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ABSL ZVOLILA NOVÉ ČLENY PŘEDSTAVENSTVA 

 
ABSL, asociace sdružující lídry z oblasti podnikových služeb, zvolila na svém 
výročním setkání čtyři nové členy představenstva. Jejich cílem je podpora aktivit 
ABSL nejen v Praze, ale i v dalších regionech České republiky, ve kterých segment  
sdílených služeb představuje výrazný zdroj zaměstnanosti a podnikatelských aktivit. 
 
Ke stávajícím šesti členům představenstva přibyli Roman Pavloušek, Global Finance SSC 
Manager ze společnosti Edwards, Petr Podlipný, Accounting SSC Director z ČEZ Korporátní 
služby, Jan Skoták, Regional Center Head z Infosys BPO, a Andrea Hepnerová, Managing 
Director ze SAP BSCE. 
 
 
Roman Pav loušek přichází do představenstva s mnohaletými 
zkušenostmi ze segmentu sdílených služeb, stejně jako z oblasti 
auditorské a konzultační činnosti, kterou vykonával v době působení 
v PricewaterhouseCoopers. Jeho domovská společnost Edwards patří k 
zakládajícím členům ABSL a cílem Romana Pavlouška je podpora 
aktivnějšího sdílení best practices mezi jednotlivými členy ABSL stejně 
jako podpora profesionálního rozvoje zaměstnanců segmentu 
podnikových služeb, a to především na Brněnsku, kam je situováno 37 % 
všech SSC a BPO center fungujících v České republice. Roman 
Pavloušek vede centrum sdílené podpory výrobní společnosti Edwards, 
které zajišťuje finanční operace a procesy pro jednotlivé své pobočky.  
 
 

 
 

Petr Podlipný by rád v rámci svého působení v představenstvu ABSL 
podpořil šíření dobrého jména segmentu podnikových služeb a v 
severomoravském regionu navázal spolupráci s místními univerzitami, 
municipalitami a dalšími klíčovými partnery. Zároveň by chtěl napomáhat 
sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy ABSL. Petr Podlipný má za 
sebou 14ti letou kariéru v PricewaterhouseCoopers, kde se zabýval audity. 
Kromě toho měl na starosti tvorbu auditové strategie pro společnosti ze 
segmentu sdílených služeb. V roce 2012 nastoupil do ČEZ Korporátní 
služby jako ředitel zodpovědný za strategii účetního SSC, jeho další rozvoj 
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a nastavení efektivních účetních procesů.  
 

Jan Skoták by se chtěl ve své nové roli v představenstvu 
ABSL zaměřit na propagaci segmentu sdílených služeb v 
regionu jižní Moravy a na spolupráci s lokálními autoritami, 
jako jsou obce či školy. Cílem je představit oblast SSC/BPO 
jako významného hráče české ekonomiky. Jan Skoták působí 
jako ředitel regionálního centra Infosys BPO v České 
republice a zároveň má na starosti růst klientely spadající 
do Fortune 500, a to napříč Evropou, USA a Brazílií. Stál u 
jeho zrodu Infosys BPO v regionu CEE.  

 
 

Andrea Hepnerová by v rámci práce pro ABSL ráda 
spolupracovala na vytváření dobrého jména Prahy jakožto 
ideální lokality pro sdílené služby. Zároveň by chtěla posilovat 
roli žen v tomto dynamickém a rostoucím segmentu trhu. 
V neposlední řadě by ráda prohloubila spolupráci 
s univerzitami, neboť SSC představuje výborný kariérní start 
pro čerstvé absolventy škol. Andrea Hepnerová působí jako 
Managing Director SAP BSCE, kde řídí vice než 750 lidí, kteří 
poskytují administrativní a obchodní služby pro zaměstnance 
společnosti SAP a její klienty po celém světě.  

 
V dnešní době funguje v ČR přes 150 center sdílených služeb, která představují významný 
zdroj zaměstnání, a to nejen v Praze, ale i v regionech, především v Brně, Ostravě, Olomouci 
či Pardubicích. Centra zabezpečují pro zákazníky z celého světa řadu podpůrných aktivit, 
zejména v oblasti zákaznického servisu, HR, financí, účetnictví, nákupu a informačních 
technologií. „Jsme opravdu rádi, že noví členové našeho představenstva jsou naladěni na 
stejnou notu jako ti stávající a mají chuť posunout segment sdílených podnikových služeb 
zase o krok dál,“ uvedl prezident ABSL, Ota Kulhánek a dodal: „Čeká nás období velkého 
růstu, a to nejen členské základny, ale i celého segmentu a jeho zaměstnanců, proto jsou 
náměty na nové projekty, které by zviditelnily náš obor a sdílely zkušenosti, více než vítány.“ 

 
O ABSL 
ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic)  je organizace 
sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, 
který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 
s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat 
s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL 
poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových 
služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz. 
 

Kontakty pro média 

http://www.absl.cz/
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Marta Lipovská 

PR Consultant 

E-mail: marta.lipovska@prcom.cz 

GSM: +420 606 716 555 
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