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 Budoucnost segmentu  
sdílených podnikových služeb 

v České republice



Úvod. Sdílené podnikové služby v České republice.

Česká republika je pro centra sdílených podnikových služeb jednou z klíčových evropských destinací. 
Investoři do České republiky přicházejí z důvodu kvalifikované pracovní síly, která disponuje vynikající jazykovou 
vybaveností. Kromě toho zde nacházejí dobrou infrastrukturu a konkurenceschopné náklady, stejně jako 
politickou a ekonomickou stabilitu. Dalším důležitým aspektem, který má na rozhodování investorů vliv, je naše 
kulturní a geografická blízkost vůči zbytku Evropy, neboť většina služeb poskytovaných těmito centry je zaměřena 
na koncové zákazníky, kteří se nacházejí v Evropě. A konečně, rozhodující význam má také skutečnost, že se Česká 
republika v roce 2004 stala členem Evropské unie. Většina investorů totiž vyžaduje, aby cílové země, ve kterých 
budují svá centra sdílených podnikových služeb, splňovaly předpisy a směrnice EU týkající se utajení a ochrany 
dat – a toho je obtížné dosáhnout v zemích mimo EU.

V současné době se v České republice nachází více než 180 center sdílených podnikových služeb. Tato centra 
se nacházejí ve třech hlavních uzlech v zemi: v Praze, Brně a Ostravě. Tyto tři lokality pokrývají přibližně 80 % trhu. 
K dalším vyhledávaným lokalitám patří města Olomouc, Pardubice a Plzeň. Zbývající centra jsou pak rozšířena po 
celé zemi, nejčastěji v lokalitách, které jsou spojeny s dalšími podnikatelskými aktivitami jejich společností, jako 
jsou výrobní závody, logistická centra atd.

V posledních dvou letech se zaměstnanost v tomto sektoru v České republice zvýšila o 30 % z 50 tisíc v roce 
2013 na 65 tisíc zaměstnanců v roce 2015. Tento růst byl způsoben jak budováním nových center, tak růstem 
těch stávajících. Předpovídáme, že poptávka po nových centrech sdílených podnikových služeb bude pokračovat 
v růstu, a sice tempem 15 % ročně. V roce 2020 budou česká centra zaměstnávat více než 100 tisíc pracovníků.

V současné době tento segment vytváří obrat přes 3 miliardy eur (75 miliard korun) a představuje tak více než 
1,5 % celkové HDP České republiky. To činí z oboru sdílených podnikových služeb významnou součást českého 
podnikatelského prostředí, která výrazně přispívá k jeho budoucímu úspěchu.



Segment sdílených podnikových služeb rychle roste a vyžaduje proto velký přísun absolventů a zkušených 
talentů, kteří mu umožní poskytovat nejvyšší úroveň globálních služeb. Česká centra sdílených podnikových 
služeb patří mezi ta nejvyspělejší na světě a poskytují vynikající možnosti profesního postupu jak pro české, tak 
pro mezinárodní zaměstnance. Aby bylo možné podporovat pokračující růst  segmentu, bude nutné, aby došlo ke 
zlepšení ve čtyřech klíčových oblastech:

Tento dokument  předkládá myšlenky členů organizace ABSL v těchto oblastech a také naše doporučení, jak 
spolupracovat s vládou, ministerstvy, univerzitami a dalšími patrony, abychom zajistili, že si Česká republika udrží 
své vůdčí postavení v sektoru globálního outsourcingu.

1. Vzdělávání

2. Získávání talentů pro růst

3. Záležitosti pracovního trhu

4. Regionální rozvoj

Talent pro růst - co potřebujeme pro úspěch?

Ota Kulhánek 
Prezident ABSL
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1. Vzdělávání

Dostupnost kvalifikované pracovní síly je prvořadým kritickým faktorem při rozhodování investorů, zda otevřít 
nebo rozšířit centrum sdílených podnikových služeb v České republice. Řada univerzit a škol v České republice  nabízí 
kurzy a programy, které dostatečně neodpovídají potřebám center sdílených podnikových služeb. Výsledkem je, 
že centra sdílených podnikových služeb provozovaná v České republice bojují nejen s problémem nalézt vhodné 
absolventy, ale také s nutností nové zaměstnance po jejich náboru a úvodním zaškolení dále vzdělávat a rozvíjet. 
Znamená to, že zaměstnavatelé musejí investovat významné množství času a úsilí do školení nových pracovníků, 
aby tak kompenzovali mezery v jejich znalostech a schopnostech. To může vést ke vzniku výrazné prodlevy mezi 
dobou, kdy zaměstnanci nastoupí do společnosti, a dobou, kdy začnou pracovat efektivně a produktivně. 

     
Pokud má České republika zůstat konkurenceschopnou, a to jak v rámci regionu, tak i na globálním trhu, bude 

nezbytné podniknout kroky směřující ke zlepšení kvality vzdělávání. Centra sdílených podnikových služeb v České 
republice zaměstnávají bezmála 50 tisíc absolventů, přičemž můžeme identifikovat čtyři oblasti, které mohou 
přinést podstatné zlepšení kvality vzdělávání:

1.	 Absolventi	potřebují		praktičtější	schopnosti	a	pracovní	zkušenosti
 

Zaměstnavatelé z center sdílených podnikových služeb shledávají, že český vzdělávací systém není dostatečně 
propojen s praxí. Pedagogové často postrádají praktické zkušenosti a znalosti nejnovějšího vývoje ve svém oboru 
a učební osnovy nejsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly požadavkům trhu práce (například neobsahují studie 
a simulace obchodních případů). Styl a technika výuky neodpovídají adekvátním standardům, výukové materiály 
nejsou aktualizovány nebo školy nedisponují nejmodernějšími technologiemi. Univerzity by měly spolupracovat 
s podniky na skutečných výzkumných projektech, přičemž motivací by měl být jak odborný rozvoj, tak možnost 
získání zkušeností v podnikatelském prostředí.
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ABSL NABÍZÍ:

• Účast v dialogu mezi univerzitami a podniky s cílem pomoci vytvářet atraktivní univerzitní 
studijní programy.

• Přispění k dalšímu rozvoji systému hodnocení kvality tak, aby skutečně odrážel „zaměstnatelnost“ 
či „práceschopnost“ absolventů, dále k rozvoji kvality výzkumu a spolupráce univerzit se 
soukromým sektorem (stáží, výzkumných projektů).

• Přizpůsobení formálních požadavků pro akademické pracovníky tak, aby bylo odborníkům  
z podnikatelského prostředí s relevantní praxí umožněno vyučovat na univerzitách.



2.	 Absolventi	potřebují	lepší		analytické	a	obchodní	schopnosti

Ačkoliv jsou pro současné absolventy, kteří chtějí uspět v moderním pracovním prostředí, nezbytné znalosti a 
dovednosti, jako jsou řízení projektů, práce  v týmu, kritické myšlení, inovativní a analytický přístup, komunikace, 
řešení konfliktů a prezentace, často tyto dovednosti nejsou buďto zahrnuty do studijních programů univerzit, 
nebo nejsou vyučovány na úrovni odpovídající požadovaným standardům.

V rámci všech předmětů studia by měly být vyučovány měkké dovednosti a využívány moderní výukové techniky. 
Studenti by měli pracovat na společných projektech či úkolech v týmech složených z lidí z různých kateder i škol. 
Tento přístup umožní rozvíjet a podporovat týmovou spolupráci mezi studenty i mezi vyučujícími. Mezi další 
měkké dovednosti patří ústní a písemné komunikační dovednosti a schopnosti vést, řídit projekty a řešit konflikty.
Ve vzdělávacím prostředí by měl být podporován tvůrčí dialog a otevřenost vůči novým pohledům a myšlenkám.

Za účelem přinášení nových pohledů, informací a myšlenek nebo začleňování využití moderních platforem 
pro spolupráci (jako např. WebEx apod.) by měly být do škol zváni externí řečníci či vyučující. Studenti by měli být 
povzbuzováni ke vzájemné soutěživosti, poskytování zpětné vazby vyučujícím, vedení tvůrčích diskusí a k tomu, 
aby přicházeli s návrhy a řešeními.
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ABSL NABÍZÍ:

• Poskytování školení měkkých dovedností vyučujícím.

• Poskytování externích řečníků/lektorů pro oblast analytických a měkkých dovedností.

• Rozvoj a podporu studijních programů zaměřených na obchodních dovednosti na univerzitách. 

• Poskytnutí příležitosti studentům a vyučujícím získat při psaní závěrečných diplomových prací 
nebo při práci na výzkumných projektech možnost konzultací s experty z podnikového prostředí.

• Stáže pro studenty, při nichž mohou získat praktické dovednosti, stejně jako znalosti procesů  
z první ruky, tedy v prostředí center sdílených podnikových služeb.



3.	 Absolventi	potřebují	lepší	a	širší	znalost	cizích	jazyků

Ačkoliv plynulá znalost cizích jazyků je již řadu let jedním z klíčových předpokladů pro získání zaměstnání 
v centrech sdílených podnikových služeb, jazykové vzdělávání poskytované na univerzitách požadavkům na 
znalost cizích jazyků na trhu práce dosud neodpovídá. Dokonce i když absolventi disponují velmi dobrou znalostí 
anglického jazyka, v současnosti je zcela běžné, že centra sdílených podnikových služeb potřebují znalost dalších 
cizích jazyků (nejčastěji němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, holandštiny, skandinávských jazyků atd.). 
Univerzity by měly na výuku jazyků klást mnohem větší důraz v rámci svých studijních programů a stejně tak 
nabízet volitelné jazykové kurzy a podporovat stipendijní výměnné zahraniční programy či stáže v cizině.

4.	 Větší	zaměření	na	absolventy	středních	škol	v	centrech	sdílených	podnikových	služeb	

25 % zaměstnanců pracujících v centrech sdílených podnikových služeb v České republice má středoškolské 
vzdělání. Toto procento může dále růst a centra by mohla zaměstnávat větší počet čerstvých absolventů středních 
škol za předpokladu, že budou lépe připraveni na potřeby těchto center. Oblast zájmu by měla být velmi podobná 
jako v případě univerzit. Větší důraz by měl být kladen na rozvoj jazykových znalostí s tím, že absolventi středních škol 
by měli být schopni hovořit alespoň dvěma cizími jazyky. Jednou z výzev v oblasti spolupráce se středními školami je 
skutečnost, že nejsou řízeny centralizovaně. Pokud vezmeme v úvahu relativně vysoký počet těchto škol, je poměrně 
obtížné s nimi navázat kontakt a diskutovat o potřebách podniků v sektoru sdílených podnikových služeb.
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ABSL NABÍZÍ:

• Konzultace týkající se výuky cizích jazyků a pomoc při sjednávání stáží v cizině. 

• ABSL může aktivně spolupracovat se studentskými organizacemi, jako jsou AISEC, IAESTE atd.

• ABSL může poskytovat lektory pro výuku v angličtině nebo v jiných hlavních evropských jazycích. 

ABSL NABÍZÍ:

• Vytvoření instituce pro střední školy, která by ovlivňovala studijní program školy a propagovala 
příležitosti profesního uplatnění v segmentu sdílených podnikových služeb.

• Organizace ‚veletrhů pracovních příležitostí‘ pro školy a rodiče s cílem podtrhnout důležitost 
volby profese a významu výuky  jazyků na školách.

• Podpora výuky IT a pořádání stáží a praktických kurzů IT pro studenty škol. Vytvoření 
univerzitních studijních programů pro zaměstnance za účelem studia při zaměstnání a získání  
příslušných akademických titulů. 



2. Získávání talentů pro růst

Centra sdílených podnikových služeb slouží mezinárodním klientům, a vyžadují proto vysokou úroveň 
technických a jazykových znalostí, které není možné nalézt pouze  na českém trhu. Česká centra proto zaměstnávají 
v průměru 34 % cizinců, což představuje přes 20 tisíc pracovníků. Většina těchto zaměstnanců pochází ze zemí 
EU a zajišťuje služby pro své lokální evropské trhy. V poslední době jsme však spolu se vzrůstající poptávkou po 
talentech zaznamenali také nárůst počtu absolventů a zkušených talentů pocházejících ze zemí mimo Evropu. 
Tento přísun talentů, který tvoří významný příspěvek do našeho segmentu, vítáme a předpokládáme, že bude 
nadále pokračovat současně s rozšiřováním našich center a rozvojem jejich globálního podnikání.

V současnosti jsou proces imigrace a doba potřebná k získání pracovních povolení a povolení k dlouhodobému 
pobytu výrazně delší, než by podnikový sektor potřeboval. Výsledkem toho je, že Česká republika přichází 
o obchodní příležitosti v odhadovaném rozsahu 10 až 15 milionů dolarů ročně. Česká vláda by proto měla  
s představiteli segmentu sdílených podnikových služeb těsněji spolupracovat na zlepšení procesu, který do České 
republiky může přivést výrazně větší objem zahraničních investic.

Doporučení	pro	nábor	zahraničních	talentů

Proces náboru cizinců ze zemí mimo EU je velmi složitý a vytváří celou řadu bariér, které našim centrům sdílených 
podnikových služeb brání získávat perspektivní talentované odborníky. V důsledku toho jsou naši členové nuceni 
zaměstnávat expertní náborové týmy a investovat značné zdroje do získání pracovníků, kteří mohou prospět naší 
ekonomice. 

Můžeme proto poskytnout následující doporučení, jak lze tento proces zlepšit a jakou podporu může v této 
oblasti poskytnout ABSL:

• Zjednodušit proces pro vysoce kvalifikované a vzdělané kandidáty pro centra sdílených podnikových služeb, 
která přijímají vysoký počet pracovníků s dovednostmi a zkušenostmi, které v České republice nejsou široce 
dostupné (především v oblasti IT a jazyků).

• Omezit pravidlo 30 dní, po nichž je pozice otevřena pro zahraniční nábor, v případech, kdy je jasné, že je 
zde nulová nebo velmi omezená možnost získat české kandidáty (např. jsou vyžadovány specifické jazykové 
dovednosti, IT certifikace atd.)

• Zjednodušit požadavek na potvrzení o ubytování a akceptovat dočasná řešení, jako např. hotely apod., neboť 
na úplném počátku procesu je pro kandidáty i zaměstnavatele velmi komplikované sjednat dlouhodobou 
nájemní smlouvu.

• Zrychlit registraci na Ministerstvu vnitra po příjezdu kandidátů do České republiky. 
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• Podporovat rozvoj a financování center pro cizince/expaty, která zahraničním zaměstnancům pomáhají usadit 
se a začít produktivně pracovat v našich předních městech. 

• Zaměstnávat úředníky mluvící dvěma jazyky, kteří budou schopni podporovat zahraniční zaměstnance, a to ve 
všech relevantních státních institucích, jako jsou finanční úřad, cizinecká policie, policie atd.
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ABSL NABÍZÍ:

• Identifikaci dovedností a zkušeností, které nejsou v České republice široce k dispozici (především  
v oblasti IT a jazyků)

• Výběr zaměstnavatelů ze segmentu sdílených podnikových služeb, kteří typicky provádějí nábor 
takových profilů, coby kandidátů pro potenciální „Zrychlený program“, který přivede specialisty pro 
dočasné zaměstnání v krátké výpovědní lhůtě 



3. Záležitosti pracovního trhu

Česká republika soupeří o pracovní místa v segmentu sdílených podnikových služeb s jinými zeměmi, obzvláště 
z regionu CEE, např. s Polskem, Rumunskem, Slovenskem, Bulharskem a Maďarskem. Nabídka zaměstnanců, 
která je k dispozici v každé zemi, je velmi významným faktorem při volbě lokality pro nové investice. Globální 
investoři hledají vysoce kvalifikovanou, flexibilní a angažovanou pracovní sílu – za konkurenceschopnou cenu. 
Česká republika proto musí zajistit, že vytvoří nejsilnější možnou nabídku zaměstnanců s ohledem na  tyto tři 
klíčové oblasti:

1.						Flexibilní	pracovní	úvazky

Segment sdílených podnikových služeb stojí z hlediska technologií a flexibilních pracovních úvazků na špičce. 
Sektor zaměstnancům nabízí širokou škálu možností práce na částečný úvazek, práce z domova nebo sdílení 
pracovních pozic, což je možné díky inovativním IT řešením. Spolu s rostoucí potřebou flexibilních možností 
poskytovaných zaměstnancům, jako jsou např. mateřské dovolené, částečné úvazky atd., jsou tyto přístupy 
nezbytné, aby bylo možné splnit řadu požadavků globálního byznysu.

• Navrhujeme, aby český zákoník práce podporoval VŠECHNY formy pružných pracovních úvazků a zajišťoval, že 
jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci budou za zavádění těchto nových přístupů odměňováni. 

• Jsme připraveni diskutovat o podrobnostech specifických návrhů dodatků zákoníku práce, které by podpořily 
pružné formy zaměstnání. 

2.					Náklady	na	zaměstnance	

Úrovně hrubých mezd v České republice zůstávají atraktivní jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 
Nicméně současná úroveň povinného příspěvku zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění (34 %, což je 
nejvýše v regionu CEE) posouvá náklady na provozování center sdílených  podnikových služeb (kde přímé náklady 
na zaměstnance představují více než 70 % celkových nákladů) v České republice na méně příznivou úroveň než  
v ostatních sousedních zemích regionu CEE.

• Navrhujeme, aby vláda pokračovala v přezkoumání struktury zdanění pro zaměstnavatele, neboť tento fakt 
bude i nadále příčinou toho, že bude Česká republika přicházet o investory v segmentu sdílených podnikových 
služeb ve prospěch jiných lokalit. 

• Navrhujeme spolupracovat s agenturou CzechInvest a vládou na formování balíčků pobídek pro investory a 
zajistit tak, že Česká republika zůstane konkurenceschopnou v rámci nabídkových řízení na nové podnikové 
projekty.
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3.					Příspěvky	a	podpora	zaměstnanců

Česká centra sdílených podnikových služeb se významně rozrůstají, což vyžaduje, aby stále větší počet 
zaměstnanců na pracoviště dojížděl z místa svého bydliště. To má obzvláště v rozvíjejících se regionech vliv 
na zvyšování zaměstnanosti a můžeme očekávat, že díky tomu, v kombinaci s flexibilními pracovními postupy,  
v rámci České republiky vzniknou v příštích pěti letech tisíce nových pracovních míst v oblasti služeb. 

• Navrhujeme podporovat zaměstnance v dojíždění do zaměstnání prostřednictvím dotací na automobil nebo 
cestovní průkazy. Členové ABSL mohou spolupracovat s okolními městy a společně navrhnout schémata 
dopravy, která budou pro zaměstnance atraktivní.

• Společnosti z oblasti sdílených podnikových služeb podporují pracující matky a pružné pracovní úvazky. Uvítali 
bychom užší spolupráci s městy a úřady, pokud jde o poskytování služeb mateřských škol a řešení péče o děti. 
Členové ABSL jsou schopni poskytnout společné zdroje a podporu pro financování těchto iniciativ.
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4. Regionální rozvoj – třetí vlna

Růst segmentu sdílených podnikových služeb v České republice odstartoval v Praze v letech 2002–2005. Tato 
první vlna byla poté následována druhou vlnou růstu v Brně a Ostravě. Tato tři města nadále přitahují další 
investice, avšak země jako taková potřebuje, aby se mezi budoucí destinace outsourcingových center zařadila 
také další města.

Ve městech jako Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Liberec a České Budějovice byl již vybudován 
menší počet center, a tak by se mohla stát budoucími motory růstu investic v tomto segmentu. Tato města 
„třetí úrovně“ nabízejí kvalitní univerzity, dobrou infrastrukturu a jsou dobře rozvinuta z pohledu přítomnosti 
průmyslových, automobilových a strojírenských investorů. 

ABSL se zavázala dále rozšiřovat segment sdílených podnikových služeb v rámci země a stavět na dosavadním 
úspěchu a zajistit tak silnou základnu růstu pro příštích 10 let a dále. Zde předkládáme několik našich myšlenek, 
jak rozvíjet centra sdílených podnikových služeb v regionech České republiky:
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ABSL NABÍZÍ:

• ABSL bude nadále spolupracovat s agenturou CzechInvest a místními radnicemi s cílem zviditelnit 
možnosti měst a ukázat jejich potenciál coby budoucích lokalit pro sdílené podnikové služby.

• ABSL bude jednat se sponzory měst a podporovat rozvoj strategií, jejichž cílem je přitáhnout 
investory ze segmentu sdílených podnikových služeb. Můžeme přitom využít naši rozsáhlou 
členskou síť a zkušenosti, abychom nové investory podnítili k tomu, aby pro vybudování svých 
center  vzali v úvahu i další česká města.

• ABSL navrhuje vytvořit společnou listinu pobídek agentury CzechInvest a ABSL pro segment 
sdílených podnikových služeb. Cílem bude přitáhnout investory prostřednictvím našich 
mezinárodních kanálů a povzbudit stávající česká centra k tomu, aby zvážila možnosti svého 
růstu vybudováním nových center v nových lokalitách v zemi.



Association	of	Business	Service	Leaders
Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2

absl@absl.cz

www.absl.cz

Asociace ABSL (Association of Business Service Leaders) byla v České republice založena v roce 2013 patnácti 
členy a navazuje zde na své úspěchy v Polsku a v Rumunsku, kde hrála klíčovou roli v růstu odvětví sdílených 
podnikových služeb v průběhu posledních pěti let a kde je jednou z nejvýznamnějších členských asociací  
v regionu. V tuto chvíli má česká asociace 53 členů, z nichž valná většina jsou významná centra v oblasti sdílených 
podnikových služeb a outsourcingu, reprezentující více než 12 tisíc zaměstnanců tohoto sektoru v naší zemi.

O ABSL


