
O budoucnosti práce a světového 

byznysu se diskutovalo v Brně

Obor podnikových služeb v České republice za uplynulý rok rostl 
12% tempem a je reprezentován již 112 000 zaměstnanci. Dalších 
5 000 pracovních míst zastávají inteligentní softwaroví roboti.

Právě technologie robotické automatizace a umělé inteligence, které jsou 

obecně nazírané jako hrozba lidské práce, představují v českých servis-

ních centrech příležitost. Růst oboru totiž narazil na nedostatek talentů. 

Další rozvoj a zachování atraktivity pro mateřské společnosti i nové zahra-

niční investory proto závisí na rychlosti, s jakou místní centra zvládnou 

tyto technologie nasazovat. Vyplývá to z průzkumu asociace ABSL před-

staveného na konferenci Budoucnost ve 4D, která v Brně přivítala přes 500 

účastníků z řad investorů a čelních představitelů oboru. 

„4D v názvu konference znamenají nejen plastický pohled na celý 
obor, ale i 4 oblasti, které jej v současnosti formují a ovlivňují: disrup-
tivní strategie, digitální technologie, diverzita a development, tedy 
vzdělávání. Právě jim je věnována hlavní část programu naší letošní 
konference,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, jež v ČR 

poskytovatele podnikových služeb sdružuje.

„Letošní průzkum ukázal na zásadní změnu role místních center 
podnikových služeb. Původně je totiž u nás nadnárodní firmy zakláda-
ly s trochu jiným záměrem než dnes. Chtěly vybudovat své základny, 
které by zpracovávaly účetnictví a poskytovaly IT podporu a další 
činnosti, které nejsou na první pohled vidět, ale bez kterých se žádná 
firma neobejde. Podobně jako dům bez svých základů,“ vysvětluje 

Jonathan Appleton. „Dnes se však ukazuje, že právě prostřednictvím 
takových podpůrných činností pracovníci center dokonale vidí do 
způsobu fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto chápou, 
co a jak by se mělo změnit pro zlepšení fungování a zvýšení efektivity. 
A tak se ze základů postupně staly mozkem a centrem inovací spoje-
ných s adopcí nových technologií, jako jsou digitalizace, automatizace 
a umělá inteligence.“ 

5 000 pracovních míst dnes zastává robot
Technologie robotické automatizace, strojového učení a umělé inteligen-

ce dnes alespoň částečně využívá již 82 % českých center podnikových 

služeb. V současnosti tyto technologie v pracovních procesech nahrazují 

5000 lidí. „Potřebám našeho oboru to stále nestačí. V příštím roce vznikne 
v současných centrech přes 10 000 nových pracovních míst a již nyní víme, 
že na vyprahlém českém pracovním trhu je najdeme jen stěží. Do jisté 
míry nám pomáhá nábor expertů z ciziny, ten je však v mnoha případech 
komplikován zdlouhavou administrativou související s vyřizováním 
víz a pracovních povolení. Technologie proto pro náš obor a zachování 

konkurenceschopnosti ČR hrají zcela zásadní roli,“ říká Jonathan Apple-

ton. Podle nejnovějšího průzkumu ASBL v oboru působí již 43 % cizinců, 

což je o 8 procentních bodů více, než v loňském roce.

Bez vzdělávání to nepůjde
„Aby byla centra schopna podpořit rozvoj svých mateřských firem a zá-
roveň i vlastní růst, potřebují se zaměřit na vzdělávání. Bez něj totiž 
nebudou disponovat dostatkem kvalifikovaných odborníků, kteří by 
rozuměli nejmodernějším technologiím, realizovali inovační projekty či 
automatizovali rutinní procesy,“ upozorňuje Jonathan Appleton. ABSL 

své členy v tomto ohledu podporuje vlastní ABSL Akademií i vzdělá-

vacím programem ABSL Fusion pro vrcholový management center. 

Na éru automatizace a umělé inteligence bude totiž potřeba připravit 

nejen řadové zaměstnance, ale i vedoucí pracovníky. Studie Světového 

ekonomického fóra Budoucnost práce uvádí, že v horizontu následují-

cích dvou let bude třeba dovzdělat či rekvalifikovat více než polovinu 

dnešních zaměstnanců.

Ohlédnutí za prvním ročníkem 
AWS konference
Cloudové služby jsou stále častěji skloňovaným pojmem nejen mezi 
odbornou veřejností. Výhody i úskalí tohoto přístupu byly tématem 
prvního ročníku AWS konference konané v prostorách Business Link 
Visionary v pražských Holešovicích.

Na konferenci zavítalo více než 70 účastníků, kteří se zajímali o mož-

nosti a trendy v oblasti hybridní infrastruktury a cloudových služeb. 

Své postřehy prezentovali odborníci ze společností NTT, AWS, Cisco, 

VMware, Arrow nebo Itelligence.

Účastníky konference přivítal Petr Hübl, generální ředitel NTT Czech 

Republic. „Věřím v propojenou budoucnost a maximální využití tech-

nologií a inovací,“ uvedl. „V příštím roce plánujeme investovat až 3,6 

miliard dolarů do výzkumu a vývoje a značná část prostředků půjde 

právě do cloudových služeb.“

Lukáš Jelínek, Solutions Director NTT, na úvod své přednášky 

poznamenal, že dle studií analytických firem jako Gartner či IDC patří 

cloud mezi top 5 IT priorit, které IT ředitelé zmiňují, a které většinou 

souvisí s podnikatelskými prioritami firem jako je analytika, business 

intelligence, IoT, mobilita zaměstnanců a obecně témata spojená s di-

gitální transformací.

Aby mohli společnosti zůstat v dnešní dynamické době konkuren-

ceschopné, potřebují neustále vytvářet novou přidanou hodnotu v po-

době inovovaných produktů nebo služeb. Těm se musí stejně pružně 

přizpůsobit i firemní IT. To jsou podle Jelínka hlavní hybatelé, které 
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