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OUTSOURCING  IS/IT 

 

Necháte pracovat někoho za vás?  

Existuje právě tolik definic outsourcingu, jako způsobů, jak jej zpackat. Co je to outsourcing IT, co od 
něj můžeme očekávat, jaká jsou rizika a proč výhody i problémy outsourcingu  je dobré vnímat v 
širších souvislostech.  

Co je obecně outsourcing 

Z mnoha definicí outsourcingu si můžeme namátkou vybrat třeba z  Wilkipedia. „Outsourcing vychází 
ze slov angličtiny out (vnější) a source (zdroj).  Pojem „Outsourcing“ nemá pokud vím český ekvialent. 
Znamená v podstatě zadání provádění definovaných podnikových činností prostřednictvím vnějších 
zdrojů, přenesením odpovědnosti na třetí osoby.  

Myšlenka outsourcingu je zřejmě stará jak podnikání samo, resp. jak vznik dělby práce. Tedy 
přenesení provádění podpůrných, ne-li přímo okrajových podnikových činností externímu 
specializovanému dodavateli. Hlavně proto, abychom se mohli plně soustředit na „svůj hlavní byznys“ 
(core business/front office). Tedy na byznys, kterému nejlépe rozumíme a kde máme šanci dosáhnout 
nejlepších výsledků a  konkurenceschopnosti a „vytěsnit“ činnosti, které by nám v tom mohly nějak 
bránit. Samozřejmě za podmínek, které pro nás budou výhodnější, než kdybychom si tyto činnosti 
zajišťovali sami, svými lidmi, svými prostředky.  

Outsourcovány mohou být podnikové činnosti částečně (známe outsourcing v tradičních oblastech, 
jako je provoz závodních jídelen, ostrahy, účetnictví, mzdové agendy, dopravy, skladování, atp.), až 
komplexně jako standardizované procesy Business Process Outsourcing (BPO).  

Podnikové činnosti a procesy jsou vzájemně propojené a jejich řízení nelze v podniku oddělovat.  
Významnou činností propojující a podporující řízení a efektivnost podnikových činností, a celkovou 
výkonnost firmy jsou podniková IT (IS/IT, ICT).  

Outsourcing IT 

Podnikové IT jsou zatím v tuzemsku v drtivé většině doménou interního managementu, CIO, nebo 
osob je suplujících. Outsourcing IT je ale stále více i u nás frekventovaným pojmem a jeho popularita  
roste. Objem outsourcingových služeb se meziročně významně zvyšuje. 

Oproti USA , kde je rozsáhle outsourcing využíván, i oproti západní Evropě, kde je sice již využíván 
méně, v ČR je využíván poměrně velmi málo. Prameny uvádí, že cca 20% českých firem využívá 
outsourcing. Pobočky zahraničních firem v ČR až 50%. I tak mi to připadá poněkud nadsazené. 

Názory na outsourcing se různí. Najdete nadšené zastánce i zaryté odpůrce. Postoj je často 
motivován osobními zkušenostmi, ale i předsudky a nedostatkem informací. Proč relativně málo 
českých firem využívá outsourcing IT? Může to souviset s tradiční nedůvěrou (jistě mnohdy 
oprávněnou) českého managementu k ochraně svých a podnikových dat a informací a z jejich úniku 
na trh, s obavami zaměstnanců ze ztráty dosavadní důležitosti, nebo pozice. V oblasti IT personálu až 
po obavy ze ztráty zaměstnání (i když dodavatel může některé zaměstnance převzít). Úroveň 
poskytovaných outsourcingových služeb na českém trhu není příznivě vnímán. Česká legislativa také 
má v tomto ohledu nedostatky.  

Mnohdy management při porovnávání ceny nabízených outsourcingových služeb s vlastními náklady 
nedokáže kalkulovat skutečné celkové náklady na IT provozované vlastními silami. Dopustí se chyby, 
bude-li uvažovat jen mzdové náklady na IT oddělení, a nedokáže alespoň odhadnout cenu této vlastní 
práce a služeb skrytých obvykle v režijních nákladech (řízení IT ve firmě, školení, IT infrastruktura, 
ostatní zaměstnanci, místnosti, energie, doprava, komunikace, atd.). Známe skutečné celkové vlastní 
náklady na své IT?. 
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Struktura IT a outsourcing 

Využití outsourcingu IT se dnes zaměřuje částečně, nebo komplexně na oblasti podnikového IT jako 
je:  

- plánování a strategie IT, vycházející z podnikové strategie (podnikatelských potřeb) 
- konzultační a poradenská podpora managementu a klíčových uživatelů IS/IT,  
- provoz, nebo převzetí HW, serveru a koncových stanic, 
- provoz podnikových informačních systémů (ERP),  
- vývoj Add On SW aplikací pro potřeby podniku zákazníka, jejich provoz  a údržba  
- provoz základního software,  
- webové služby, webhosting,  
- helpdesk, hotline, call centra,  
- školení a vzdělávání v IT, 
- poskytování externích pracovníků, nebo převzetí pracovníků zákazníka, atp. 

 
V konkrétních obchodních případech je na rozhodnutí zákazníka, které interní činnosti a zdroje IT se 
rozhodne „vytěsnit“ ze svých interních podnikových činností, které může dodavatel s garancemi 
efektivněji vykonávat. 
 

Outsourcing IT a velikost podniku 

Výkonné, komplexní IS/IT na bázi standardních ERP potřebuje každá firma bez ohledu na vertikální 
segment ve kterém působí a na velikost. Obecně je uznáváno, že dynamické malé a střední firmy aby 
obstály na trhu a rostly potřebují stejně výkonné a komplexní řešení jako ty velké.  

Menší až střední firmy nemají prostředky na vybudování IT oddělení, které by profesně pokrylo 
potřebnou infrastrukturu IT. Setkáváme se s tím, že u menších podniků pozice CIO/IT manažera je 
zastávána jednou osobou, suplována osobami s kumulovanými funkcemi (tedy ne IT specialisty), nebo 
i externisty, kteří nemusí vždy plně hájit zájmy firmy.  

Zvládnutí tak široké oblasti, jakou dnes IT je, není v silách jednoho byť kvalifikovaného člověka. 
Outsourcingem získá firma přístup ke znalostem odborníků s různými specializacemi. V případě že 
firma již svého IT pracovníka má a přeje si tuto pozici zachovat, pak je pro tohoto zaměstnance 
přínosem ulehčení starostí a možnost soustředit se na podstatné záležitosti, vyžádat si pomoc pouze 
ve chvílích, kdy nápor sám nezvládá či možnost konzultovat právě řešený problém.  

Pouze pro velké společnosti je rentabilní budovat vlastní erudované IT oddělení, relativně nezávislé 
na externí podporu. Přesto právě u velkých firem a korporací je historicky využíván outsourcing 
zajištěný profesionálním partnerem. Příkladem může být např. GM, Xerox, Eastman Kodak,…, kde je 
outsourcing IT využíván už od počátku 90-tých let. 
 

Důvody pro outsourcing a rizika  

Pro úspěšnost je významná specifikace cílů outsourcingu z pohledu záměrů a cílů podniku 
(optimalizace organizační struktury, využití interního potenciálu pro řízení, ekonomiku a 
konkurenceschopnosti). Co vlastně od outsourcingu očekáváme. Požadované služby bychom měli 
definovat v horizontu očekávaného růstu a budoucích potřeb podniku a porovnat je s vlastními 
možnostmi a náklady. Outsourcing částí podnikového IS/IT může pomoci IT oddělení. Ani komplexní 
outsourcing ale nemůže v podniku suplovat roli CIO/IT manažera.. 

Podnikový IT outsourcing je žádoucí vidět v širších souvislostech. To je především úkol pro vrcholové 
vedení podniku. 

Potencionální výhoda outsourcingu 
 
- Finanční přínos, úspora vlastních nákladů na IT 

- Kontrola provozních nákladů na IT 

- Management se „zbaví“ (vytěsní činnost) řízení provozování IT, lépe se budeme starat 
primárně o hlavní byznys  
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- Získáme IT know-how a zlepší se úroveň a dlouhodobá perspektiva efektivního podnikového 
IT. Pokud dokážeme definovat zadání, rozhraní činností a vztahů mezi námi a dodavatelem a 
najdeme správného dodavatele 

- Snížíme investiční náklady – outsourcing budeme hradit z provozních prostředků  

- Rizika IT budeme sdílet s dodavatelem outsourcingu. Pokud správně nastavíme smluvní 
vztahy 

 
Potencionální riziko/hrozba 
 
- Cíle outsourcingu a požadavky na dodavatele nejsou dobře specifikovány. Smluvní vztah 

(SLA) není dobře definován. 

- Dodavatel nenaplňuje reálná očekávání z pohledu potřeb zákazníka. Náklady jsou vyšší než 
zákazník očekával. Zákazník je nespokojen. Zákazník ztrácí kontrolu nad podnikovým IT. 

- Konkurence používá stejného dodavatele 

- Možnost zneužití podnikových dat a důležitých obchodních informací 

- Změna okolních podmínek sjednaného vztahu na straně zákazníka, nebo dodavatele. 
Zákazník, nebo dodavatel je nemůže i při dobré vůli akceptovat. 

- Zaměstnanci zákazníka vnitřně odmítají nový způsob práce, pasivní rezistence zhoršuje 
výsledky jejich práce 

- Dodavatel má potíže, nemůže dostát smluvním závazkům. Dodavatel „zkrachuje“, je nucen 
ukončit činnost firmy. 

 
Poskytovatelé/dodavatelé outsourcingu 

Výběr dodavatele je mimořádně důležitý. Služby outsourcingu u nás nabízí řada dodavatelů (např. v 
přehledu na portálu SystemOnLine, jich najdete něco přes sto). Samozřejmě v různém rozsahu, 
s různými možnostmi, zkušenostmi a referencemi, s různou spolehlivostí a zárukami, s různou 
ekonomickou stabilitou. Jedno mají společné, všichni od vás chtějí vaše peníze.  

S velkými zahraničními dodavateli můžeme mít problém s jazykem a s cenou. U tuzemských 
dodavatelů máme na výběr několik ověřených firem. U ostatních je třeba ověřit sílu a ekonomickou 
stabilitu. Většina tuzemských firem nabízejících outsourcing má méně než 10 zaměstnanců a o jejich 
CV a referencích se moc nedovíme. Můžete najít skvělého dodavatele na část vašeho IT, třeba na 
mzdovou a personální agendu.  Vybrat si partnera pro komplexnější IT outsourcing je už obtížnější. 

Podnikový manažer odpovědný za IT se při výběru dodavatele (pokud se firma pro outsourcing 
rozhodne) dostává do nezáviděnihodné role. Nesprávné rozhodnutí může mít až fatální následky. 
Pokud se např. v předchozím výběrovém řízení rozhodl pro určitý IS/IT, ERP, neudělá chybu, když 
bude dbát na doporučení renomovaného dodavatele.  

Dodavatel outsourcingu vám nemusí vždy rozumět co potřebujete, nebo vám může slibovat služby, 
které jsou i jen jeho vlastním přáním. Dobrý dodavatel se může stát významným dlouhodobým 
partnerem. 

Právní aspekty smlouvy na outsourcing 

Dobrá smlouva s dodavatelem je předpokladem úspěchu outsourcingu. Při přípravě smlouvy na 
outsourcing nevystačíme se zkušenostmi třeba se smlouvami o dílo na implementaci IS/IT, nebo se 
servisními smlouvami na údržbu IS/IT.  

Pro outsourcing se používají smlouvy typu tzv. SLA (Service Level Agreement). SLA je smlouva mezi 
dodavatelem IT služeb a zákazníkem, která specifikuje  měřitelným způsobem (stanovením metrik), 
jaké služby poskytovatel dodá. Úrovně služeb se stanovují na začátku každého vztahu outsourcingu a 
používají se k měření a monitorování výkonu dodavatele.  
 
Zákazník by měl mít právo účtovat dodavateli penále, pokud nejsou některé úrovně služeb dodrženy. 
Je to účinný způsob, jak držet dodavatele ve stanovených mezích. Dodavatelé se často spoléhají na 
to, že CIO nebude mít chuť se  zabývat účtováním a vymáháním penále.  

Špatná služba od dodavatele outsourcingu, byť s velkou slevou, je pořád špatná služba a může vést k 
dalekosáhlým problémům. Je lépe energii vynaložit na zjištění toho, co je špatně a situaci razantně 
napravit. Smlouvy SLA nejsou jednoduché. Jen dobrá smlouva zakládá šanci na úspěch.  
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Doporučuji v této souvislosti číst článek „Outsourcing-Obchodní smlouvy v IT - 3. díl“, na serveru 
pravoit.cz, od Mgr. Petra Otevřela z 15. 03. 2007. Zde autor na závěr uvádí (cituji): „Proto lze 
doporučit trpělivost a bdělost při sjednávání smluv v oblasti outsourcingu, protože už staří římané měli 
úsloví, podle kterého „práva náleží bdělým“ (vigilantibus iura). 

 

Ceny outsourcingu 

Nastavení cen v outsourcingových smlouvách se dnes praktikuje v konkrétních obchodních případech 
několika způsoby. Např. stanovením ceny za určitou jednotku poskytované služby (třeba počet 
jmenovitých uživatelů). Nebo paušálně za pevnou cenu placenou třeba měsíčně. Nebo paušál na 
základní standardní služby plus proměnné dodatečné prokázané nadstandardní služby. Podle 
skutečných nákladů vynaložených dodavatelem.  

Paušální ceny se mohou zdát výhodné a pohodlné. Ale požadavky zákazníka i náklady na služby 
dodavatele se mohou měnit, takže to může být časem nevýhodné pro obě strany. Optimálním 
modelem ceny outsourcingu je zřejmě model, který motivuje dodavatele ke kvalitním službám 
(podpořený smluvními sankcemi v rámci SLA) a současně definuje „míru spokojenosti“ zákazníka. To 
je sice obtížné, ale mezi solidními partnery uskutečnitelné. 

 

Závěr 

Outsourcing je obtížný. Míra neúspěšnosti IT outsourcingu je stále vysoká. Údajně jen 50 – 70% 
realizací outsoursingu je úspěšných. Záleží asi také na tom koho se ptáte. Jádrem“pudla“ je nejspíš 
střet zájmu v uspořádání vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem. Zákazník chce dostat lepší IT 
služby, neví přesně jak je definovat, pokud možno za nižší náklady, než jaké by musel vynakládat, 
pokud by si je zajišťoval sám. Druhá strana nemusí rozumět potřebám zákazníka, ale chce mít 
pravidelný příjem a zisk. Když už se ale rozhodnu pro outsourcing, tak jej musím uřídit „win-win“.  

Důležité je si ujasnit, co od IT outsourcingu očekáváme.  Zpravidla zákazník očekává okamžité snížení 
nákladů a starostí s IT. Pouhý ekonomický pohled na outsourcing ale může být zavádějící. Méně bývá 
totiž outsourcing vnímán jako perspektivní investice do budoucna. Pro zvýšení výkonnosti, profitability 
a konkurenceschopnosti podniku. Neočekávejme ale, že IT outsourcing je všelék pro podnikovou 
informatiku. 

Zvyšující se úroveň a spolehlivost outsourcingových služeb dodavatelů slibuje, že procento úspěšných 
outsourcingových projektů se bude zvyšovat. Trend v počtu outsourcingových projektů a ve výši 
finančního objemu těchto služeb to naznačuje. Takže outsourcing IT? Ano, ale! 

 

Jan Krestýn, IT poradenství, Soudní znalec v oboru informační technologie se zaměřením na podnikovou 
informatiku, 30.4.2008, j.krestyn@seznam.cz, http://j.krestyn.sweb.cz 
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