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M
yšlenka soustředit někte-
ré činnosti na jedno místo,
i když má firma celou řadu
poboček ve světě, vedla k za-
kládání center podnikových
služeb.Vpraxi to funguje tak,
ževPraze,Liberci čiBrněsedí

specialisté zajišťující napříkladúčetnictví, IT služ-
by nebo třeba správu lidských zdrojů pro všechny
části firmy v Evropě nebo i na celém světě.
„Původně firmy zakládaly centra podnikových

služeb, které by zpracovávaly účetnictví a posky-
tovaly IT podporu a další činnosti. Ty sice nejsou
na první pohled vidět, ale žádná firma se bez nich
neobejde. Podobně jako dům bez základů,“ osvět-
luje důvody vzniku těchto středisek Jonathan
Appleton, výkonný ředitel asociace ABSL, sdru-
žující firmy, které provozují centra podnikových
služeb u nás.
„Postupem času se ukázalo, že prostřednictvím

těchto činností pracovníci center znají velmidob-
ře fungování svých mateřských firem, pracují to-
tižnapříč všemipobočkami,mohou tedyvyužívat
svých zkušeností k navržení toho, co a jak by se
mělo změnit v celé firmě, aby celá firma fungo-
vala efektivněji. A tak se postupně stali mozkem
acentreminovací spojenýchsezaváděnímnových
technologií, jako jsou digitalizace, automatizace
a umělá inteligence,“ doplňuje Appleton a připo-
míná, že dnes už svá centra podnikových služeb
neprovozují jen nadnárodní korporace, ale také
českéfirmy.Podleúdajůtétoasociacefungujednes
vČeskuasi 300centerpodnikovýchslužeb, vekte-
rých pracuje přes 110 tisíc lidí. Jejich počet roste
přibližněo 12procent ročněazhrubastejnýmtem-
pempřibývá také samotných center.

Lidé, infrastruktura, ale i politika
Svá centra podnikových služeb vytvořila v Česku
celářadavelkýchfirem,které jinakpůsobípocelém
světě. Místo aby své účetní oddělení měla každá
pobočka svoje, centrum podnikových služeb za-
jišťuje všechny potřebné agendy pro celou firmu
nebo její část z jednohomísta. „Lokalita byla zvo-
lena na základě vyhodnocení komplexních krité-
rií, jako je například politická stabilita, rozvinutá
infrastruktura, dostatek kvalitních talentů s vy-
sokoškolským vzděláním či snadná dostupnost
docentrályvněmeckémWalldorfu.Prahavšechny
požadovanépodmínkysplnila zevšechkandidátů
nejlépe,“ vysvětlujeuvažováníněmeckéhokoncer-
nuSAPIvetaChválová, ředitelkaSAPServices,cen-
tra podnikových služeb této technologické firmy,
které sídlí v pražských Stodůlkách.
ZpodobnýchdůvodůzvolilaPrahuzasídlosvého

centra sdílených služeb i společnost Icon: „Začalo
to tím, že zakladatelé firmy Icon vnímali geogra-
fickou polohu České republiky, její stabilní poli-
tické a ekonomické prostředí a nižší cenový bod
jako skvělou kombinaci. Dohromady tyto faktory
vytvořily atraktivní příležitost k vytvoření centra
podnikovýchslužeb,“ říkáChrisHague, zodpověd-
ný za komunikaci a styk s médii v marketingové
a komunikační společnosti Icon Communication
Centres. Ostatně požadavek na politickou a eko-
nomickou stabilitu se objevuje opakovaně téměř
u všechfirem, kteréHospodářskénovinyoslovily.
„Na počátku, tedy před nějakými deseti či pat-

nácti lety, byly hlavním důvodem vzniku center
podnikovýchslužebvČeskuzejménanižšímzdové
i jiné náklady. To už teď ale nutně neplatí,“ potvr-
zujezkušenostiSAPAppleton.Vzhledemknadná-
rodnípovazecenterpodnikovýchslužebsepřitom
firmy nevážou jen na Prahu. Několik jich funguje
i v regionech. Důvodem výběru sídla pak může
být–podobně jakotomubylovpřípaděSAPServi-
ces – také snadné spojení s centrálou společnosti.
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„Česká republika představuje ideální kombina-
ci lokality, která má blízko k Německu, kde sídlí
mateřská společnost Knorr-Bremse, jakož i zemi
s vysoce vzdělanými zaměstnanci, kteří poskytují
nejenkvalitní služby, ale především jsou inovativ-
ní a nebojí se měnit tradiční zaběhnuté procesy
s ohledem na vývoj v odvětví s použitím nejmo-
dernějších technologií,“uvádíDavidBöhm, ředitel
Knorr-Bremse Services Europe, firmy vyrábějící
brzdové systémy pro dopravní prostředky, a po-
kračuje: „Vybrali jsmeLiberec, protože jsme sene-
báli být průkopníky v této lokalitě, kam jsme při-
nesli obor s vysokou přidanou hodnotou a kde se
námpodařilovybudovatcentrumsdílenýchslužeb
s bezmála dvousetčlenným týmem, kde pracují
špičkoví odborníci v IT, účetnictví, nákupu a HR.
Významným kritériem byla blízkost sesterského
závodu Knorr-Bremse v Liberci, který má v re-
gionudlouholetou tradici a patří k vyhledávaným
zaměstnavatelům. Liberec zároveň představuje
ideální lokalitu, kde se snoubí kvalitní dopravní
infrastruktura, kdenení třebačekatvhodinových
dopravníchzácpách, s krásnoupřírodouakde jste
za desetminut na sjezdovce či v běžecké stopě.“

Lákadlo pro kvalifikované Západoevropany
StranounemůžezůstataniBrno,kdesídlí ifinanční
centrumAtlas Copco Services, výrobce a dodava-
tel zařízení pro průmysl a stavebnictví. „Česko je
atraktivnídíkykvalitní infrastruktuře,dostupnos-
ti kvalifikované pracovní síly a geografické blíz-
kosti západní Evropě,“ říká jeho ředitel Roman
Pavloušekapokračuje: „Brno jemístemsvysokou
kvalitou života, které láká i zahraniční pracovní-
ky. Výborná dopravní infrastruktura, bohatý spo-
lečenský život, pestré sportovní i kulturní vyžití.
Město je pozitivně hodnoceno cizinci, kteří zde

již žijí a pracují, a to pomáhá dále šířit jeho dob-

roupověst,“ doplňuje Pavloušekdalší důvod, proč
se pro jeho firmu ukázalo Česko a Brno jako nej-
vhodnějšímístoprovytvořenícentrapodnikových
služeb. Vzhledem k tomu, že tato centra zajišťují
služby pobočkám v celé řadě zemí, funguje v nich
mezinárodní prostředí. Cizinci zde tak tvoří neza-
nedbatelnou část pracovníků. Centra totiž potře-
bují mimo jiné specialisty rozumějící právnímu
prostředí a odlišnostem v jednotlivých zemích.
VAtlasCopcoServices je cizincůpodlePavlouš-

kaasi 30procent, aleuněkterýchspolečnostíhrají
cizinci jednoznačněprim. „Pouze12procentnašich
pracovníků je zČeska, zbytek, tedy88procent, po-
chází ze zahraničí,“ osvětluje situaci IconuHague.
Vdalšímbrněnskémcentrusdílenýchslužeb,které
provozujefinanční technologickáspolečnostFNZ,
je cizinců méně než polovina, na multikulturním
prostředí to ale firměnijak neubírá: „Jsme rozma-
nitámezinárodníorganizacezhrubas2500kolegy
ve 14zemích.Vítámekandidátyzevšechzemí,pro-
středíaúrovnízkušeností. Zajímajínás jednotlivci,
kteří jsoudobřívtom,codělají,“osvětlujeEvaBaťa,
ředitelka lidskýchzdrojůFNZ,apokračuje: „Máme
zaměstnancezevšechkontinentů.Kzastoupeným
zemím patří například Nový Zéland, USA, Indie,
Rusko, Turecko, Filipíny, Ghana, Izrael, Venezuela
nebo Vietnam.“
Podobné složení najdeme také v Knorr-Bremse

ServicesEurope: „UnáspracujízaměstnancizVelké
Británie,Francie, Itálie,RuskanebotakéUzbekistá-
nu,NovéhoZélandu.Původpronáspřivýběrunení
kritérium,“ uvádí Böhm. Na rozdíl od některých ji-
nýchoborůtakucenterpodnikovýchslužebneplatí,
žebyprácevČeskulákalajenpracovníkyzvýchodní
Evropy.„Západoevropané, jakojsmemy,častopova-
žují Českou republiku za zajímavou zejména kvůli
podobně sladěné kultuře a nastaveným životním
hodnotám,“ doplňujeHague z Iconu.
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Sgariboldi se stal CFO
ve 108 Agency
Realitní společnost 108 Agency
jmenovala Roberta Sgariboldiho
(40) finančním ředitelem. Dříve
působil ve švýcarské Panalpině
na pozici generálního ředitele
a jednatele pro Česko a Slovensko.

Pojišťovnu Atradius
vede Capdevila
David Capdevila (53) bude
od příštího roku působit jako
nový generální ředitel pojišťovny
Atradius. Ve funkci nahradí Isi‑
dora Undu, který v pozici ředitele
pojišťovny působil dvanáct let.

O klienty se v bance
Moneta stará Dodd
Moneta Money Bank jmenovala
Thomase Dodda (50) ombuds‑
manem pro klienty. Jeho úkolem
je řešit podněty a opakované
stížnosti nejen klientů, ale také
ČNB nebo finančního arbitra.

Český výrobce židlí
RIMmá nového šéfa
Martin Dorotík (44) je výkonným
ředitelem společnosti RIM CZ,
která se specializuje na výrobu
židlí. V této funkci se zaměří
na rozvoj firmy na světových tr‑
zích. Dříve působil ve firmě Baťa.

Vedení společnosti
OKsystem posílil Ciml
Novým místopředsedou předsta‑
venstva softwarové společnosti
OKsystem se stal Vítězslav Ciml
(38), souběžně také zůstává
ředitelem společnosti. Zkušenosti
sbíral v DHL či Siemensu.

Lokalita
byla zvolena
na základě
vyhodnocení
komplexních
kritérií, jako je
například poli‑
tická stabilita,
rozvinutá
infrastruktura
a dostatek
kvalitních
talentů s vy‑
sokoškolským
vzděláním.

Iveta
Chválová
Ředitelka SAP
Services, centra
podnikových
služeb

Zdroj: Asociace ABSL

CENTRA PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČESKU
Centra podnikových služeb jsou ucelenými středisky, která pro firmy zajišťují služby v konkrétních oblastech, jako
je účetnictví, IT, lidské zdroje a podobně. Tato střediska z jednoho místa obsluhují pobočky společnosti v několika
dalších zemích. 112 tisíc lidí pracuje v českých centrech podnikových služeb. Za 5000 dalších už pracují roboti.
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nizozemština 51 %

JAK SEMLUVÍ
V CENTRECH
SDÍLENÝCH SLUŽEB

KTERÉ DOVEDNOSTI OČEKÁVAJÍ U UCHAZEČŮ O PRÁCI?

KTERÉ ČINNOSTI CENTRA SDÍLENÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍ
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