
BPO VERSUS ITO
Business Process Outsourcing (BPO) je v podstatě

nejvyšší forma outsourcingu. Na rozdíl od tradičního
a hojně rozšířeného outsourcingu informačních
technologií (ITO) se však nejedná o pouhé posky-
tování lidských kapacit pomáhajících zákazníkovi
zabezpečit jeho činnosti související s provozem 
a rozvojem IT. Dlouhodobou prioritou obchod-
ních společností je vytvořit si zázemí, které jim
umožní soustředit se výhradně na předmět svého
podnikání. To vede k tomu, že veškeré nebo alespoň

některé podpůrné činnosti, které zatěžují kapacity
společnosti a negenerují zisk, předat do rukou exter-
ního partnera a nechat jej tyto činnosti kompletně
režírovat. Řešením těchto potřeb je právě BPO.

Které činnosti vlastně mohou být outsourcovány.
Odpověď je prostá: Všechny. Jediné potenciální
omezení spočívá pouze ve schopnostech, či lépe
řečeno způsobilosti outsourcingového partnera.
Důležitou roli sehrává fakt, že každá firma si přiro-
zeně chrání své know-how, a proto by nikdy neout-
sourcovala aktivity, které tvoří samotné jádro jejího

působení na trhu. Obvykle jsou proto outsourcová-
ny takové činnosti, které jsou pro chod prakticky
všech organizací nezbytné, ale nejsou samotným
předmětem podnikání. Správnost tohoto přístupu
navíc podtrhuje fakt, že zaškolit poskytovatele těch-
to služeb do unikátně řešených procesů souvise-
jících s předmětem podnikání by bylo nadbytečně
časově, technicky i ekonomicky náročné a nevedlo
by ke kontrahovaným strategickým cílům. Pro out-
sourcing podnikových procesů jsou typické násle-
dující oblasti, které se člení na dvě základní skupiny: 
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BPO jako nástroj pro řešení 
nových výzev na trhu
Erik Fišer

Komerční společnosti, které se nacházejí pod rostoucím tlakem konkurenčního prostředí na trhu, si stále
intenzivněji uvědomují potřebu neustále hledat jakékoliv nové cesty, jak ušetřit peníze, čas nebo
energii, a přitom neoslabit svou obchodní výkonnost. Konvenční způsoby řešení, jako je například 
optimalizace výroby, dopravy či nasazení účinnějšího informačního systému, se postupem času
přesouvají z pozice konkurenční výhody do pozice řešení nutného pro přežití na trhu. Časem je vždy
nahradí nová řešení s novými konkurenčními výhodami do té doby, než se i tato nová řešení stanou
nutnou existenční podmínkou. Jednou z cest, jak si konkurenční výhodu na trhu udržet dlouhodobě
spočívá v tom, že si část podnikových procesů podnik nechá řídit někým jiným.



� back-office outsourcing (interní podnikové pro-
cesy, jako je administrativa, finance a účetnictví,
logistika a distribuce, lidské zdroje apod.) 

� front-office outsourcing (procesy spojené se
zákazníkem – platební služby, prodej, marketing,
zákaznická péče apod.).
V čem se ve své podobě liší outsourcing podni-

kových procesů od outsourcingu informačních
technologií, je zřejmé. Jak se ale obě tyto formy out-
sourcingu liší co do důsledku? Zjednodušeně lze říci,
že outsourcing podnikových činností znamená
vyšší riziko, ale může také představovat větší zisk,
přičemž náklady na něj vynaložené, stejně jako
náklady díky němu uspořené, se pohybují na mno-
honásobně vyšší úrovni než v případě ITO.

DYNAMICKÝ OUTSOURCING
Abychom byli konkrétní, pokusme se odpovědět

na jednu zásadní otázku – proč vlastně delegovat
pracovní postupy, které podporují určitou činnost,
mimo firmu? Očekáváme snížení nákladů? Chceme
tak zvýšit úroveň poskytovaných služeb? Máme
nedostatek pracovníků s určitou kvalifikací? Chce-
me do svých procesů integrovat novou technologii?
Jistě, toto všechno může být důvodem pro outsour-
cing. BPO jde ale ještě dále. Žádná jiná strategie
outsourcingu totiž neumožňuje uvolnit vlastní
zdroje firmy do takové míry, že je schopna provést
zásadnější transformaci v souladu s novými potře-
bami trhu. Existují poskytovatelé BPO, kteří pojali
tento koncept výlučně jako soubor procesů, bez kte-
rých se firma neobejde, má-li se transformovat
(zpravidla v krátkém časovém úseku) a nebýt při-
tom vystavena jistým rizikům. V tomto pojetí je kon-
cept BPO často nazýván dynamickým či transfor-
mačním outsourcingem. Jak je patrné, pro outsour-
cing může být mnoho důvodů, a je proto velice
důležité, aby si každá firma nejprve ujasnila, čeho
chce outsourcingem dosáhnout.

Pokud se dynamický outsourcing v něčem odli-
šuje od ostatních modelů outsourcingu, pak je to
především podpora výkonnosti, tj. zajištění opti-
mální ekonomické rovnováhy mezi zaváděnými
úspornými opatřeními a zásadními inovacemi,
které mohou být značně nákladné. Dalším je tvorba
efektivního systému spolupráce, neboť jediný do-
davatel nemůže nikdy uspokojit veškeré potřeby
organizace. Proto je pro firmu přínosnější, když
má na každý jednotlivý produkt či službu speciali-
zovaného obchodního partnera. Často také platí,
že zákazník si pro outsourcing zvolí partnera s nej-
nižší cenovou nabídkou. Nízké provize nedovolí
outsourcingovému partnerovi dodat takovou přida-
nou hodnotu, kterou by teoreticky dodat mohl,
například nejrůznější inovace. Dynamický outsour-
cing je založen na opačném přístupu. 

Tyto komponenty a další, ke kterým se ještě ob-
vykle řadí vytvoření mechanismu trvale udrži-
telné transformace a vybudování řídícího a moni-
torovacího systému (BPM), jsou vlastně cílem kaž-
dého transformačního procesu využívajícího dyna-
mický outsourcing. Úspěšná transformace je taková,
která naplní tyto strategické cíle. Nicméně, jednou
realizovaná transformace procesů není konečnou
stanicí, kterou již není nutné dále rozvíjet a trans-
formovat. Potřeba transformace vzniká spolu s no-
vými výzvami trhu, které jak známo vznikají ne-
přetržité.

TRANSFORMAČNÍ PROCES DLE CSC
Dle modelu CSC se dynamický outsourcing rea-

lizuje prostřednictvím tří základních fází:
I. Příprava

Zákazník již zná vážné důvody/výzvy, které ho
vedly k potřebě transformovat svůj stávající
byznys. Probíhají konzultace s poskytovatelem
BPO, je vytyčena procesní strategie a výkon-
nostní cíle, kterých se má dosáhnout. Zároveň

je navržen budoucí provozní model a transfor-
mační plán. V souvislosti s tím je sestaven pro-
jektový tým a řeší se budoucí způsob komuni-
kace zákazníka a poskytovatele a také smluvní
náležitosti (např. úroveň poskytovaných služeb
(SLA), způsob jejího měření apod.).

II. Transformace
V průběhu transformace dochází k dolaďování
migračního (transformačního) plánu a k samot-
né realizaci migrační strategie. Následuje pilotní
provoz, během něhož jsou odstraňovány zjištěné
nedostatky, uživatelé jsou školeni v nových pro-
cesech, manažeři jsou připravování zvládat vý-
zvy vyplývající z nových procesů a řídit tyto
procesy. Zároveň dochází k realizaci zásad-
nějších změn na poslední chvíli. Proces transfor-
mace se odehrává plně v režii outsourcingového
partnera.

III.Management
Poslední fáze je charakteristická přidělením rolí
subjektům kompetentním k řízení, měření,
provozu a plánování. Dokončením transforma-
ce úloha outsourcingového partnera v žádném
případě nekončí, naopak ještě více posiluje,
neboť partner sehrává v nově transformovaných
procesech nepostradatelnou úlohu. Dochází 
k restrukturalizaci outsourcingu informačních
technologií, obchodních procesů a aplikací, 
k zavádění a vylaďování BPM systému. Výsled-
kem je řídící proces podporující dosažení defi-
novaných strategických cílů.

Řešení dynamického outsourcingu od CSC si ne-
chal implementovat kupříkladu světoznámý výrob-
ce letadel AirBus, automobilka Renault, skandináv-
ská letecká společnost SAS, britská pošta Royal
Mail či skupina Whitbread provozující síť hotelů 
a restaurací po celé Velké Británii.
(Autor je Sales Directorom v společnosti CSC Com-
puter Sciences Česká republika)

45

Outsourcing

eFOCUS 4/2007


