Podnikové služby
Obor, kde se dějí velké věci

„Segment sdílených podnikových
služeb roste. Očekáváme,
že během čtyř let vznikne
až 35 000 nových
pracovních míst.“
Jonathan Appleton,
výkonný ředitel ABSL

komerční příloha Hospodářských
novin a týdeníku Ekonom

květen 2016

Budoucnost sdílených podnikových
služeb: práce pro tisíce schopných lidí
Jen před několika málo týdny byla zveřejněna globální zpráva o outsourcingu pro rok 2016 –
Tholons 2016 Top 100 outsourcingových destinací. Z ní vyplynul překvapivý fakt, že Česká
republika je jednou z nejpopulárnějších světových lokalit pro investory, kteří plánují zřídit
centrum sdílených podnikových služeb. Na to, proč tomu tak je a jaký bude mít tato skutečnost
dopad na české uchazeče o zaměstnání, jsme se zeptali Jonathana Appletona, výkonného ředitele
asociace ABSL (Association of Business Services Leaders), která sdružuje lídry tohoto oboru.

S

egment sdílených podnikových služeb zažívá právě nyní nebývalý růst. V České republice dnes funguje přes 180 center sdílených podnikových služeb, která za rok 2015 realizovala v ČR obrat 75 miliard korun a aktuálně zaměstnávají 65 000 lidí. Pro další období
se očekává zhruba 30% růst. Důvod velké obliby našeho
regionu je přitom dán tím, že společnosti působící v Evropě hledají pro zřízení svého SSC (shared service center,
centrum sdílených podnikových služeb) lokality, které
jsou blíže jejich domovské zemi, nabídnou konkurenceschopné podmínky a politickou a ekonomickou stabilitu
a disponují pracovní silou s náležitou jazykovou vybaveností a dalšími schopnostmi nezbytnými pro jejich evropské provozy.
Vskutku výbornou reputaci si v tomto ohledu v rámci
celého světa vydobyla česká města. Praha se dostala
na 15. místo celosvětového žebříčku společnosti Tholons
Top 100 outsourcingových destinací, Brno následuje
na 25. příčce. V evropském měřítku je skóre ještě lepší –
Praha zaujala třetí místo a Brno šesté.
Osobně mě úspěch těchto měst velmi těší. Nejen proto, že mám obě velmi rád, ale pochopitelně také proto, že
tato situace představuje velkou naději pro další rozvoj oblasti našeho podnikání. V relativně krátkém časovém horizontu je totiž možné očekávat příchod dalších investorů.
Vedle Prahy a Brna registrujeme zvýšený zájem také
o Olomouc, Pardubice a Plzeň, tedy místa, kde jsou univerzity, a tudíž velký potenciál kvalitních zaměstnanců.

O jak velkém segmentu vlastně hovoříme?
Jak jsem již uvedl, v segmentu v tuto chvíli pracuje
zhruba 65 000 lidí. Pro srovnání – podobně velké
množství zaměstnanců má například ministerstvo vnitra anebo tři největší soukromí zaměstnavatelé v České
republice, k nimž dle ČSU patří Kaufland, Škoda Auto
a Agrofert.
Segment ovšem stále dynamicky roste a dle našich
odhadů by měl do roku 2020 narůst na kulatých 100 tisíc zaměstnanců. Růst je dán jednak expanzí zaběh2/

lých firem, které často rozšiřují rozsah svých služeb,
jednak příchodem nových investorů a otvíráním nových center.
Zajímavé je, že rozmach sdílených podnikových služeb je v ČR rychlejší než například v Indii, která byla dosud synonymem tohoto typu služeb. Česká republika je
zároveň nejrychleji rostoucím trhem v rámci regionu
střední a východní Evropy, který po Asii převzal vedoucí postavení v oblasti outsourcingu podnikových procesů a v tuto chvíli zaměstnává celkem 335 tisíc lidí.

Můžete nám přiblížit, jaká je role ABSL
a kdo jsou její členové?
Členové naší asociace jsou většinou velké nadnárodní
společnosti, které podnikají v různých průmyslových
sektorech a v ČR mají situované své centrum služeb
(SSC). Ke členské základně patří i specializované outsourcingové firmy (BPO), které se poskytováním podnikových služeb a outsourcingem podnikových procesů
živí. Cílem asociace je jednak vytvořit platformu pro
lepší spolupráci a sdílení zkušeností mezi členy sdružení, jednak hájit jejich zájmy a vytvářet lepší podnikatelské prostředí. V neposlední řadě chceme pomáhat růstu firem, které na našem trhu již působí, a podporovat
nově přicházející investory.

Co konkrétně spadá do činnosti center
sdílených podnikových služeb a jejich lidí?
Pod pojmem sdílené podnikové služby si mnozí představí open space plný telefonistů, kteří prodávají finanční
služby nebo poskytují telefonickou podporu. Realita je
však zcela jiná. Konkrétně z českých center poskytují
zákazníkům z celého světa služby z oblastí podnikových
procesů, jako jsou finance, personalistika, IT, komunikace, marketing, podpora zákazníků či vývoj a výzkum.
Jde o kvalifikovanou práci, při níž jsou důležité jak expertní znalosti, tak i dobrá jazyková vybavenost. Tím
nemyslím jen znalost angličtiny, ale i jazyků méně obvyklých. Valná většina center obstarává klienty ze zá-

jít na slušné finanční ohodnocení. Současně dostanou možnost průběžného
zvyšování kvalifikace formou nejrůznějších školení a certifikací, jako například
CISA či ITIL. Zaměstnanci českých center navíc často hodnotí na své práci to,
že jim nabízí velký profesní rozvoj a je
kreativní. Vyhovuje jim, že jsou součástí
mezinárodního týmu a mají rádi dynamiku, kterou takové, často multikulturní
prostředí vytváří.
Způsob práce v této oblasti navíc
často umožňuje flexibilní pracovní dobu či částečnou práci z domova, což
otvírá mnoho možností například pro
ženy na mateřské dovolené i další pracovníky, kteří potřebují flexibilněji
skloubit svůj osobní a pracovní život.

˝

Do čtyř let
předpokládáme
vznik až 35 000
pracovních míst.

A za zmínku bezesporu stojí i moderní
pracovní prostředí, které se firmy snaží
svým zaměstnancům ve všech případech zajistit. Jsem přesvědčen, že toto
vše má za následek vyšší spokojenost
a loajalitu zaměstnanců, což je pro nás
samozřejmě velice důležité.
Velkou výhodou oboru je i to, že
rutinní činnosti za zaměstnance dělají
moderní technologie, jako je automatizace podnikových procesů pomocí
komplexních algoritmů (robotů). Ty
mohou snadno řešit rutinní úkoly, jako
například reporting finančních výkazů.
Činnost člověka se díky tomu posouvá
k sofistikovanějším a zajímavějším
úkolům.

padní Evropy, část z nich však má klienty i ze vzdálenějších končin – například z jihoamerických či blízkovýchodních států, – a zaměstnanci se proto musí domluvit
všemi jazyky, kterými se mluví v zemích zákazníků.

Je tedy zřejmé, že požadavky na uchazeče
o zaměstnání jsou poměrně vysoké. Co naopak
nabízejí firmy z této oblasti svým lidem?
V centrech sdílených služeb, ať jsou zaměřením orientovaná na kteroukoli oblast, si zaměstnanci mohou při-

Mohou se zde pracovníci dostat ke špičkovým
technologiím?
Hovoříme-li o IT centrech, pak jejich značnou část tvoří
vývojová centra velkých IT firem. A právě zde si zaměstnanci „sáhnou“ na opravdu zajímavou práci. Kromě toho,
že mohou pracovat s nejmodernějšími technologiemi,
bývají velmi často součástí velkých nadnárodních týmů,
mají příležitost cestovat a dále se v oboru vzdělávat
a rozvíjet. A to jim poskytne velmi cenné profesní zkuše❱
nosti a často zajistí i zajímavý kariérní růst.
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Existuje pro pracovníky v segmentu sdílených
podnikových služeb nějaké věkové omezení?
Průměrný věk zaměstnanců v segmentu sdílených
podnikových služeb je 30 let, tedy nejčastěji se zaměstnanci rekrutují z generace Y. V našem sektoru
však potřebujeme i zkušené zaměstnance, kteří již mají
praxi v jiných oborech či segmentech trhu. Příležitost
dostává tedy i generace X či starší. Ovšem nutno podotknout, že není důležitý věk, ale pozitivní přístup
k práci a ochota a schopnost se rychle učit nové věci
a řešit problémy.

Na co se má nováček v tomto oboru připravit?
V jakékoliv oblasti podnikání patří ke klíčovým dovednostem profesionální myšlení a schopnost fungovat
v rychle se měnícím prostředí trhu. U mezinárodních firem to platí dvojnásob. Česká centra podnikových služeb
rychle rostou a díky dobré kvalitě práce mají na světě
výbornou pověst. Proto i nováčci by měli být připraveni
na práci v dynamickém týmu, měli by mít vyvinuté měkké dovednosti a mít organizační a manažerské schopnosti. Pokud jimi kandidáti nedisponují, nevadí, mají
možnost se zúčastnit celé řady školení a tréninků.
×

Podnikové služby: nadstandardní
podmínky za nadstandardní schopnosti
Vynikající příležitost pro celoživotní kariéru představují dnes společnosti z oblasti podnikových
služeb. Tento prudce se rozvíjející segment podnikání nabízí zaměstnancům v České republice
kromě zajímavé práce a dobrého platu i nadstandardní benefity.

U

chazeči o práci v oblasti sdílených podnikových
služeb musí nejdříve prokázat své odborné a
jazykové znalosti. Rčení „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem,“ zde totiž platí dvojnásob.

znalosti byly relevantní,“ konstatuje Kateřina Benešová
ze společnosti ACCA a v zápětí dodává: „Nemůžete se
již spoléhat na jednou dokončenou vysokou nebo
střední školu. Celoživotní vzdělávání je a bude absolutní
nezbytností.“

Vzdělávání je nutností i výhodou
Jednoznačným požadavkem je perfektní angličtina, ale
zpravidla je požadován ještě alespoň jeden cizí jazyk.
Ideálně pak některý méně obvyklý – například finština,
švédština či nizozemština. „Konkrétně například ve společnosti Infosys hovoří zaměstnanci patnácti jazyky,
v OKIN PBS čtrnácti. Nutno podotknout, že znalost cizích jazyků se odráží i na finančním hodnocení zaměstnance a může tvořit až 15 procent celkové výše,“ uvádí
Jonathan Appleton, výkonný ředitel asociace ABSL.
Na druhé straně uchazeči o práci, kteří odpovídají
vysokým požadavkům tohoto sektoru, se kromě zajímavého platu mohou těšit i na nadstandardní benefity.
„Vzhledem k tomu, že centra sdílených služeb představují pro mnohé zaměstnance start jejich kariéry,
jsou zpravidla nejvíce oceňovány benefity ve formě
kurzů, školení a možností dalšího profesního vzdělávání
a rozvoje,“ konstatuje Jonathan Appleton s tím, že nabídka benefitů vychází z průzkumů realizovaných mezi
zaměstnanci, a odráží tak jejich skutečné preference.
„Každý, kdo chce dnes získat dobré místo a také si
ho udržet – a to nejen v oblasti sdílených podnikových
služeb –, se musí neustále vzdělávat. Být schopný přizpůsobit se trendům, měnit svůj přístup tak, aby jeho
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Další výhody pro spokojené zaměstnance
Možnost vzdělávání samozřejmě není jediným benefitem. Způsob práce v této oblasti často umožňuje flexibilní pracovní dobu či částečnou práci z domova, což
otvírá mnoho možností například pro ženy na mateřské
dovolené i další pracovníky, kteří potřebují flexibilněji
skloubit svůj osobní a pracovní život.
Segment sdílených podnikových služeb často svým
lidem nabízí i další týden dovolené, stravenky, příspěvky
na sportovní či kulturní aktivity anebo penzijní připojištění. V neposlední řadě pak i moderní pracovní prostředí.
„Výběr správného pracovního prostředí se při zakládání či
stěhování firmy stává klíčovým faktorem v rozhodování.
Mezi kritéria pro výběr sídla firmy ze sektoru SSC jednoznačně patří široký výběr stravování, nabídka sportovního vyžití, dostupnost MHD, bezproblémové parkování,
ale i zelené relaxační plochy pro odpočinek i práci. Toto
vše v podstatě naleznete například v pražském BB Centru,“ uvedl Vladimír Klouda, místopředseda společnosti
Passerinvest Group.
„Jsem přesvědčen, že toto vše má za následek vyšší
spokojenost a loajalitu zaměstnanců, což je pro nás samozřejmě velice důležité,“ hodnotí Jonathan Appleton. ×

Robotická automatizace:
konec lidské rutiny
Rutinní činnosti. To je slovní spojení, které díky postupující
robotizaci lidé už brzy nebudou vůbec znát. V některých
oborech je to samozřejmě ještě hudba budoucnosti. V centrech
sdílených podnikových služeb v ČR však již současná realita.

J

ak ukazuje nedávný průzkum ABSL, centra sdílených
podnikových služeb ve stále větší míře využívají
technologie pokročilé automatizace. Ty dokážou rutinní činnosti převzít od lidí a vykonávat je samy. Lidská
práce v tomto sektoru se tak může soustředit na činnosti, které přinášejí přidanou hodnotu.
Dle průzkumu využívají procesy založené na komplexních makrech a skriptech prakticky všechna centra
sdílených podnikových služeb. Ve větších centrech se
pak uplatňuje i pokročilá robotizace a nejpokročilejší
formy automatizace najdeme v 17 procentech středních
a velkých center. Do kategorie automatizovaných činností může patřit například finanční reporting, analytika, vyplňování formulářů, práce s databázemi i nejrůznější opakované činnosti, které lze pomocí maker
a softwarových agentů řešit nejen v prostředí kancelářských aplikací.
To však rozhodně neznamená, že by lidé již nebyli
třeba. Ota Kulhánek ze společnosti Accenture vysvětluje: „Zvýšený důraz na automatizaci vyžaduje více pracovníků s technickými znalostmi a zkušenostmi, především z oblasti IT a programování, kteří dokážou auto-

matizaci a robotizaci zavádět do praxe.“ Činnost člověka se tedy posouvá od rutinních operací k sofistikovanějším úkolům. Vzniká nová generace odborníků, kteří
díky své znalosti IT a daných procesů mohou naprogramovat pro roboty ty správné algoritmy a pak již jen sledovat jejich výkonnost a řešit nestandardní situace.
Technologie pro robotickou automatizaci procesů nacházejí stále větší uplatnění i proto, že ve srovnání s lidskou prací jsou cenově efektivnější, rychlejší a dochází
při nich k menšímu množství chyb. Dle analýzy organizace ACCA představuje takové softwarové řešení přibližně pouhou 1/9 nákladů v porovnání s tím, kdyby
stejnou činnost musel vykonávat člověk. Pokud se k tomu připočítá vyšší rychlost a spolehlivost transakcí, návratnost investice do automatizace procesů se může
pohybovat už v řádu 6–12 měsíců.
„Přínosy automatizace se nebudou týkat pouze spokojenosti pracovníků či nákladů, ale v daleko širší míře
i kvalitnějšího zákaznického servisu a rychlejšího uvádění produktů na trh. Tím bude samozřejmě pozitivně
ovlivněna také rychlost růstu tržeb a úspěšnost firem,“
×
konstatuje Jan Skoták ze společnosti Infosys.

Odhoďte zátěž, abyste mohli růst
Jak ušetřit až třetinu nákladů na provoz finančních či IT služeb nebo personalistiky?
Jednoduše – stačí je centralizovat. Nejenže tyto činnosti pak bude dělat specialista,
ale vám se uvolní ruce na hlavní činnost vašeho podnikání.

V

ezměme si příklad velké farmaceutické korporace. Ta vynakládá maximum financí i kapacit
na vývoj svých produktů s cílem zajistit maximální pokrytí trhu. Účetnictví je nutné, ale není předmětem jejího podnikání, a proto je pro ni výhodnější všechny účetní operace centralizovat do jedné lokality, odkud
finanční specialisté obslouží všechny pobočky firmy
po celém světě,“ vysvětluje klasický příklad Jonathan
Appleton z ABSL. Pro tento typ poboček se zažilo označení centrum sdílených podnikových služeb (SSC). Jde de
facto o organizační jednotku zodpovědnou za vykonávání specifických úloh, které podporují hlavní činnost
společnosti. Nutno podotknout, že centra u nás zakláda-

jí nejenom největší mezinárodní společnosti, ale také firmy fungující na regionální či národní úrovni. Důvodem
jsou jak úspory, které centralizovaný provoz podnikových služeb umožňuje, tak i optimalizace procesů a dosažení jejich transparentnosti. „Firmy s pomocí tohoto
modelu provozu podnikových služeb, k nimž patří například finance, personalistika, technická podpora, zákaznický servis, či dokonce výzkum a vývoj, šetří minimálně
30 % nákladů,“ vysvětluje Ota Kulhánek ze společnosti
Accenture. To je ostatně i důvod obrovského rozmachu
segmentu sdílených podnikových služeb, který se doslova zabydluje v celé střední Evropě. Důvodem je dostatek
kvalitních lidských zdrojů, politická i ekonomická stabilita a rovněž výhodná poloha a infrastruktura.
Úspora nákladů je však jen jedna strana věci. S pomocí centralizace podnikových procesů anebo jejich
outsourcingu se dá transformovat celé fungování firmy.
„S dobrým outsourcingovým partnerem lze například
rychleji implementovat nové technologie či automatizovat celou řadu rutinních činností s cílem poskytovat
kvalitnější podporu zákazníkům či efektivněji vyvíjet
nové produkty. Výsledkem takové transformace jsou
pak spokojenější zákazníci, rychlejší uvádění produktů
a služeb na trh a růst,“ říká Jan Skoták ze společnosti
Infosys s tím, že moderní doba a technologie přináší
nové výzvy, na které je potřeba reagovat, ovšem ne
vždy je na to ve firmě potřebné know-how a zdroje.
Většina firem si však uvědomuje, že obstát v konkurenčním boji dnes znamená (dovolme si příměr) odhodit všechnu zátěž, abychom mohli rychle vzlétnout. ×

Novinky
ABSL představila strategické
partnery
ABSL podepsala smlouvu o spolupráci se
strategickými partnery pro rok 2016. Cílem

Tři stovky přátel sdílených podnikových služeb se potkají v Praze

HALDA 2016 s podporou ABSL

Recruitment a PwC je jednak rozvoj sektoru

ním cen ABSL Diamonds. Registrace
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