firmou, protože nebyla 

dohledána srovnatelná obdobná služba. Jelikož se jedná o specifické činnosti, kde cena práce 

(mzda nebo plat) není běžně dostupná, byla stanovena cena práce dle platových tříd  

a platových stupňů zaměstnanců státní správy pro jednotlivé pozice s ohledem na požadavky 

kvalifikace úřadu. K ceně jsou připočteny pohyblivé složky v procentech dle zjištěného 

průměru a odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Předpokládá se, že při 

outsourcingu by firma k těmto nákladům připočetla i své režijní náklady a výši DPH. Popis 

činnosti personalistiky a řízení lidských zdrojů a podrobný rozbor odhadované ceny je uveden 

v příloze č. 4. Celkové náklady činí 1 184 662 Kč a jsou nižší o 202 120 Kč, než cena, která 

by mohla být nabídnuta externím dodavatelem. Rozdíl mezi náklady a odhadnutou cenou by 

pravděpodobně výrazně nesnížilo ani výběrové řízení. Z výše uvedeného je patrno,  

že outsourcing by nesnížil náklady na činnost, a proto tato činnost není vhodná  

k outsourcování. 

Jako podklad pro zjištění ceny odhadu outsourcingu pro zadávání veřejných zakázek 

ÚRR byla využita databáze veřejných zakázek veřejných zadavatelů ve Věstníku veřejných 

zakázek. Byly vybrány tři zakázky s ukončeným výběrovým řízením a jejich popis byl 

porovnán s popisem činnosti zadávání VZ, který je uveden v příloze č. 5. Součástí této přílohy 

je přesný rozbor výpočtu ceny včetně zohlednění případných rozdílů mezi porovnávanými 

činnostmi (váha k porovnání). I přes to, že porovnáním nákladů ÚRR na činnost  

a předpokládané odhadnuté ceny externí služby vznikla úspora 20 697 Kč (viz tab. 4.12 

Porovnání celkových nákladů a předpokládaných celkových cen vybraných činností),  

se převod této činnosti na outsourcing nedoporučuje. Zdůvodnění: výše uvedené úspora  

je nepatrná a není zcela jisté, že cena případné soutěžené veřejné zakázky by nepřekročila 

současné náklady.  
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U odhadu ceny pro spisovou a skartační službu se vycházelo z nabídky firmy TAURUS 

s.r.o. (viz příloha č. 9) a popisu činnosti, uvedené v příloze č. 6, strana 1. Dle výše uvedené 

nabídky byl zpracován odhad ceny za roční práce firmy INKAM s.r.o (ceník je přílohou č. 10) 

a firmy TAURUS s.r.o. K takto zjištěné ceně přepočtené na dobu dvou let bylo ještě 

připočteno jednorázové zpracování archivu, které by firma musela provést. Celková cena je 

výsledkem průměru výsledných cen obou firem a její výpočet je podrobně uveden v příloze č. 

6, strana 2 a 3. Porovnáním odhadnuté ceny včetně vedlejších nákladů a nákladů ÚRR bylo 

shledáno, že cena je vyšší o 21 453 Kč. K finančním úsporám výdajů úřadu by tedy nedošlo. 

V případě outsourcingu by tato služba byla soutěžena na více let (min. do konce roku 2015)  

a pravděpodobně uzavřena Rámcovou smlouvou. S ohledem na množství spisů a dokumentů, 

které budou výrazně narůstat na konci činnosti úřadu, by předmět plnění musel být rozšířen 

(pracovník firmy by docházel na úřad více než 6 hodin týdně). Proto není z pohledu finanční 

úspory, ale ani provozních záležitostí úřadu vhodné spisové a skartační služby outsourcovat.  

Činnost právního oddělení je popsána v příloze č. 7, strana 1. Cena za tuto činnost byla 

zjištěna na základě celkové konečné ceny u již ukončených výběrových řízení na právní 

služby veřejnými zadavateli, které byly vyhledány ve Věstníku veřejných zakázek. Přesný 

výpočet včetně zohlednění podmínek zadavatelů a ÚRR (váhy k porovnání) je přílohou č. 7, 

strana 2. K takto odhadnuté ceně byly připočteny náklady na realizaci VŘ, právní služby  

a drobné režijní výdaje. Předpokládaná cena za externí služby byla odhadnuta o 1 410 523 Kč 

vyšší, než činí náklady ÚRR. Tím k finanční úspoře nedojde a nemá smysl tuto činnost 

outsourcovat. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo je vymezení primárních a podpůrných činností Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ověření, zda existují podpůrné 

činnosti, které by bylo vhodné outsourcovat. Ověření bylo provedeno pomocí komparativní 

metody.   

První kapitolu bakalářské práce tvoří úvod a pátou závěr. 

Druhá kapitola obsahuje teoretickou část, ve které byly objasněny pojmy jako 

outsourcing. Jedná se dlouhodobý smluvní vztah s „někým“ vně vlastní organizace  

na poskytování služeb v jedné nebo více oblastech její činnosti. Outsourcing  

se využívá od sedmdesátých let, jeho základní princip vychází z teorie dělby práce a řízení 

zdrojů. Rovněž byly definovány důvody jeho použití.  

Ve třetí kapitole byl představen Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, s jeho posláním, vizemi, hospodařením, administrativním členěním. 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je právnickou osobou, která vznikla  

na základě zákona č. 248/2000 Sb., § 16 odst. 4., o podpoře regionálního rozvoje, v platném 

znění. Je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 

(dále jen ROP MS), jehož posláním a úkolem je správa peněz z evropských strukturálních 

fondů a českých veřejných zdrojů a prostřednictvím vhodných dotačních záměrů je směřovat 

na rozvojové investiční projekty. 

Statutárním orgánem RRRS MS je předseda Regionální rady, výbor Regionální rady  

a Úřad Regionální rady. Úřad se člení na 8 odborů, z toho jeden odbor se ještě člení  

na 3 oddělení. Dále jsou podrobněji představeny jednotlivé odbory úřadu, předseda 

Regionální rady a výbor Regionální rady a zároveň jsou zanalyzovány činnosti Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a z nich vymezeny ty činnosti, které 

byly dále podrobeny nákladové analýze a porovnány s odhadem tržní ceny externí služby. 

Využitím strategie „Nakup – Dělej“ byly vyčleněny činnosti, které jsou pro úřad klíčové  

a nelze je nahradit externím nákupem služby nebo je jejich činnost daná legislativou ČR  

a EU. Tyto činnosti byly označeny za hlavní a dále s nimi z pohledu outsourcování nebylo 

uvažováno, jedná se např. o činnosti odboru programování a metodiky, odboru implementace, 

odboru plateb, finančního útvaru, atd. Na ostatní činnosti, které nebyly shledány jako klíčové 

(provoz IT, personalistika a řízení lidských zdrojů, zadávání veřejných zakázek, spisová  
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a skartační služba a právní oddělení), je pohlíženo jako na služby, které by bylo možno 

nakoupit zvenčí. Jedná se o tzv. podpůrné činnosti. 

Ve čtvrté kapitole byly vybrané podpůrné činnosti podrobeny analýze stávajících 

nákladů a porovnány s odhadnutou cenou případné nakoupené služby. Podrobněji byly 

popsány důvody využití outsourcingu, ze kterých pro podmínky ÚRR MS by byly nejlépe 

použity procesní důvody a nákladové důvody. U procesních důvodů byly vyspecifikovány 

rizika managementu (dostupnost lidských nebo technických zdrojů) a možnosti získání 

znalostí, dovedností a technologií, které by jinak byly nedostupné. U nákladových důvodů 

byla snaha zjistit, zda by nákupem služeb externích dodavatelů pro vybrané činnosti nedošlo 

ke snížení provozních výdajů úřadu.  

Pro výběr činností, které byly posuzovány pro využití externích služeb, byla použita 

strategie „nakup nebo dělej“, a to definováním jádra kompetencí v organizaci. Byly určeny 

primární (hlavní) a podpůrné činnosti úřadu s ohledem na řídící, platební a kontrolní funkce 

(příloha č. 1). Dle tohoto vymezení a podrobnějšího popisu jednotlivých odborů, byl 

aplikován Porterův generický řetězec přizpůsobený podmínkám ÚRR pro primární činnosti  

a pro podpůrné činnosti. 

Z podpůrných činností bylo vybráno pět činností (provoz IT, personalistika a řízení 

lidských zdrojů, zadávání veřejných zakázek, spisová a skartační služba a právní oddělení), 

které byly předmětem dalších analýz. Jednalo se především o zjištění skutečných nákladů  

na tyto činnosti a odhad jejich tržní ceny pro srovnání ekonomické výhodnosti nebo 

nevýhodnosti outsourcingu. Pro kompletní výpočet nákladů byly použity podklady 

z účetnictví za rok 2012 a přesně definovány oblasti nákladů, které se bezprostředně týkají 

daných činností. K zjištění cen obvyklých, které by mohly být porovnány s výše uvedenými 

náklady, byly použity podklady z Věstníku veřejných zakázek, nabídek firem a mezd 

zaměstnanců ve státní správě.  

Z ekonomického pohledu se jeví využití outsourcingu u vybraných činností Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako neefektivní, protože nedojde 

k výraznější úspoře finančních prostředků. Z hlediska snížení rizik z pohledu výpadku 

lidských nebo technických zdrojů, které firma používá k zajištění těchto činností, je riziko 

minimální, protože téměř u všech činností je zastupitelnost jedním nebo dvěma pracovníky 

s velmi podobnou kvalifikací. Ani hledisko přístupu ke kvalitnějšímu technickému vybavení  

a kvalifikovanější pracovní síly není pro tyto činnosti podstatné, neboť jsou zajišťovány velmi 

kvalitními odborníky s dobrým technickým vybavením.   
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Lze konstatovat, že všechny činnosti, které nejsou činnostmi zajišťující hlavní poslání 

ÚRR, jsou nastaveny v současné době optimálně, a to jak po stránce ekonomické,  

tak po stránce řízení rizik. Vybrané činnosti se nedoporučují realizovat externím subjektem.  
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http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75870&fulltext=&nr=&part=&name=na~C5~99~C3~ADzen~C3~AD~20vl~C3~A1dy~20~C4~8D.~20564~2F2006~20Sb.&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75870&fulltext=&nr=&part=&name=na~C5~99~C3~ADzen~C3~AD~20vl~C3~A1dy~20~C4~8D.~20564~2F2006~20Sb.&rpp=15#local-content
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 

součástí ústavního pořádku České republiky, hlava první, čl. 2 odst. 2. Zdroj dostupný  

z: http://www.sbirkazakonu.info/listina-zakladnich-prav-a-svobod/ 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 23 odst. 1. Zdroj dostupný z: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-

AF92B7C8/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbirkazakonu.info/listina-zakladnich-prav-a-svobod/
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-AF92B7C8/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-AF92B7C8/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0
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SEZNAM ZKRATEK 

AFCOS Koordinační struktura pro boj proti podvodům 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CPV Společný slovník pro veřejné zakázky 

DPH      Daň z přidané hodnoty 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ES Evropská společenství  

EU Evropská unie 

HR Lidské zdroje 

HSS EU Hospodářská a sociální soudržnost 

HW Hardware  

IS Informační systémy 

IT Informační technologie 

KoP Komunikační plán 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS II  Nomenklatura územních statistických jednotek 

OIP Odbor implementace 

OLAF Evropský úřad pro boj proti podvodům 

OON Ostatní osobní náklady 

OPL Odbor plateb 

OVV Odbor vnitřních věcí 

PCO Platební a certifikační orgán 

PO Požární ochrana 

ROP MS Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko  

RR Regionální rada 

ŘLZ Řízení lidských zdrojů 

ŘO Řídící orgán 

SC Strategické cíle 

SF Strukturální fondy 
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SW Software 

TP Technická pomoc 

ÚRR Úřad Regionální rady 

ÚRR MS Úřad Regionální rady Moravskoslezsko 

ÚRRRS MS Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

VZ Veřejné zakázky 
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