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Předmluva
Segment podnikových služeb v České republice expanduje a roste
dokonce rychleji, než jsme předpovídali v loňském roce. V roce 2016 se
tento sektor rozrostl o 16 % nových pracovních míst a průměrný plánovaný
růst zaměstnanosti se i v následujícím roce pohybuje na stejné úrovni.
To nám poskytuje dobrou základnu k tomu, abychom v segmentu dosáhli
v roce 2020 hranice 100 000 zaměstnanců. Obor podnikových služeb se stal
jedním z největších zaměstnavatelů v České republice a jedním z nejrychleji
rostoucích odvětví v zemi.
Jasně vidíme, že největší podíl na tomto růstu má rozvoj existujících center.
Většina center podnikových služeb zvyšovala úroveň své vyspělosti tím,
že se soustředila na vyšší výkonnost, soustavné zlepšování, podporu
automatizace, digitální technologie a budování služeb s přidanou hodnotou.
To vše napomáhá při budování jejich reputace a rozšiřování rozsahu služeb,
stejně jako při rozšiřování geografického dosahu při poskytování služeb.
Dynamický růst segmentu podnikových služeb bude vytvářet nové výzvy týkající
se hledání lidí a získávání nových talentů. Agenda lidských zdrojů se pevně
ustálila na samotném vrcholu priorit většiny našich členských center
a asociace ABSL bude i nadále pokračovat v podpoře získávání
a udržení talentů na českém trhu podnikových služeb.
V novém reportu za rok 2017 představujeme nejnovější údaje
a analýzy našeho úspěšného sektoru a doufáme, že si s radostí
přečtete aktuální poznatky o českých podnikových službách.
Rád bych tímto také poděkoval naším partnerům a členům
za jejich příspěvky k průzkumu a výsledné zprávě.

Ota Kulhánek
Prezident ABSL
Ředitel Accenture
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ABSL: Příběhy a výzvy pro rok 2017 a dále
Růst segmentu českých podnikových služeb je tím nejrychlejším, s jakým jsme se v posledních letech setkali. V roce
2016 náš segment dosáhl hranice 75 000 lidí a každoročně české ekonomice přináší 10 000 nových pracovních míst.
Jde o pracovní místa, která reprezentují mezinárodní role s vysokou hodnotou a vyžadují převážně vysokoškolské
vzdělání, jazykové znalosti a v rostoucí míře také odborné znalosti a zkušenosti v segmentu.
Jedna z výzev je jasná – kde máme nadále hledat všechny tyto talentované zaměstnance? Přes jednu třetinu segmentu
podnikových služeb dnes tvoří zahraniční zaměstnanci a dvě třetiny absolventi škol – což z podnikových služeb činí
NEJVĚTŠÍHO zaměstnavatele zahraničních pracovníků a absolventů univerzit v zemi. Konkurence mezi centry vzrůstá
s tím, jak je stále obtížnější na trhu nalézt talenty, a zaměstnanci jsou tak pro rozrůstající se centra stále cennější.
Dobrou zprávou je, že centra zavádějí širokou škálu zaměstnaneckých balíčků a pružných, vstřícných rolí, které jim mají
pomoci získat a udržet zaměstnance. Diverzita v rámci týmů se zvyšuje s tím, jak se firmy snaží rozšiřovat spektrum
svých zaměstnanců a přitáhnout do svých center větší počet hendikepovaných pracovníků a absolventů středních škol.
ABSL se svými členy spolupracuje na budování PR a mediálních strategií, které mají do našeho segmentu přilákat více
talentů, a vyzdvihnout, jak mohou česká centra využít své prémiové kancelářské prostory a pracovní postupy k tomu,
aby si udržela a motivovala zaměstnance.
České podnikové služby již do země přilákaly přes 25 000 zahraničních talentů s významným přínosem pro česku
ekonomiku. Tito lidé zvolili Českou republiku za jednu ze čtyř nejlepších zemí na světě z hlediska budování kariéry
a kvality života. Jde o pozoruhodný výsledek, pokud uvážíme, že z pohledu mladých talentů na začátku kariéry
se tak malá země nachází ve stejné lize jako Kanada, Singapur nebo Velká Británie (Londýn).
Segment je úspěšnou případovou studií České republiky. 20 procent služeb je poskytováno
českými firmami jak domácímu trhu, tak mezinárodně. Jde o jeden z nejrychleji rostoucích
segmentů, obzvláště v oblasti IT služeb, a ukazuje, že země dostává své reputaci IT tygra
v Evropě. Asociace ABSL je hrdá na to, že mezi její aktivní členy patří stále větší počet
českých firem, a rozvoj českého segmentu outsourcingu stejně jako propagaci našich
schopností na mezinárodní úrovni považuje za svůj závazek.
Celkově byl rok 2016 pro podnikové služby v Česku rokem velmi úspěšným, neboť centra
rostla co do velikosti i šíře portfolia a více se diverzifikovala z hlediska svých strategií v
oblasti lidských zdrojů. Naši členové jsou přesvědčeni o svém dalším růstu a předpovědi
růstu v roce 2017 zůstávají i nadále vysoké. To jsou výsledky, na které můžeme být
velmi hrdí. ABSL se zavazuje, že bude spolupracovat s českou vládou,
univerzitami a mezinárodními partnery s cílem zajistit, aby si Česká
republika i nadále zachovala status nejatraktivnějšího místa v
Evropě pro kariéru v segmentu podnikových služeb.

Jonathan Appleton
Výkonný ředitel ABSL
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Kapitolu připravila společnost: ABSL

1 | Charakteristika
Mapa českých podnikových služeb se nadále rozrůstá s tím, jak na trh
přicházejí nová centra a existující centra do svého portfolia doplňují nové
kompetence. Česká republika se může pochlubit jednou z nejvyšších hustot
center podnikových služeb na světě – a je na dobré cestě poskytovat v roce
2020 až 100 000 pracovních míst. Česká republika si v rámci střední Evropy
vydobyla čelní pozici – investoři ji z pohledu nových příležitostí hodnotí těmi
nejvyššími známkami a co je snad ještě důležitější, zaměstnanci ji považují
za jednu z nejlepších zemí na světě pro budování kariéry. V této části si
ukážeme, jak se segment podnikových služeb v ČR rozvíjí a jak pohání
zemi kupředu coby přední světové centrum tohoto typu služeb.
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O reportu
Cílem tohoto reportu je poskytnout úplný přehled segmentu podnikových služeb v České republice a nabídnout ucelené poznatky
a komentáře o trhu práce, trhu s kancelářemi a systému investičních pobídek.
Průzkumu ABSL se zúčastnilo 50 společností zaměstnávajících přes 16 500 pracovníků v České republice. To je dostatečně
reprezentativní vzorek segmentu, neboť odezva zahrnovala přední centra podnikových služeb v zemi. Průzkum poskytnul klíčové
poznatky o centrech podnikových služeb přímo od jejich zástupců, a stal se tak zásadním zdrojem informací pro tento report.
Průzkum se uskutečnil během třetího čtvrtletí roku 2016, a veškerá data se tak vztahují k tomuto období.

50

společností, které se zúčastnily letošního průzkumu ABSL

16 500 zaměstnanců
pracuje pro respondenty průzkumu ABSL v jejich centrech podnikových
služeb v České republice

Studie vychází ze širší definice odvětví a pokrývá: centra pro business process outsourcing (BPO), centra sdílených služeb (SSC),
outsourcing informačních technologií (ITO) a centra výzkumu a vývoje (R&D). Kontaktní centra poskytující služby externím
zákazníkům byla klasifikována jako BPO.
V reportu se rozlišuje mezi vlastními centry služeb - která slouží mateřské společnosti, hybridním modelem – který slouží
mateřské společnosti a současně externím zákazníkům, a komerčními poskytovateli – centry outsourcingových služeb, která
slouží externím zákazníkům. Společnosti zaměřené na outsourcing informačních technologií jsou entitami, které zajišťují
outsourcing služeb řešení IT (např. údržbu systémů, aplikací nebo infrastruktury či technickou podporu) a/nebo vývoj a prodej
(implementaci) softwaru pro externí zákazníky.
Každá lokalita podnikových služeb je považována za samostatnou jednotku analýzy, pokud se nachází v jiném městě.

Ráda bych tímto poděkovala všem společnostem a institucím, které ABSL pomohly tento průzkum
zrealizovat.

Adela Pilátová
Provozní manažerka ABSL
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Úvod
Segment podnikových služeb se rychle stává jedním z hlavních hráčů na trhu práce v České republice.
Během roku 2016 byla Česká republika domovem 200 center podnikových služeb, která poskytovala
práci pro 75 000 zaměstnanců. Pětinu z nich tvořila české centra zaměstnávající více než 15 000
pracovníků.
V uplynulém roce segment podnikových služeb zaznamenal růst o 16 %, a českému trhu práce tak
poskytl 10 000 nových pracovních míst. Vzhledem k tomuto tempu růstu můžeme odhadovat, že
v roce 2020 bude segment podnikových služeb v České republice zaměstnávat nejméně 100 000
zaměstnanců.
Ze 200 společností provozujících centra podnikových služeb v České republice je jich 26 zahrnuto
v žebříčku Fortune Global 500 a/nebo Standard & Poor’s 500 a tyto společnosti zaměstnávají více
než 21 000 zaměstnanců.

Struktura zaměstnanosti center podnikových
služeb v České republice
Zahraniční centra
Česká centra

21%
Celkem:
75 000 zaměstnanců
200 center

79%

Obrázek 1.1
Zdroj: vlastní studie ABSL
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Největší podíl pracovních pozic v segmentu podnikových služeb v České republice (41 %) je tvořen
centry sdílených služeb (SSC), po nichž následují IT centra (ITO) představující 34 % celkového počtu
pracovních pozic.
Struktura zaměstnanosti v rámci českých a zahraničních center podnikových služeb je výrazně odlišná.
Zatímco většina pracovních pozic poskytovaných zahraničními centry spadá do center sdílených služeb
(41 %), česká centra vytvářejí většinu pracovních pozic v rámci center outsourcingu IT (59 %).
V porovnání se zahraničními centry podnikových služeb uvádějí česká centra také větší podíl pracovních
pozic v rámci outsourcingu podnikových procesů (20 % v porovnání se 14 % v zahraničních centrech).
Jedno z 5 center v zemi je v současnosti české. Tato „domácí“ centra patří mezi nejrychleji rostoucí
společnosti v rámci segmentu. Česká centra si spolu se svými talentovanými týmy získala zaslouženou
mezinárodní reputaci, která do země nadále přitahuje nové klienty a investory.

Struktura zaměstnanosti v centrech
podnikových služeb v České republice
Zahraniční

47%

27%

14%

11%

Česká

17%

59%

20%

4%

Celkem

41%
0

20%

SSC

Obrázek 1.2
Struktura zaměstnanců
Zdroj: vlastní studie ABSL
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CENTRA BPO, SSC, IT A R&D V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2016

75 000

48

200

100 000

16 %

3

26

33 %

celkový počet pracovních míst
v centrech podnikových služeb

celkový počet center podnikových
služeb v České republice

růst zaměstnanosti v podnikových
centrech v České republice v roce 2016

počet investorů, kteří se umístili
v žebříčku Fortune 500 / Standard
& Poor’s Index a provzujících centra
podnikových služeb v České republice

počet center podnikových služeb
s nejméně 500 zaměstnanci

počet pracovních míst v segmentu
v roce 2020 podle předpovědi ABSL

počet lokalit podnikových služeb s centry
podnikových služeb zaměstnávajících
více než 5 000 zaměstnanců

průměrný podíl cizinců zaměstnaných
v centrech podnikových služeb v České
republice
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Trendy v segmentu podnikových služeb
v České republice
Segment podnikových služeb se stal jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů na českém trhu, který
každoročně vytváří atraktivní pracovní pozice založené převážně na pracovních smlouvách pro vysoce
kvalifikované zaměstnance. Vysoký nárůst zaměstnanosti v tomto segmentu v posledních letech učinil
z podnikových služeb nejrychleji rostoucí odvětví v České republice.
Rozšiřující se portfolio a podíl pokročilých úloh vykonávaných v centrech podnikových služeb ukazuje
na evoluci segmentu a rostoucí roli center v globální strategii jejich mateřských společností.
Většina podnikových procesů podporovaných centry podnikových služeb se vyznačuje vysokým stupněm
vyspělosti, což poukazuje na významný nárůst úrovně transformace organizace práce a na komplexnost úloh
vykonávaných na základě znalostí získaných v posledních letech. Rozvoj těchto kompetencí a další investice
do lidského kapitálu budou mít jistě vliv na růst české ekonomiky a na inovace prostřednictvím transformace
znalostí.
Kolem segmentu podnikových služeb se vytvořil stabilní ekosystém vztahů a spolupráce s realitními firmami,
náborovými agenturami, klíčovými městskými samosprávami a univerzitami.
Rostoucí využití automatizace a robotiky ve velkém měřítku (také v kontextu nových technologií v prostředí,
v němž fungují) vede k redefinování určitých pozic a oblastí aktivit center. Nástroje z oblasti robotické
automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) také otevírají dveře novým typům úloh, jako je
řízení automatizace či analýza a interpretace dat.
Pokrok, ke kterému došlo v automatizaci, se neprojevil v poklesu počtu pracovních míst, ale umožnil centrům
podnikových služeb rozšířit rozsah jejich služeb.
Konkurence v získávání talentů roste (včetně potřeby znalosti cizích jazyků) ve všech regionech
a ve všech odvětvích. Hlavní důraz bude nadále kladen na to přivést do segmentu nové zaměstnance.
To bude obnášet aktivnější spolupráci s univerzitami a dalšími školami s cílem pomoci jim osvojit si nové
schopnosti a připravit studenty na nové pracovní pozice a také zvýšit povědomí o segmentu podnikových
služeb mezi studenty. Třetinu zaměstnanců v centrech podnikových služeb tvoří cizinci a orientace
na mezinárodní talenty bude nadále poháněna poptávkou po cizích jazycích. Stejně tak se budeme muset
zaměřit na zkušené pracovníky na trhu a ukázat jim, že v našem segmentu mohou rozvíjet svou kariéru.
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Hodnocení lokality jako místa pro podnikání
V rámci našeho průzkumu byli zástupci center podnikových služeb dotázáni na názor ohledně
charakteristiky lokálních trhů jako místa pro podnikání. Hodnotili 6 hlavních faktorů, stejně jako
úroveň celkové konkurence na lokálních trzích. V případě společností, které provozují centra
ve více městech, respondenti obecně odpovídali ve vztahu k trhu, na kterém zaměstnávají
většinu zaměstnanců.
Šlo o tytéž otázky, které respondenti vyhodnocovali v minulém roce, takže bylo možné porovnat
vývoj každého z faktorů s loňským rokem. Velmi pozitivní je, že u všech faktorů došlo v jejich
hodnocení ke zlepšení.
Stejně jako v předešlém roce se nejpozitivnější zpětná vazba týkala veřejné dopravy, dostupnosti
moderních kancelářských prostor, přístupnosti a image města podle názoru investorů (všechny
faktory byly hodnoceny vyšší známkou než 8 na stupnici 1 až 10). Oproti loňskému roku se také
zvýšilo hodnocení dostupnosti talentů a spolupráce s místními úřady.
Na druhé straně díky růstu segmentu ve většině lokalit zaznamenali lídři na poli podnikových
služeb větší konkurenci mezi centry na místních trzích. Skóre „konkurence“ se zvýšilo z 6,76
za loňský rok na 7,6 v tomto roce (na stupnici 1 až 10, kde 10 znamená nejsilnější konkurenci).
Ačkoliv se úroveň konkurence zvyšuje, šéfové center vidí u většiny faktorů na místních trzích
pozitivní vývoj, což jim dovoluje pokračovat v investicích do podnikových center a pokračovat
v růstu svých provozů.

6,76

průměrné hodnocení konkurence mezi
centry podnikových služeb na lokálních
trzích v roce 2015

7,60

průměrné hodnocení konkurence mezi
centry podnikových služeb na lokálních
trzích v roce 2016
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Dostupnost talentů / vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců

rok 2015
rok 2016

6,88
Spolupráce
s místními úřady

6,76
6,78

8,29

Dostupnost města
(letiště, vlaky)

7,94

6,19

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Image města
(podle názoru
investorů)

8,47

8,15

8,85

9,08

Kvalita veřejné
dopravy ve městě

8,33
8,65
Dostupnost moderních
kancelářských prostor

Obrázek 1.3
Hodnocení místních trhů jako místa pro podnikání

Factor

1

2

3

Ostrava

Praha

Brno

Dostupnost města (letiště, vlaky)

Praha

Brno

Ostrava

Kvalita veřejné dopravy ve městě

Praha

Brno

Ostrava

Dostupnost moderních kancelářských prostor

Praha

Brno

Ostrava

Image města podle názoru investorů

Praha

Brno

Ostrava

Spolupráce s místními úřady

Brno

Praha

Ostrava

Vnímání konkurence na místním trhu

Praha

Brno

Ostrava

Dostupnost talentů / vysoce kvalifikovaných zaměstnanců

Celkově nejvyšší hodnocení bylo uděleno Praze. Nicméně Brno je číslem jedna z hlediska spolupráce s místními
úřady, zatímco nejvyšší dostupnost talentů a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců poskytuje Ostrava.
Tabulka 1.1
Hodnocení lokací podnikových služeb
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18%

59%

průměrná míra fluktuace zaměstnanců v centrech
podnikových služeb v ČR

procento žen zaměstnaných v centrech
podnikových služeb v ČR

6.6

průměrná doba nutná k realizaci náboru (v počtu
týdnů) v centrech podnikových služeb v ČR

Průměrná míra fluktuace zaměstnanců v centrech podnikových služeb v ČR je 18 %. Obecně je míra
fluktuace ve všech hlavních lokalitách na podobné úrovni (18 %), menší lokality mají tuto míru o něco
nižší. Interní jednotky (vlastní centra) vykazují nižší míru fluktuace zaměstnanců (16 %) než komerční
outsourcingové a hybridní organizace (20 %). Kromě toho míra fluktuace v organizacích s více než 200
zaměstnanci je mírně vyšší (19 %) než v případě malých entit (16 %).
Průzkum ukazuje, že česká centra podnikových služeb mají v průměru 59% zaměstnanců ženského pohlaví.

Zahraniční investice
Od roku 2013 se zaměstnanost v segmentu podnikových služeb v České republice zvýšila o 50 %
- z 50 000 zaměstnanců v roce 2013 na 75 000 zaměstnanců v roce 2016. V roce 2016 centra
podnikových služeb uváděla, že vytvořila v průměru 16 % nových pracovních míst a předpověď pro
rok 2017 se pohybuje na stejné úrovni, tedy 16 %. Tento nárůst byl poháněn zakládáním nových center,
stejně jako růstem center stávajících. Odhadujeme, že segment bude pokračovat s konzistentní úrovní
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80 000
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0

růstu, a v roce 2020 tak podnikové služby v České republice dosáhnou hranice 100 000 zaměstnanců.

40 000
20 000
0
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Obrázek 1.4
Zaměstnanost v centrech podnikových služeb
Zdroj: vlastní studie ABSL
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Struktura zaměstnanosti v centrech
podnikových služeb podle velikosti
Typické centrum podnikových služeb v České republice v průměru zaměstnává 333 zaměstnanců
se střední hodnotou 180 zaměstnanců (střední hodnota ukazuje, že polovina center podnikových
služeb má více než 180 zaměstnanců, zatímco druhá polovina má méně než 180 zaměstnanců).
Tento počet se oproti loňskému roku mírně snížil s příchodem několika nově otevřených center
s menšími počty zaměstnanců. Poměr center s až 200 zaměstnanci se zvýšil na 55 %. Podle naší
studie má 10 % českých center podnikových služeb více než 1 000 zaměstnanců.

333

průměrný počet zaměstnanců v centrech podnikových služeb v České republice

Více než 500 zaměstnanců

20%
55%
24%

Obrázek 1.5
Velikost center podnikových služeb podle počtu zaměstnanců
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

200–500 zaměstnanců
Méně než 200 zaměstnanců
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Struktura zaměstnanosti v centrech podnikových
služeb podle odvětví mateřské společnosti
1%
4%

3%

8%

35%
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby (BIFS)
Průmyslové a spotřební zboží

13%

Podnikové a expertní služby (vč. BPO)

18%

19%

Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu,
cestování a volného času)
Technologie a telekomunikace
Energetika, utility a základní suroviny
Zdravotní péče
Jiné

Obrázek 1.6
Struktura zaměstnanosti v centrech podnikových služeb podle odvětví mateřské společnosti
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby (BIFS)

8%

4% 4%

20%

Průmyslové a spotřební zboží
Podnikové a expertní služby (vč. BPO)
Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu,
cestování a volného času)

12%
20%

Technologie a telekomunikace
Energetika, utility a základní suroviny
Zdravotní péče
Jiné

Obrázek 1.7
Počet center podnikových služeb podle odvětví mateřské společnosti
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Země původu center podnikových služeb
Největší podíl investic v segmentu českých podnikových služeb pochází tradičně z amerických
společností, a to jak ve smyslu počtu center, tak i úrovní zaměstnanosti. Největšími evropskými
investory jsou německé a britské společnosti, přičemž Evropa reprezentuje přes 50 % segmentu.
V poslední době jsme na trhu zaznamenali založení většího počtu českých center (třetí největší
podíl v segmentu podnikových služeb).

USA

2%

Česká republika

16%

2%

29%

Německo
Velká Británie

4%
4%

Švýcarsko
Francie

4%
8%

Irsko

10%
10%

Belgie
Nizozemsko

10%

Itálie
Jiné*

Obrázek 1.8
Struktura center podnikových služeb podle sídla centrály mateřské společnosti
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
* Jiné země původu s podílem méně než 2 %

USA
Německo
Česká republika
Irsko
Belgie
Velká Británie
Itálie
Francie
Švýcarsko
Nizozemsko

1%
2%

4%
5%
5%
6%

7%
29%

9%
14%

17%

Jiné*

Obrázek 1.9
Struktura zaměstnanosti v centrech podnikových služeb podle sídla centrály mateřské společnosti
Zdroj: Průzkum ABSL 2016* Jiné země původu s podílem méně než 2 %
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Typy služeb poskytovaných centry
podnikových služeb
Centra podnikových služeb v České republice podporují různorodou škálu globálních odvětví. V poslední
době významně vzrostla kategorie Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby a v současnosti představuje
největší odvětví podporované českými centry. Silnou pozici si s více než 30 % podílem na trhu v českém
segmentu podnikových služeb udržuje kategorie Technologie a telekomunikace, stejně jako Průmyslové
a spotřební zboží.
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Obrázek 1.10
Původní země většinového vlastníka
Zdroj: vlastní studie ABSL

35%

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby (BIFS)

33%

Technologie a telekomunikace

31%

Průmyslové a spotřební zboží
Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu,
cestování a volného času)

24%
22%

Zdravotní péče

20%

Podnikové a odborné služby

16%

Energetika, utility a základní suroviny

4%

Veřejný sektor

12%

Jiné
0
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15%
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35%

Obrázek 1.11
Struktura odvětví společností (externí a interní zákazníci) podporovaných centry podnikových služeb sídlícími v České republice
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Česká centra podnikových služeb podporují širokou škálu služeb. 80 % center nabízí služby ve více než jedné
kategorii podnikových procesů a v průměru podporují 3 typy podnikových služeb. 32 % pracovních pozic je
vytvořeno v oblasti Financí a účetnictví, po nichž následují Zákaznické služby (27 % zaměstnanců), Lidské
zdroje (14 % zaměstnanců) a IT (11 % zaměstnanců).
Centra sdílených služeb nebo vlastní centra se často soustřeďují na interní procesy v oblastech Financí
a účetnictví, Lidských zdrojů a Dodavatelského řetězce, zatímco centra BPO a hybridní organizace mají širší
rozsah v oblastech Zákaznických služeb a IT.

Finance a účetnictví (F&A)

6%
3%
7%

Zákaznické služby
Lidské zdroje

32%

Služby IT (vč. vývoje softwaru)

11%

Řízení dodavatelského řetězce
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby (BIFS)
Jiné služby

14%
27%

Obrázek 1.12
Struktura zaměstnanosti v centrech podnikových služeb podle kategorií podporovaných podnikových procesů
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

Interní jednotka / vlastní centrum služeb

13%

47%

10%

8%

9% 4% 8%

Hybridní model (interní i externí klienti)

29%

16%

35%

16%

4%

Komerční poskytovatel / centrum outsourcingových služeb

43%

11%
0

20%

6%
40%

19%
60%

Finance a účetnictví (F&A)

Služby IT (vč. vývoje softwaru)

Zákaznické služby

Řízení dodavatelského řetězce

Lidské zdroje

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby (BIFS)

Obrázek 1.13
Struktura zaměstnanosti v centrech podnikových služeb podle kategorií podnikových
procesů podporovaných v centrech s odlišným organizačním modelem
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Ve srovnání s předešlými průzkumy pozorujeme, že stále více center rozšiřuje rozsah služeb,
a to se odráží ve zvyšujícím se podílu kategorií jednotlivých podnikových procesů podporovaných
centry podnikových služeb v České republice. 80 % center uvádí, že svým rozsahem služeb
pokrývají oblast Financí a účetnictví, zatímco Zákaznické služby, Lidské zdroje a služby
IT podporuje více než 50 % center. Nejvýznamnější růst zaznamenaly služby podpory IT,
které jsou nyní poskytovány více než 50 % všech českých center.

80%

Finance a účetnictví (F&A)

59%

Lidské zdroje
Služby IT (vč. vývoje softwaru)

53%

Zákaznické služby

53%
22%

Řízení dodavatelského řetězce
Bankovnictví, pojišťovnictví,
finanční služby (BIFS)

14%
33%

Jiné služby
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Obrázek 1.14
Struktura kategorií podnikových procesů v centrech podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

80 %

center jsou multifunkční jednotky, které
podporují vice než 1 podnikový proces

3.1

průměrný počet podnikových procesů
podporovaných centry podnikových služeb
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69%

F&A – Pohledávky

78%
69%
73%

F&A – Závazky
F&A – Cestovní výdaje
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45%
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20%

HR – Řízení talentů
HR – Mobilita

31%

HR – Mzdy
HR – Odměňování a benefity
HR – Administrativa a reporting
l

10%

Správa dokumentů
Marketing – Strategický marketing
Marketing – Operativní marketing

18%
29%

Zákaznické služby – Management obchodu a zákazníků
Zákaznické služby – Plnění

14%

Zákaznické služby – Zákaznický helpdesk
Řízení znalostí – Správ databáze znalostí
Služby IT – Řízení životního cyklu aplikací (vč. softwaru…)

18%
20%
24%
24%
20%

Služby IT – Správa/podpora infrastruktury
Služby IT – Informační bezpečnost
Služby IT – Plnění požadavků / vykonávání procesů
Služby IT – Podpůrné služby
Služby IT – Automatizace / optimalizace poskytování služeb
Služby IT – Jiné IT služby
Řízení projektů
Podniková transformace

10%

Řízení dodavatelského řetězce
Výzkum a vývoj
Bankovní procesy
Pojistné procesy
Procesy v oblasti kapitálových trhů
Procesy v oblasti průmyslového a spotřebního zboží
Procesy v oblasti odborných služeb
Procesy v oblasti technologií a telekomunikací
Procesy v oblasti energetiky, utilit a základních surovin
Procesy v oblasti zdravotní péče
Procesy v oblasti veřejného sektoru

4%

Jiné služby
0

Obrázek 1.15
Kategorie procesů podporovaných centry podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Obrázek 1.16
Seznam vybraných kategorií procesů v centrech podnikových služeb podle úrovně vyspělosti
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Obrázek 1.17
Průměrný počet kategorií podnikových procesů podporovaných centry podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

Geografický rozsah služeb poskytovaných
z České republiky

6,1%

20,4%

73,5%
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center podnikových služeb
v České republice podporuje
více než 1 zemi

Podpora na globálním měřítku
Podpora vybraných zemí
Podpora pouze jedné země

Obrázek 1.18
Rozdělení center podnikových služeb dle zemí které podporují
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Většina společností, které odpovídaly v rámci tohoto průzkumu, funguje globálně. Pouze 6 % center
podnikových služeb podporuje jedinou zemi. Největší počet center (téměř 86 %) poskytuje služby regionu
západní Evropy, 78 % pak regionu střední a východní Evropy. Česká centra podnikových služeb poskytují
služby všem oblastem včetně Severní a Jižní Ameriky, Asie a Tichomoří.

78%
33%

69%

Severní
Amerika

CEE
(mimo Českou republiku);

Česká republika

86%
Západní
Evropa

12%
43%

12%
Jižní
Amerika

Obrázek 1.19
Rozdělení center podnikových služeb dle vybraných regionů které jsou podporovány
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Rozvoj segmentu podnikových služeb
v České republice

84 %
společností, které se zúčastnily průzkumu, v posledních třech letech zvýšilo rozsah zajišťovaných
procesů: 78 % společností s méně než 200 zaměstnanci, 86 % s 200–500 zaměstnanci a všechny
společnosti, které zaměstnávají více než 500 zaměstnanců. Z hlediska organizačního modelu zvýšily
rozsah služeb všechny společnosti fungující na bázi hybridního modelu a přibližně 80 % komerčních
a vlastních center.

82 %
společností, které se zúčastnily průzkumu, v posledních třech letech zvýšilo stupeň sofistikovanosti
zajišťovaných procesů: v 58 % společností došlo k významnému zvýšení a ve 33 % k nevýznamnému.
Vyspělost procesů se zvýšila ve všech společnostech zaměstnávajících více než 500 zaměstnanců
a v 80 % společností zaměstnávajících méně než 500 zaměstnanců. Z hlediska organizačního modelu
zvýšily sofistikovanost zajišťovaných procesů všechny společnosti fungující na bázi hybridního modelu
a přibližně 80 % komerčních a vlastních center.

84 %
center podnikových služeb předpovídá nárůst počtu zaměstnanců do konce roku 2017 v průměru o 16 %.

Procento společností, které
předpovídají nárůst počtu
zaměstnanců do konce roku 2017

Celkem

Průměrný plánovaný nárůst
počtu zaměstnanců

84 %

16 %

Centra s méně než 200 zaměstnanci

81 %

23 %

Centra s 200–500 zaměstnanci

86 %

18 %

Centra s více než 500 zaměstnanci

88 %

13 %

Komerční poskytovatel / centrum outsourcingových služeb

100 %

15 %

Hybridní model (interní i externí klienti)

100 %

16 %

Interní jednotka / vlastní centrum služeb

78 %

29 %

Tabulka 1.2
Předpověď růstu počtu zaměstnanců v centrech podnikových služeb do konce roku 2017
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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61%

Rozšíření aktivit – nové aktivity, noví zákazníci

41%

Rozšíření aktivit – stejné aktivity, noví zákazníci

37%

Stabilizace a optimalizace stávajících aktivit

31%

Rozšíření aktivit – nové aktivity, stejní zákazníci
Žádné plány na změnu aktivit

2%

Redukce aktivit

2%
0

10%

Obrázek 1.20
Plán center podnikových služeb na změnu svých aktivit během následujících 2 let
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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Automatizace podnikových procesů
v centrech podnikových služeb v ČR

84 %
podnikových procesů v centrech podnikových služeb v České republice je ovlivněno
iniciativami v oblasti automatizace

93 %
iniciativ v oblasti automatizace v centrech podnikových služeb v České republice je
poháněno přímo samotnými centry nebo založeno na jejich vstupech

Jednoznačná většina center podnikových služeb (84 %) využívá v rámci svého provozu automatizaci podnikových procesů.
Více než 50 % společností uvádí, že automatizace ovlivňuje více než 20 % jejich procesů. Úroveň automatizace procesů sahá od
základní automatizace využívající skripty VBA až po sofistikovanější metody automatizace využívající komplexní formu VBA nebo
nástroje robotické automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA, jako např. Blueprism nebo Automation Anywhere).
42 % všech iniciativ v oblasti automatizace je poháněno přímo samotnými centry a 51 % je zahájeno na základě jejich
vstupů. Jedním z důležitých aspektů implementace automatizace podnikových procesů je vlastnictví podnikového
procesu a rozhodovací pravomoc k jeho modifikaci. Téměř všechna centra (98 %) mohou ovlivňovat rozhodnutí týkající
se změn podnikového procesu v rozsahu jejich působnosti a více než 71 % jich disponují úplným nebo částečným
vlastnictvím podnikového procesu v rozsahu jejich působnosti a mají rozhodovací pravomoc k jeho úpravě.

14%
0

16%
10%

18%

20%

Více než 75 %

30%

40%

50% - 75%

35%
50%

60%

16%
70%

20% - 50%

80%

méně než 25%

90%

100%

0%

Obrázek 1.21
% podnikových procesů v centrech podnikových služeb v ČR, které jsou ovlivněny iniciativami v oblasti automatizace
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

42%
0

10%

20%

Vlastníme iniciativu automatizace

51%
30%

40%

50%

60%

Globální vlastníci procesu mimo naše
centrum s naším vstupem

Obrázek 1.22
Úroveň vlastnictví agendy automatizace v centrech podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

70%

7%
80%

90%

Globální vlastníci procesu mimo naše
centrum bez našeho vstupu

100%
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2%

16%
0

10%

55%
20%

30%

40%

27%
50%

Ano, plně vlastníme všechny procesy v rámci rozsahu naší
působnosti a máme rozhodovací pravomoc k jejich změnám
Ano, plně vlastníme některé procesy v rámci rozsahu naší
působnosti a máme rozhodovací pravomoc k jejich změnám.
Ostatní procesy jsou ve vlastnictví původní organizace

60%

70%

80%

90%

100%

Ne, nevlastníme žádné procesy v rámci rozsahu naší působnosti,
avšak názory a návrhy centra SSC týkající se změn procesů
představují důležité vstupy pro vlastníky procesů
Ne, všechna rozhodnutí o změnách procesů jsou
prováděna v rámci původní organizace

Obrázek 1.23
Úroveň vlastnictví podnikových procesů v působnosti center podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

RPA
delivery

Risks
RPA license
Training

Operational
Guidelines
Compliance
Security

IT Architecture
PoC

We make RPA successful
Robotic Process Automation
rpa@deloittece.com
© 2017. For information, contact Deloitte Czech Republic.

Legacy operations
RPA journey

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice

32
Charakteristika

Lidský kapitál v segmentu podnikových služeb
Centra podnikových služeb v České republice poskytují služby globálně, téměř do všech
geografických oblastí. Většina služeb je poskytována organizacím z Evropy, Severní
Ameriky a Blízkého Východu. To přináší vysoké požadavky na znalost cizích jazyků, kterými
se v centrech podnikových služeb mluví. Jazyková vybavenost českých center je přitom
unikátní, neboť centra jsou schopna poskytovat služby v celkem 31 jazycích. Centra jsou
z valné většiny vícejazyčná, přičemž v jednom centru se mluví v průměru 9 jazyky. Tradičně
největší pokrytí mají jazyky největších evropských zemí – angličtina, němčina, francouzština,
italština a španělština. Poptávka po jazykové vybavenosti zaměstnanců je nadále vysoká,
a pohání tak neustávající poptávku po mezinárodních talentech. V současné době centra
zaměstnávají v průměru 33 % cizinců a očekává se, že tento podíl se bude v budoucnu
zvyšovat. Tento trend je podporován skutečností, že Česká republika je z hlediska kvality
života a kariéry považována cizinci za jednu z nejlepších globálních lokalit.

27
největší počet jazyků, jimiž se mluví
v jednom v centru podnikových
služeb

41 %
center podnikových služeb používá
více než 10 jazyků

71 %
center podnikových služeb používá
více než 5 jazyků

9
průměrný počet jazyků, jimiž se
mluví v centrech podnikových služeb

33 %
průměrný podíl cizinců mezi
všemi zaměstnanci v centrech
podnikových služeb

96 %
center podnikových služeb
zaměstnává cizince

85 %
nejvyšší podíl cizinců v jednom
centru podnikových služeb

80 %
center podnikových služeb
zaměstnává nejméně 10 %
zahraničních zaměstnanců
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Obrázek 1.24
Jazyky používané v centrech podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

23 711
25 067

Němčina

2015
2016

14 749
15 792

Angličtina
5 587
5 863

Čínština
Francouzština

3 874
4 305

Italština

3 810
4 356
2 946
3 046

Holandština

2262
2 802

Španělština
Skandinávské jazyky

1 661
1 864

Korejština

1 517
1 815

Japonština

1 488
1 474
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Obrázek 1.25
Počet cizinců z vybraných zemí a mluvících vybranými jazyky v České republice
Zdroj: Ministerstvo vnitra, srpen 2016
Poznámka:
Angličtina - Austrálie, Kanada, Irsko, Velká Británie, USA, Jižní Afrika

Španělština - Kolumbie, Kuba, Chile, Mexiko, Španělsko

Němčina - Rakousko, Německo, Švýcarsko

Skandinávské jazyky - Dánsko, Island, Finsko, Norsko, Švédsko

Francouzština - Belgie, Francie
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72 %

84 %

průměrný podíl zaměstnanců center podnikových
služeb s univerzitním titulem

center podnikových služeb zaměstnává pracovníky
s postgraduálním vzděláním / profesní certifikací

28%
0

10%

62%
20%

30%

40%

50%

60%

10%
70%

80%

90%

100%

Střední škola (nebo ekvivalentní)
Magisterský nebo bakalářský titul (nebo ekvivalentní)
Postgraduální titul nebo profesní certifikát (ACCA, CIMA, MBA, ITIL atd.)

Obrázek 1.26
Úroveň vzdělání zaměstnanců v centrech podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016

89 %

65 %

průměrný podíl zaměstnanců center podnikových
služeb zaměstnaných na plný úvazek

center podnikových služeb zaměstnává nejméně
90 % svých zaměstnanců na plný úvazek

89%
0

10%

20%

30%

40%

Zaměstnanec na plný úvazek
Zaměstnanec na částečný úvazek
Smluvní dodavatel

Obrázek 1.27
Struktura pracovních pozic v centrech podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
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41 %

80%

2%

17%

center podnikových služeb zaměstnává
zdravotně postižené

center podnikových služeb umožňuje práci
na dálku (práci z domova)

průměrný podíl zdravotně postižených zaměstnanců
v centrech podnikových služeb, která zaměstnávají
zdravotně postižené

průměrný podíl práce na dálku / práce z domova
povolený v centrech podnikových služeb v ČR

96%

Uvedení do funkce / představení

86%

Měkké dovednosti vč. sociální komunikace

65%

Jazykové kompetence vč. Certifikací

55%

Organizace času

67%

Manažerské koučování

37%

Počítačové a internetové technologie

59%

Finanční školení, např. CIMA, CIA, ACCA, CFA atd.

35%

Řízení projektů, např. PMP, Agile
Podniková analýza, např. 6 Sigma, CBAP atd.

37%

Dodavatelský řetězec, např. APICS

6%

Marketing, např. CIM

2%
14%

Jiná*
0

20%

40%

60%

80%

100%

Obrázek 1.28
Školení zaměstnanců nabízená centry podnikových služeb
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
* Jiná: Školení specifická pro konkrétní procesy, telefonické dovednosti, daňové školení, informační bezpečnost atd.

39

průměrný počet hodin školení ročně poskytnutých centry podnikových služeb zaměstnancům

Zaměstnanci českých center podnikových služeb mají dobrou úroveň vzděláním a téměř dvě třetiny z nich
disponují univerzitním titulem. Podíl zaměstnanců se středoškolským vzdělání je shodný jako v přechozím
roce a představuje 28 % zaměstnanců. Vzrůstajícím trendem v segmentu podnikových služeb je soustavný
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profesní rozvoj a procento zaměstnanců s postgraduální kvalifikací se oproti předešlým průzkumům zdvojnásobil.
Více a více společností si uvědomuje důležitost ustavičných investic do vzdělávání. Téměř 60 % center investuje
do postgraduální či profesní kvalifikace svých talentů. Řízení a udržení talentů se pro centra podnikových služeb
stalo klíčovým předmětem zájmu a většina z nich (téměř 70 %) investuje do školení manažerů v oblasti koučování.
Školení a vzdělávání je nejdůležitějším strategickým nástrojem, který centrům podnikových služeb umožňuje
získat, udržet si a rozvíjet talentované lidské zdroje, které centra vyžadují v souladu s tím, jak se „posunují vzhůru
po hodnotové křivce“, aby mohla poskytovat služby v oblasti reportingu, analýzy a styku se zákazníky (front-end)
s vyšší přidanou hodnotou. Naše průzkumy ukazují, že téměř všechna podniková centra poskytují školení pro
uvedení do funkce pro nováčky a valná většina z nich má připraveny vzdělávací programy rozvoje klíčových
podnikových dovedností zaměřené na vedení týmů, řízení pracovního zatížení a dodávky komplexních projektů.
Rostoucí počet center podnikových služeb v České republice investuje do profesní finanční kvalifikace
společně s uznávanými certifikacemi v oblasti řízení projektů či lean six sigma a nejdůležitějšími
certifikáty v oblasti IT. V rámci českého segmentu podnikových služeb jde o jasný důkaz posunu
k vyšší úrovni expertních služeb, který vyžaduje, aby si podniková centra osvojila sofistikované
vzdělávací strategie a poskytla zaměstnancům možnosti mezinárodního rozvoje a kvalifikací.

ENJOY NEW FIELDS
OF DEVELOPMENT!

FIELDS - LIMITLESS COLLABORATION
Kinnarps’ new modular product series Fields
is developed and adapted for active workplaces. With sofas, tables, screens and easy chairs,
Fields adapts itself to the user. Whether you
wish to socialise or need to work undisturbed, Fields has a space for you.
Fields is designed by the Swedish designer
Olle Gyllang from the Stockholm-based Propeller Design AB. A renowned design agency with
extensive experience from the fields of product
design, industrial design and design strategy.

„The foundation of Fields is a modular flexible
system where it is possible to combine components and add functionality based on needs,
context and place. We have created the building
blocks and possibilities, from which the architects can continue to create good, functional and
stylish environments.” says Olle Gyllang.
Fields’ modular and flexible design erases the
boundaries between areas for meetings and
working alone and connects the individual with
the group, as well as making it possible for all
staff to find their own space to work and be happy in.
More at www.kinnarps.com
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94%

Stravenky

80%
76%
74%
71%
69%
61%

Pružné pracovní hodiny

49 %

Možnost práce z domova
Příspěvky na jazykové kurzy
Dodatečná placená dovolená

center podnikových
služeb využívá systém
typu cafeteria

Příspěvky na penzijní připojištění
Sportovní vyžití

51%
49%
47%
45%
45%
37%

Životní pojištění
Systém typu cafeteria
Volnočasové výlety a aktivity
Zdarma ovoce v kanceláři
Příspěvky na (postgraduální) studium

Mobilní telefon poskytnutý centrem služeb

22%
22%
14%
14%
10%
8%
2%
20%

Balíček lékařské péče
Možnosti nákupu preferenčních akcií
Pokrytí nákladů na dopravu do zaměstnání
Podpora zdravotně postižených
Firemní školky a dětské skupiny
Dodatečné zdravotní pojištění (jiné než…)
Nenabízíme žádné nemzdové výhody
Jiné*
0

20%

40%

60%

Obrázek 1.29
Nefinanční benefity nabízené centry podnikových služeb (dostupné všem zaměstnancům)
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
*J
 iné: dodatečné nemocenské dny, příspěvek na penzi, poskytnutí mobilního telefonu, slevy na nákupy produktů,
wellness, očkování proti chřipce

Se zvyšující se konkurencí při získávání talentů rozšiřují společnosti svá portfolia nefinančních benefitů.
Téměř polovina center svým zaměstnancům nabízí systémy typu Cafeteria, které jim poskytují flexibilitu
při využívání různých typů služeb. Většina center svým zaměstnancům nabízí pružné pracovní hodiny,
možnosti práce na dálku či z domova nebo dodatečné nemocenské dny. Protože je jazyková vybavenost
jedním z klíčových faktorů úspěchu, třetina center poskytuje svým zaměstnancům jazykové kurzy. Velmi
populárním nefinančním benefitem je také příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění. Seznam
nefinančních benefitů se neustále rozšiřuje, přičemž pouhá 2 % center žádné takové benefity neposkytují.

80%

100%
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Spolupráce mezi centry podnikových
služeb a univerzitami
Většina center v České republice spolupracuje s univerzitami v oblasti náboru budoucích
zaměstnanců (63 %). Dále společnosti s univerzitami uzavírají partnerství v rámci
společných konferencí, vzdělávacích projektů, školicích kurzů a studií. 33 % center
s univerzitami nespolupracuje vůbec, tedy na žádné úrovni. Celkově je úroveň spolupráce
nižší, než bychom očekávali, a proto jsme v ABSL vytvořili strategii, která umožní
dosáhnout vyšší úrovně spolupráce mezi naším sektorem a vzdělávacími institucemi.
Pro kontinuitu růstu segmentu služeb je rozhodující získat ještě více absolventů a informovat
studenty jak o odvětví podnikových služeb, tak i o možnostech budoucí volby povolání v tomto
oboru. Na druhé straně je však také potřeba zrealizovat určité změny ve studijních programech
univerzit, aby studenty vzdělávaly v oblastech, které požadují společnosti a odvětví.
Nejlepším způsobem je zavést lepší spolupráci mezi společnostmi
a univerzitami nebo středními školami. Existují různé možnosti a abychom
si ilustrovali některé z nejlepších příkladů, níže uvádíme 5 případových studií
pocházejících z předních center podnikových služeb v České republice.

63%

Nábor budoucích zaměstnanců
Centrum služeb nepodporuje spolupráci s univerzitami

33%
20%

Společné konference
Společné vzdělávací projekty

14%

Společné školicí kurzy

10%
4%

Společné studie
Jiné

14%
0

10%

20%

30%

Obrázek 1.30
Typy spolupráce mezi centry podnikových služeb a univerzitami
Zdroj: Průzkum ABSL 2016
*M
 ezi příklady typů spolupráce, které jsou uvedené jako „Jiné“, patří: studie pro diplomové práce, programy
stáží, mentoring diplomové práce, univerzitní veletrhy práce či společné výzkumné projekty
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Příklady spolupráce mezi centry podnikových
služeb, univerzitami a středními školami

Dixons Carphone Centre of Excellence:
Případová studie o spolupráci s univerzitami
Dixons Carphone Centre of Excellence má dlouhou historii,
pokud jde o spolupráci s univerzitami v Brně. Aktivně podporuje
studentské stáže na široké škále pracovních pozic - od finančních
a HR rolí přes pozice v oblasti zákaznických služeb v různých
jazycích až po logistiku. Typická stáž trvá 6 týdnů, během nichž
se studenti dozví, čím je daná pozice charakteristická a jak centrum
jako takové funguje. Velmi dobré zkušenosti má Dixons Carphone
dokonce i se zaměstnáváním studentů po ukončení samotné
stáže. Společnost je schopna nabídnout různé typy částečných
úvazků a pružných pracovních dob, takže student může dokončit
svá studia, zatímco získává první skutečné pracovní zkušenosti.
Po dokončení studia je možné si pracovní dobu prodloužit na běžné
zaměstnání na plný úvazek. Největším přínosem stáže je v rámci
tohoto procesu to, že student může ihned po ní zažádat o pozici
s vyšší kvalifikací na plný úvazek nebo na základě zkušeností
změnit oblast svého profesního směřování. Jsme pevně
přesvědčeni o tom, že spolupráce s univerzitami má smysl,
neboť ve studentech vidíme obrovský potenciál.

Podpora mezinárodního pohybu talentů
Ve společnosti Johnson & Johnson je naším cílem budovat
dlouhodobou spolupráci s univerzitami. Díky širokému rozsahu
našeho podnikání jsme aktivní na poli přednášek a prezentací
jak pro studenty lékařských fakult, tak i pro studenty finančního
a podnikového managementu. Současně z Prahy aktivně
podporujeme získávání talentů pro své podniky v 15 zemích
střední a výhodní Evropy. Díky spolupráci s univerzitami napříč
regionem dále podněcujeme mobilitu talentů v rámci regionu
a zajišťujeme, aby byli studenti informováni o kariérních
příležitostech ve společnosti Johnson & Johnson ve všech zemích.
Účastníme se významných událostí zaměřených na rozvoj kariéry
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a veletrhů práce organizovaných největšími univerzitami v regionu
a věnujeme se i plodné spolupráci se studentskými organizacemi
jako AIESEC či IAESTE. A protože členy těchto organizací jsou
samotní studenti, jejich komunikace směrem ke studentskému
publiku je vysoce účinná. Kariérní veletrhy, stáže, cílené publikování
volných pracovních pozic a další podobné aktivity organizované
ve spolupráci s univerzitami nebo studentskými organizacemi
se setkávají s velkým zájmem a díky pozitivním výsledkům jsou
oběma stranami vysoce ceněny. Zapojení univerzit nám pomáhá
více se zviditelnit v očích rodících se talentů, představit jim kulturu
naší společnosti, a získat je tak pro společnost Johnson & Johnson.

MANN+HUMMEL Service:
Náš přístup spočívá v budování dlouhodobých vztahů
Díky soustavné interakci se středními školami a univerzitami
nabízí společnost MANN+HUMMEL studentům příležitost
seznámit se se společností již během studia a získat poznatky
o provozu a možných kariérních vyhlídkách nabízených
mezinárodní společností. Široká škála aktivit se soustřeďuje
nejen na motivaci, ale také na odborná témata. Naším hlavním
cílem je umožnit studentům představit si, jak by mohla vypadat
jejich budoucí profese a jaké jsou požadavky na různé pozice.
Spolupráce se středními školami je příznačná svým interaktivním
a motivačním charakterem, kdy studenti mají několik možností,
jak se dostat do styku se společností MANN+HUMMEL, jako
jsou například exkurze, workshopy, nejrůznější přednášky
nebo stáže, které studentům pomáhají okusit každodenní
pracovní život a získat zkušenosti pro svou vlastní kariéru.
Spolupráce s univerzitami je zase založena převážně na odborných
znalostech, a to obzvláště v technické sféře a v ekonomice.
Ideálním přístupem je z našeho pohledu setkat se se studentem
na přednáškách a získat jej/ji pro práci na částečný úvazek, který
se může proměnit v program pro zaškolení nováčků. Během této
doby mají obě strany příležitost vzájemně se dobře poznat a těžit
z práce na diplomových pracích. Nakonec pak přijde den, kdy před
námi stojí nový stálý zaměstnanec. A co víc, tento zaměstnanec
je již od prvního dne obeznámen se společností i se svými úkoly.
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Spolupráce se středními školami v Moravskoslezském kraji
Společnost OKIN BPS si před několika lety uvědomila,
že spolupráce se středními školami je stejně důležitá jako
spolupráce s univerzitami. Převážně spolupracuje s odbornými
středními školami zaměřenými na IT, obzvláště na síťové
a cloudové technologie. Spolupráce je založena na setkáních
se studenty, stážích či workshopech. Specialisté z HR oddělení
prování se studenty nácvik celého procesu náboru, radí jim,
jak prezentovat sama sebe na sociálních sítích atd. Na druhé
straně vystupuje firma jako partner během dnů otevřených dveří
a při dalších aktivitách. V současné době je partnery několika
středních škol v Moravskoslezském kraji, přičemž tuto spolupráci
neustále zlepšuje a rozšiřuje celou síť. Absolventi středních
škol jsou velmi motivovaní, snaží se naučit se vždy něco nového
a začít budovat svou kariéru, a to je přesně to, co jim společnost
OKIN může nabídnout a kde může podat pomocnou ruku.

Program stáží ve společnosti Zebra Technologies
Program stáží je velmi úspěšný v odděleních sdílených finančních
služeb (Finance Shared Services), kde můžeme studentům
v průběhu posledních let studia na univerzitě nabídnout možnost
získat praktické znalosti v jejich oboru. Takto jsou motivováni
zůstat ve společnosti také po ukončení programu stáže a celého
studia. Nejlepší absolventi dostanou příležitost pokračovat ve své
kariéře v naší společnosti, a využít tak nabyté znalosti. Stážisté
jsou vnímáni jako běžní zaměstnanci, neboť nepracují pouze
na jednoduchých administrativních úlohách, nýbrž jsou zapojeni
do celého rozsahu působnosti daného oddělení. Díky tomu si dobře
uvědomují, co znamená pracovat ve finančním oddělení mezinárodní
společnosti. Stáž je placená a praktikanti jsou oprávněni využívat
také benefity nabízené společností stejně jako běžní zaměstnanci.
Stážisté přitom nejsou pouze zdrojem schopných zaměstnanců,
ale také „ambasadory značky“ ve školách, na kterých studují.
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Abra Software

Hay Group (Korn Ferry)

Comdata

Accace

HCL

Laird Technologies

Accenture

Hewlett Packard

Adastra

IBM Česká Republika

Adobe Systems

ICON Communication Centres

ADP

ICZ

Alpiq

Infosys

Amazon

International SOS

Anheuser-Busch InBev

Interoute

Aon Benfield

J&T Services

Arbes Technologies

Jarden BSG

Atlas Copco

JATO

Avast

Johnson & Johnson

AXA Assistance

Komerční banka

Barclays

LUKOIL

blue-infinity

Mallinckrodt

BlueLink International

Medtronic

Bodycote

Microsoft

CA Technologies

Monster Worldwide

Canon

NESS

Carrier

NNIT

CDK

Novartis

CGI

Novell

Clearstream Operations Prague

OKIN BPS

Cognizant Technology Solutions

OKsystem

Comdata

Oracle

Commerz Systems

Ortho Clinical Diagnostics

Commerzbank

Panalpina

Concur

Pfizer

CSC

Process Solutions

ČEZ Korporátní služby

Profinit

Cleverlance Enterprise Solutions

Sabris CZ

DHL Express

SAP Services

Deutsche Börse Services

Savencia Fromage & Dairy

EDITEL

Scanservice

Edwards Lifesciences

Siemens

EmbedIT

Sirva

EPAM

SITA

ESET

Skype

Etnetera

Solar Turbines EAME

Expedia

T-Systems

ExxonMobil

Team Trackers

Fleetcore

TMF Group

Foxconn Development Research Centre

Unicorn

Gemalto

UniCredit Bank Business
Information Systems

GoodData
Google

Vodafone

Guerbet

Your System

Johnson Control

Ústí nad Labem
Procter & Gamble

Lego Group

Kladno
Rakovník

Roztoky u Prahy
Praha
ADP
Aimtec
Hay Group (Korn Ferry)
Kerio

Plzeň

PDM Technology
SONY DADC

České Budějovice

Bosch
E.ON
Minerva

Tabulka 1.3
Geografické rozptýlení center sdílených podnikových služeb v České republice
*V
 lastněna v České republice případně většina služeb probíhá pro Českou republiku

Liberec
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Česká centra*
Mezinárodní centra

Roztoky u Prahy

Eaton
ABB
AutoCont CZ
AXA Assistance
Canon
ČEZ Korporátní služby

CGI

GMC Software Technology

Comdata

Kingspan

ČEZ Korporátní služby
DHL Express
DSV Road
EmbedIT
GMC Software Technology
IBA CZ

Hradec Králové

IBM Česká Republika
innogy
K2 atmitec
Moneta Money Bank

Pardubice

NESS
NetDirect
O2

Ostrava

OKIN BPS
Siemens

Foxconn CZ

Stora Enso

ON Semiconductor

Tieto Czech
VÍTKOVICE ACCOUNTING

Olomouc

Rožnov pod
Radhoštěm

Gordic

Vítkovice IT Solutions
Xerox

EXL Service

Jihlava

Zlín

Flowserve
GMC Software Technology

Brno

Okříšky
u Jihlavy

John Crane Sigma
NNIT
TESCO SW
Westcombe International Research

Lapp Kabel

Mann+Hummel

ABB

FNZ

Mann+Hummel

Apprise Software

Gardner Denver

Monster Worldwide

AT&T

GoodData

NESS

Avast

Honeywell

NetSuite / Oracle

Comdata

IBA CZ

PPG Industries

Deloitte

IBM Global Services Delivery Centre

Red Hat

Dixons Carphone CoE

IMI International (Norgren)

SAP Services

Edwards Services (Atlas Copco)

Infosys

Seznam.cz

EmbedIT

KBC Group

SolarWinds

Fabory

Kiwi.com

Xura

FEI (Thermo Fisher Scientific)

Lear Corporation

Y Soft Corporation

Financial Express

Lufthansa InTouch

Zebra Technologies
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budoucnost na jdete
v holešovicích
přímo u stanice metra, tramvaje,
autobusu i vlaku
kanceláře, ve kterých je radost
pracovat
venkovní hřiště a unikátní
běžecká dráha na střeše
všechny služby dostupné přes
mobilní aplikaci budovy

tel.: +420 602 273 095

#morethanoffice

Česká republika

BRNO

Chytré město

IT technologie
Přesné strojírenství
Elektronová mikroskopie
Lékařská péče a diagnostika
Technologie pro letecký průmysl

www.visionarybyskanska.cz

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice
Kapitolu připravila společnost: Deloitte

2 | Hodnocení země:
Profil České republiky
V této části poskytneme aktuální pohled na českou ekonomiku a charakteristiku
zdejší pracovní síly. Poskytneme profil podnikových služeb napříč republikou
a podrobněji se zaměříme na tři klíčová česká města, která se stala
významnými centry sektoru podnikových služeb: Prahu, Brno a Ostravu.
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Podnikové služby v České republice
V této části reportu přinášíme stručný přehled segmentu podnikových služeb a klíčová
ekonomická data týkající se České republiky. Nabídneme Profil města pro tři největší česká
města, v nichž je segment podnikových služeb nejrozvinutější, konkrétně pro Prahu, Brno
a Ostravu. Poskytneme i souhrnný pohled na investory z oblasti podnikových služeb, který byl
převzat z nedávné zprávy asociace ABSL pokrývající segment evropských podnikových služeb.*
Segment podnikových služeb v České republice v posledních letech prudce roste
a v budoucnu stane tváří v tvář řadě příležitostí i výzev. Centra podnikových služeb
se rychle transformují ve specializovaná centra poskytující svým organizacím
vyšší přidanou hodnotu, což zvyšuje tlak na talent, kvalitu a odbornost.
Konkurenční trh kvalifikované pracovní síly skýtá prostor k implementaci alternativních
řešení, jako je automatizace procesů pomocí robotiky (Robotics Process Automation,
RPA) nebo nová, virtuální pracovní síla. RPA má podle našeho názoru zářnou budoucnost,
obzvláště v kombinaci s novými kognitivními přístupy. Již nyní pozorujeme, že si
robotiku a automatizaci v rámci svých procesů osvojuje celá řada českých center.
Udržet si kvalifikované zaměstnance je další z výzev, které segment čelí s tím, jak roste
a vyvíjí se. Lídři odvětví a HR si budou muset v rámci svých organizací osvojit nové poznatky
a flexibilitu. Mezi ně patří prediktivní modely pro předvídání odchodu zaměstnanců, nové
způsoby sledování angažovanosti a získávání zpětné vazby od svých týmů a porozumění,
kdo jsou osobnosti, které ovlivňují názory v jednotlivých týmech. Tato data přispějí
k rozhodování o záležitostech týkajících se lidských zdrojů a doplní v současnosti již
běžně používané nástroje. K dispozici je přitom široká škála digitálních platforem.
Společnost Deloitte je nadšena vstupem do nového strategického partnerství s asociací ABSL
Czech Republic. Společným cílem Deloitte a ABSL je podporovat růst a důležitost segmentu
podnikových služeb v České republice a sdílet se členy ABSL inovativní řešení a postupy.

Milan Kulhánek

Pavel Šimák

ředitel pro strategii a provoz

manažer pro SSC a GBS

(Director Strategy and Operations)

(Senior Manager SSC and GBS Practice)

Společnost Deloitte Advisory

Společnost Deloitte Advisory

*V
 iz Evropské destinace podnikových služeb – cesta napříč 10 zeměmi a 20 městy.
Připravila asociace ABSL ve spolupráci se společnostmi Deloitte, Hays a JLL.
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Charakteristika země
Česká republika je vysoce rozvinutou zemí a v regionu střední a východní Evropy se vyznačuje
nejvyšším HDP na jednoho obyvatele. Česká ekonomika se tradičně opírá o segment průmyslu
(strojírenství, automobilový průmysl), přičemž téměř 80 % HDP v současnosti představuje export.
Země se rovněž etablovala jako atraktivní destinace pro segment podnikových služeb v Evropě.
Mezi klíčové konkurenční výhody patří kvalita vzdělávání (obzvláště v technických oborech),
vícejazyčná populace s dobrou znalostí anglického a německého jazyka, vysoká životní úroveň,
atraktivita pro cizince, vysoce kvalitní infrastruktura a těsná blízkost k západní Evropě. Společnosti
z oboru podnikových služeb ve stále větší míře zaměřují svou pozornost na lokality mimo hlavní město
Prahu, směrem k rychle se rozvíjejícím regionálním centrům, jako jsou Brno, Ostrava, Olomouc a Plzeň.

10,6 milionu

1.0%

15 800 €

367 €

počet obyvatel (2016)

HDP na jednoho obyvatele (2016)
Obrázek 2.1
Klíčové makroekonomické ukazatele
Zdroj: Průzkum společnosti Deloitte

inflace (2016)

minimální mzda (2016)
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Klíčové charakteristiky zákoníku práce
»» Typická pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
»» Druhou nejběžnější variantou je smlouva na dobu určitou.
»» Může být uzavírána kumulativně na maximálně tři roky a může být
dvakrát obnovena, tzn. celkově může být uzavřena na devět let.
Pracovní smlouvy

»» Mezi další možné formy pracovních smluv patří:
»» Dohoda o pracovní činnosti – je používána převážně pro částečné
pracovní úvazky, rozsah práce nesmí přesáhnout 20 hodin týdně.

»» Dohoda o provedení práce – rozsah práce nesmí přesáhnout 300
hodin za kalendářní rok pro jednoho zaměstnavatele.

»» Zkušební doba nesmí trvat déle než tři měsíce
Výpovědní lhůta

»» Zákonná výpovědní lhůta činí dva měsíce pro zaměstnavatele i zaměstnance.
»» 40 hodin je délka běžného pracovního týdne.
»» 38,75 hodin je maximální doba, po kterou mohou týdně

Pracovní doba

pracovat ti, kdo odpracují dvě po sobě jdoucí směny.

»» 37,5 hodin je maximální doba, po kterou mohou týdně
pracovat ti, kdo pracují na tři směny.

»» Noční směny nesmějí přesáhnout osm hodin během 24 po sobě jdoucích hodin.
»» 150 hodin je maximální objem přesčasů, které může
zaměstnavatel požadovat za jeden kalendářní rok.

»» Po písemném souhlasu může být zvýšen na 300 hodin.
»» Přesčasy nesmějí přesáhnout průměr osmi hodin týdně po
dobu více než čtyř po sobě jdoucích měsíců.
Přesčasy

»» Pokud není se zástupci zaměstnanců ujednáno jinak, nesmějí
přesáhnout 12 po sobě jdoucích měsíců.

»» Za práci v noci či o víkendu musí být vypláceny příplatky ve
výši nejméně 10 % minimální hodinové mzdy.

»» Za přesčasové hodiny musí být vyplácen dodatečný bonus ve výši nejméně 25 % mzdy.
»» Jeho výše stoupá na 100 % ve dnech pracovního klidu či o státních svátcích,
namísto něj se lze dohodnout na nároku na další dovolenou.
Dovolená za
kalendářní rok

»» Minimální požadovaná doba je 20 dnů ročně plus 14 placených státních svátků.
»» Zaměstnavatelé tuto dobu často zvyšují o další týden.

Příspěvky

»» Zaměstnavatelé: 34 % (na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)
»» Zaměstnanci: 11 % (na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)
»» Pružná pracovní doba
»» Nárok na dodatečnou dovolenou
»» Školení
»» Příspěvky na stravování

»» Příspěvky na důchodové zabezpečení

Standardní benefity
nabízené specialistům

Další benefity nabízené
manažerům

»» Manažerská školení
»» Práce z domova

»» Firemní automobil
»» Mobilní telefon

Tabulka 2.1
Přehled hlavních bodů zákoníku práce České republiky
Zdroj: Hays – nábor odborných pracovníků

a/nebo životní pojištění

»» Příspěvky na sport a kulturní aktivity
»» Zdravotní péče
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Praha
Centrum segmentu podnikových služeb
Praha je politickým, vzdělávacím, kulturním i ekonomickým centrem České republiky.
S počtem obyvatel okolo dvou milionů v rámci širší metropolitní oblasti tvoří téměř
pětinu populace země. Kromě toho se zde nachází největší české letiště, které
zajišťuje velmi dobrou přístupnost města z celé Evropy i vzdálenějších lokalit.
Praha je proslulá jako jedno z nejatraktivnějších míst v Evropě pro život cizinců.

40 000

počet zaměstnanců v segmentu
podnikových služeb

Accenture

Infosys

ADP Employer Services

JNJ Business Services

Anheuser-Busch InBev

LUKOIL

Barclays

Medtronic

Bodycote

Microsoft

Carrier

Monster Worldwide

Clearstream / Deutsche
Börse

OKIN GROUP

Comdata
CSC
DHL Express
Eaton
ExxonMobil
Honeywell
Tabulka 2.2
Reprezentativní hráči ve městě
Zdroj: ABSL Česká republika

Pfizer
RWE
SAP Services
Siemens
TMF Group

100+

celkový počet center podnikových služeb
(SSC, BPO, IT, R&D atd.)

Počet obsluhovaných zemí

55

Počet obsluhovaných destinací

164

Objem osobní přepravy
(v milionech)

12.0

Týdenní počet letů do vybraných leteckých center:
Frankfurt (FRA)

41

Londýn (LHR)

27

Paříž (CDG)

47

Tabulka 2.3
Letecké spojení (2016)
Zdroj: Průzkum společnosti Deloitte

Xerox
Amazon

Jarden

CEMEX

LEGO

CDK Global

Merck Sharpe Dome

Expedia

Novartis

EPAM

Ortho Clinical Diagnostics

Guerbet
HCL
Tabulka 2.4
Vybraní noví hráči v segmentu podnikových
služeb (1. čtvrtletí 2015 – 3. čtvrtletí 2016)
Zdroj: ABSL Česká republika
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Brno
Centrum segmentu podnikových služeb
Brno je se svými 800 000 obyvateli druhé největší město v České republice. S téměř 10 000
studenty v oborech orientovaných na informační technologie se etablovalo jako významné IT
centrum v zemi. K dalším klíčovým výhodám moravské metropole patří v porovnání s Prahou nižší
náklady na pronájem nemovitostí a mzdy. Mezinárodní letiště v Brně je obsluhováno převáženě
nízkonákladovými dopravci, v posledních letech však zaznamenalo zvýšení objemu osobní
přepravy i zavedení nových tras. Jinak je město snadno přístupné jak z Prahy, tak z Vídně.

15,000

počet zaměstnanců v segmentu
podnikových služeb

30+

celkový počet center podnikových služeb
(SSC, BPO, IT, R&D atd.)

Počet obsluhovaných zemí

6

Počet obsluhovaných destinací

8

ABB

Infosys

AT&T

John Crane Sigma

CGI IT

KBC Group

Comdata

Lear Corporation

Deloitte BPO

Lufthansa in Touch

Dixons Carphone

MANN + HUMMEL Service

Frankfurt (FRA)

-

EDWARDS SERVICES

Monster Worldwide

Londýn (LHR)

-

Fabory CZ Holding

PPG Industries

Paříž (CDG)

-

FEI Thermo Fisher Scientific

Ysoft

FNZ

ZEBRA Technologies/
Motorola

Gardner Denver

Objem osobní přepravy
(v milionech)

Týdenní počet letů do vybraných leteckých center:

Tabulka 2.6
Letecké spojení (2016)
Zdroj: Průzkum společnosti Deloitte

IBM
Tabulka 2.5
Reprezantivní hráči ve městě
Zdroj: ABSL Česká republika

0.5

Avast/AVG
EmbedIT
NetSuite
Tabulka 2.7
Vybraní noví hráči v segmentu podnikových
služeb (1. čtvrtletí 2015 – 3. čtvrtletí 2016)
Zdroj: ABSL Česká republika

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice

51
Hodnocení země: Profil České republiky

Ostrava
Centrum segmentu podnikových služeb
S přibližně 300 000 obyvateli je Ostrava třetím největším městem v České republice a hlavním
městem druhého největšího kraje s 1,2 miliony lidí. Město prochází zajímavou transformací
a rychle se stává důležitým centrem podnikových služeb. Vysoké standardy vzdělání zde
nabízí pět respektovaných univerzit, z nichž mnohé excelují v technických, IT a ekonomických
oborech a pro místní trh práce každoročně vygenerují 9 tisíc čerstvých absolventů.
Město nabízí mezinárodní letiště s rostoucím počtem přímých destinací včetně Londýna,
Milána, Paříže a Dubaje. K dispozici jsou služby rychlovlaků a silniční síť zajišťující
spojení ve směru na Olomouc, Brno, Prahu a také Polsko, Slovensko a Rakousko.

7,000

počet zaměstnanců v segmentu
podnikových služeb

26+

celkový počet center podnikových služeb
(SSC, BPO, IT, R&D atd.)

ABB

NetDirect

Axa Asssistance

O2

Canon

OKIN BPS

CGI IT

První Vítkovická personální

Comdata

Railsformers

ČEZ Korporátní služby

RWE Zákaznické služby

Frankfurt (FRA)

-

DHL Express

Siemens

London (LHR)

-

DSV Road

Stora Enso

Paris (CDG)

-

EmbedIT

Ždírec

Gordic

Tieto Czech

IBA CZ

Vítkovice Accounting

IBM Česká republika

Vítkovice Doprava

K2 ATMITEC

Vítkovice IT Solutions

Moneta Money Bank

Xerox

Tabulka 2.8
Reprezentativní hráči ve městě
Zdroj: ABSL Czech Republic

Počet obsluhovaných zemí

55

Počet obsluhovaných destinací

5

Počet cestujících (milion)

0,3

Počet týdenních letů do vybraných center

Tabulka 2.9
Letecká spojení (2016)
Zdroj: Průzkum společnosti Deloitte

ABB

AXA Assistance

CGI IT

Stora Enso

Tabulka 2.10
Vybraná nová přicházející centra
podnikových služeb
Zdroj: ABSL Czech Republic
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jll.cz
officefinder.cz

warehousefinder.cz

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice
Kapitolu připravila společnost: Jones Lang LaSalle

3 | Trh s kancelářemi v České republice
Česká republika vykazuje stabilní ekonomický růst, který se promítá
i do kontinuálního rozvoje trhu s kancelářskými prostorami. Ten představuje
druhý největší trh s kancelářemi ve střední a východní Evropě (nabídka v tuto chvíli
činí 4 miliony m2 moderních kanceláří) a nadále roste zdravým tempem (přibližně
275 000 m2 je ve stadiu výstavby). Česká republika v současnosti nabízí tři hlavní
centra, z nichž jsou poskytovány podnikové služby – je jimi Praha, Brno a Ostrava.
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ČESKÝ TRH S KANCELÁŘEMI V ČÍSLECH

4 000 000

3

10-15.0 €

276 000

m2 celkových moderních kancelářských
prostor v České republice

typické měsíční nájemné za m2
na největších trzích s kancelářemi
v České republice

800

nájemních smluv v moderních
kancelářských budovách, které budou
podle předpovědí uzavřeny v roce 2016

771 000

m2 kancelářských prostor pronajatých
v období od roku 2015 do 1. poloviny
roku 2016

1 035

nájemních smluv v moderních
kancelářských budovách uzavřených
v období od roku 2015 do 1. poloviny
roku 2016

497 000

m2 stávajících volných kancelářských
prostor

rozvinuté trhy s kancelářemi

m2 kancelářských prostor ve výstavbě

205 000

m2 kancelářských prostor, které budou
dodány v roce 2017

500 000

m2 kancelářských prostor, které
budou podle předpovědí pronajaty
v roce 2016

10

nájemních smluv na více než 5,000 m2,
které budou podle předpovědí uzavřeny
v roce 2016

24

nájemních smluv na více než
5 000 m2 uzavřených v období
roku 2015 až 1. poloviny roku 2016
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Trh s kancelářemi v České republice

Stávající nabídka (m2)
Ve výstavbě (m2)
(m2)

208,400

(m2)

4,500

Nájemné za nejžádanější prostory (€ / m2 / měsíc)

(%)

20.3

Průměrné nájemné (€ / m2 / měsíc)

(m )

4,200

Míra neobsazenosti (%)
Poptávka (m2)

2

(€ / m2 / měsíc) 10.0 – 11.5
(€ / m2 / měsíc) 7.0 – 9.0

Praha

(m2)

484,000

(m2)

75,300

(%)

11.8

(m2)

32,500

(m )

3,224,800

(€ / m2 / měsíc) 11.5 – 12.9

(m )

196,200

(€ / m2 / měsíc) 9.0 – 11.0

(%)

12.3

2

2

205,100

(m2)

(€ / m / měsíc) 18.5 – 19.5
2

(€ / m2 / měsíc) 14.0 – 16.0

Obrázek 3.1
Přehled trhu s kancelařemi v Praze, Brně a Ostravě
Zdroj: JLL, Research Forum, 2. čtvrtletí 2016

Brno

Ostrava
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TRH S KANCELÁŘEMI V ČESKÉ REPUBLICE: KLÍČOVÉ ÚDAJE

Praha
» Praha, jakožto hlavní město, představuje největší a nejrozvinutější trh s kancelářemi
v České republice. Celková stávající nabídka kanceláří města přesahuje plochu 3,2 milionů m2
moderních kancelářských prostor a je tvořena převážně budovami třídy A.
» Rok 2015 byl rekordním rokem, co se týká poptávky po kancelářských prostorách. Poptávka
se meziročně zvýšila o 34 % na úroveň 450 000 m2. Díky zdravému ekonomickému růstu je
úspěšným obdobím i rok 2016. Jen za první polovinu roku 2016 jsme zaznamenali pronájmy
v rozsahu 205 000 m2. Poptávku po kancelářích táhnou zejména nové pronájmy a dále
i rozšiřování celé řady společností. Úroveň renegociací setrvala na míře 28 %. Aktivita nájemníků
v průběhu posledního roku a půl byla vedena zejména segmenty IT, expertních služeb a výroby,
přičemž několik klíčových hráčů v segmentu SSC/ICT, jako jsou společnosti SAP Services,
ExxonMobil, Oracle nebo například CSC Computer Sciences, změnilo své sídlo v rámci českého
trhu nebo renovovalo své prostory v rámci stávajících budov.
» V roce 2016 byla nabídka nových kancelářských prostor omezená. V úhrnu se za rok 2016
očekávalo dokončení pouze 33 400 m2 kancelářských ploch, což by představovalo nejnižší
úroveň, jaká kdy byla na trhu s kancelářemi v Praze zaznamenána. Aktivita v oblasti výstavby
se nicméně v současnosti zrychluje, neboť ve výstavbě je téměř 200 000 m2 kancelářských ploch
a řada projektů se nachází v pokročilé fázi příprav. Odhaduje se, že v roce 2017 by se nabídka
nových kancelářských prostor měla zvýšit na 180 000 m2.
» Zaznamenali jsme, že výsledkem omezené spekulativní nabídky a silné čisté poptávky po
kancelářích byl v průběhu roku 2016 postupný pokles míry neobsazenosti kanceláří. V první
polovině roku setrvávala míra neobsazenosti na úrovni 12,3 %, což představovalo nejnižší úroveň
od roku 2012. Během roku 2016 pak měla míra neobsazenosti dále klesat s tím, že k návratu
k růstu má podle předpovědí dojít v roce 2017, a to díky silné, převážně spekulativní nabídce.
» Nájemné za nejžádanější prostory v Praze oscilovalo v rozmezí 18,5–19,5 eur za m2/měsíc,
avšak v krátkodobém horizontu by mělo podle předpovědí mírně vzrůst v důsledku nedostatku
dostupných prostor v centru města a pokračující poptávky po kancelářích. Průměrné nájemné
za kancelářské prostory v Praze se pohybuje v rozmezí 14,0–16,0 eur za m2/měsíc.
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Brno
»S
 plochou 484 000 m2 moderních kancelářských prostor představuje Brno největší regionální
trh s kancelářemi v České republice mimo Prahu.
»S
 távající nabídka kanceláří v Brně se za posledních deset let co do velikosti více než
zdvojnásobila a aktivity v oblasti výstavby prudce rostou. Předpokládá se, že v roce 2016
bylo dokončeno přibližně 56 000 m2 kancelářských ploch, což představuje třetí nejsilnější
roční dodávku, jaká kdy byla v Brně zaznamenána. Navíc připravovaná výstavba zůstane
poměrně silná i v dalších letech.
»B
 rno představuje trh vyznačující se významnou přítomností a silnou poptávkou ze strany
segmentu podnikových služeb, který v posledním roce a půl tvořil více než 30 % hrubé poptávky
po kancelářích s tím, jak společnosti jako IBM, Red Hat, AT&T, Lufthansa a Edwards aktivně
expandovaly a renegociovaly své pronájmy kancelářských prostor. Celkově jsme v Brně
v posledních čtyřech letech zaznamenali silnou a stabilní aktivitu v pronajímání s průměrnou
roční hrubou realizovanou poptávkou 52 000 m2. Silná aktivita v oblasti výstavby se odrazila
ve významném podílu předpronájmů, které v první polovině roku 2016 představovaly téměř 40 %
hrubé realizované poptávky.
»D
 íky silné poptávce po kancelářích jsme zaznamenali postupný pokles míry neobsazenosti
kanceláří. Současná míra neobsazenosti činí 11,8 %, což představuje nižší úroveň, než s jakou
se lze setkat v hlavním městě Praze. Aktuálně je v Brně k dispozici k okamžitému pronájmu
pouze přibližně 57 000 m2 kancelářských ploch.
»N
 ájemné za nejžádanější prostory v Brně je v porovnání s hlavním městem na příznivé úrovni.
Současné nájemné za nejžádanější prostory požadované za nejlepší kancelářské projekty na
trhu dosahuje úrovně 11,5–12,9 eur za m2/měsíc. Většina kanceláří na trhu je nicméně nabízena
za cenu v rozmezí 9,0–11,0 eur za m2/měsíc.

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice

58
Trh s kancelářemi v České republice

Ostrava
»S
 oučasná nabídka moderních kanceláří v Ostravě je tvořena celkově 208 000 m2 kancelářských
ploch, což z tohoto města činí třetí největší trh s kancelářemi v České republice (po Praze a Brně).
»A
 ktivita výstavby v Ostravě byla v posledních několika letech poměrně omezená. Od roku 2013
byly dokončeny pouze tři malé kancelářské budovy s celkovou plochou k pronájmu 7 700 m2.
V současnosti je ve výstavbě pouze jeden projekt ke smíšenému využití, jehož dokončení je
plánováno v roce 2017 a který rozšíří trh s kancelářemi o dalších 4 500 m2.
» Po roce 2015, který byl z hlediska aktivity nájemníků velmi pozitivní, neboť si pronajali více
než 20 000 m2, se poptávka po kancelářích v první polovině roku 2016 zpomalila na pouhých
4 200 m2 pronajatých kancelářských ploch. Zaznamenali jsme množství malých kontraktů
uzavřených v řadě budov, zatímco větší kontrakty byly realizovány spíše výjimečně. Podnikové
služby zůstávají na trhu i nadále aktivní. V poslední době jsme zaznamenali například rozšíření
společnosti OKIN BPS a renegociaci ze strany společnosti Moneta Money Bank.
»N
 avzdory omezené poptávce po kancelářích v první polovině roku 2016 se míra neobsazenosti
kanceláří v Ostravě snížila o 2,4 procentních bodů na aktuální úroveň 20,3 %. V současné době
se ve městě nachází deset budov, které nabízejí více než 1 000 m2 neobsazeného prostoru, který
je k dispozici nájemníkům.
»N
 ájemné za nejžádanější prostory je nadále konkurenceschopné a pohybuje se na úrovni
10,0–11,5 eur za m2/měsíc, nicméně pomineme-li nejlepší budovy na trhu, jsou kanceláře
nabízeny za cenu v rozmezí 7,0–9,0 eur za m2/měsíc. V Ostravě zůstávají preferováni nájemci,
kteří jsou v zájmu pronájmu svých prostor ochotni jednat o větších pobídkách, jako jsou období
zdarma, poskytnutí vybavení nebo finančních příspěvků.

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice
Kapitolu připravila společnost: Grafton Recruitment, CzechInvest

4 | Trh práce v České republice
Česká republika je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě
a stojí v čele zájmu investorů, a to především díky velmi stabilnímu
prostředí a excelentním výsledkům při poskytování základny pro
nearshoring globálním společnostem, které podnikají v Evropě. Rychlý
růst vykazují i lokální česká centra podnikových služeb a poskytují jedno
z pěti pracovních míst v segmentu, převážně v oblasti služeb IT.
Podnikové služby se rozvinuly v jeden z nejvyhledávanějších segmentů
z hlediska pracovních míst pro absolventy a mezinárodní talenty a to samo
o sobě pomáhá přilákat do českých center další, zkušenější talenty s tím,
jak tato centra rostou a dozrávají. Situace z hlediska zaměstnanosti je zdravá
a skýtá nové příležitosti otevírající se v celé zemi, obzvláště v krajských a okresních
městech s etablovanými univerzitami a kvalitní infrastrukturou. Můžeme tedy
očekávat, že města jako Plzeň, Olomouc, Hradec Králové či Liberec přitáhnou
další investory a v příštích několika letech nabídnou budoucí kariérní příležitosti.
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Trh práce
ČESKÁ REPUBLIKA - MAKROEKONOMICKÉ ÚDAJE

4.0 %

míra nezaměstnanosti v České republice (3. čtvrtletí roku 2016)
Míra nezaměstnanosti byla o 0,9 % nižší než v odpovídajícím období roku 2015. Zdroj: Eurostat

996 €

průměrná hrubá měsíční mzda (3. čtvrtletí roku 2016)
Ve 3. čtvrtletí roku 2016 byla průměrná měsíční mzda o 4,2 % vyšší než v odpovídajícím období roku 2015

1.9 %

nárůst HDP v roce 2016
Podle České národní banky (z listopadu roku 2016) činí předpovídaný růst HDP za rok 2016 1,9 %

Obrázek 4.1
Zdroj: OECD, Eurostat, Český statistický úřad
Použitý směnný kurz: 27,0 Kč/EUR

79%

Nabízená mzda

54%

Zajímavé pracovní příležitosti

34%

Pružná pracovní doba (částečné úvazky, práce z domova atd.)

27%

Poloha pracoviště poblíž místa bydliště

18%

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

15%

Budoucnost společnosti
Nabízené zaměstnanecké benefity
(kupony na jídlo, karta Flexi Pass, karta Multisport, cafeteria atd.)
Významnost a velikost společnosti
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10%
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Obrázek 4.2
Klíčové faktory týkající se zaměstnání pro zaměstnance, kteří zvažují přechod k novému zaměstnavateli
Zdroj: Náborový průzkum společnosti Grafton
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306

3 778
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Vysočina

Moravsko-Slezsko

Olomouc

747

70

1334

4953

Střední Čechy

Pardubice

5 329

Plzeň

9 089
12 301

48
1 164
1 076

Praha

Hradec Králové

245
1 422
245
23

2 957

4 226

2 044
1 351
1 309
3 743
333

Karlovy Vary

15 815

740
1 637
560
2 875
422

30 882

Liberec

32
307

Ústí nad Labem

10 857

241
1 996
93
603
752

32 785
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Zlín
Jižní Morava

Jižní Čechy

ICT

Programy na technických fakultách**

Studium podnikové ekonomiky*

Jazyky

Elektrotechnika

22%

10%
0

10%

20%

28%

5%
30%

40%

50%

30%

4%
60%

70%

ICT

Programy na technických fakultách**

Studium podnikové ekonomiky*

Jazyky

Elektrotechnika

Jiné kategorie studia

Obrázek 4.3
Studenti jazyků, elektrotechniky, ICT, podnikové ekonomiky a programů na technických
fakultách v České republice (akademický rok 2015/2016)
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016
*včetně studia HR
**nejen technické programy
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70

počet univerzit v České republice, 26 univerzit je veřejných

326 900

počet studentů v České republice v roce 2015

82 000

počet absolventů v České republice v roce 2015
Obrázek 4.4
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016

Odměňování v centrech podnikových služeb
Odměňování v centrech podnikových služeb se liší geograficky, podle úrovně pozice
a podle typu obsluhovaných procesů. Rozdíly panují také mezi mzdami nabízenými
různými zaměstnavateli v rámci téže lokality, což je zřejmé z nejčastěji nabízeného
minimálního a maximálního platového ohodnocení.
Nejvyšší mzdy v segmentu podnikových služeb lze očekávat v Praze, na druhém místě
se nachází Brno. Nejnižší mzdové náklady na zaměstnance jsou Ostravě a Plzni.
Podle studie provedené agenturou Grafton Recruitment mohou v rámci
různých procesů obsluhovaných centry podnikových služeb nejvyšší mzdy
očekávat pracovníci zodpovědní za hlavní účetní knihu (General Ledger) a řízení
dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) v oblasti nákupu.
Vyšší mzdy mohou očekávat také zaměstnanci hovořící kromě angličtiny
i jinými cizími jazyky. To platí obzvláště pro zaměstnance se znalostí
němčiny, skandinávských jazyků či méně obvyklých jazyků.
Mzdy personálu bez zkušeností, absolventů a těch, kteří mají méně než dva až tři roky
praxe, jsou přibližně o 10 až 15 % nižší než mzdy zkušenějších zaměstnanců.
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Sdílené podnikové služby
Pracovní pozice

Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

150 000

250 000

100 000

200 000

50 000

120 000

70 000

100 000

Manažer zákaznických služeb

60 000

80 000

70 000

100 000

50 000

80 000

45 000

65 000

Vedoucí týmu zákaznických služeb

40 000

60 000

35 000

50 000

30 000

45 000

30 000

45 000

Specialista zákaznické péče
(2 a více let zkušeností)

30 000

35 000

28 000

35 000

20 000

25 000

24 000

28 000

27 000

30 000

22 000

27 000

18 000

25 000

22 000

25 000

Specialista zákaznické péče s dalším
jazykem* (2 a více let zkušeností)

35 000

38 000

28 000

35 000

25 000

35 000

25 000

30 000

Specialista zákaznické péče s dalším
jazykem* (0-2 rok zkušeností)

30 000

35 000

25 000

30 000

20 000

30 000

24 000

28 000

Administrativní pracovník

27 000

32 000

20 000

25 000

20 000

30 000

21 000

25 000

Manažer telefonického prodeje

60 000

80 000

50 000

80 000

40 000

70 000

N/A

N/A

Vedoucí týmu

40 000

60 000

35 000

45 000

30 000

45 000

N/A

N/A

Kouč/Supervizor

50 000

70 000

30 000

40 000

25 000

40 000

N/A

N/A

Specialista telefonického prodeje

30 000

45 000

23 000

40 000

18 000

25 000

N/A

N/A

Specialista telefonického
prodeje s dalším jazykem*

30 000

50 000

25 000

45 000

22 000

28 000

N/A

N/A

120 000

150 000

80 000

150 000

50 000

100 000

65 000

100 000

HR Business Partner

60 000

90 000

50 000

65 000

35 000

70 000

35 000

65 000

HR manažer

70 000

100 000

60 000

100 000

40 000

70 000

40 000

70 000

Vedoucí týmu HR

40 000

60 000

50 000

65 000

25 000

45 000

30 000

40 000

Personalista

40 000

60 000

35 000

45 000

25 000

35 000

25 000

35 000

Manažer náboru

50 000

70 000

40 000

55 000

40 000

60 000

30 000

40 000

Specialista náboru

35 000

50 000

30 000

40 000

25 000

40 000

25 000

35 000

Manažer pro odměňování a benefity

50 000

70 000

40 000

60 000

40 000

70 000

30 000

40 000

Specialista pro odměňování a benefity

35 000

50 000

35 000

45 000

25 000

40 000

25 000

35 000

HR Aministrátor (2 a více let zkušeností)

30 000

35 000

25 000

30 000

25 000

30 000

25 000

30 000

Ředitel centra

Zákaznické služby

Specialista zákaznické péče
(0-2 rok zkušeností)

Prodej

Lidské zdroje
HR ředitel
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Sdílené podnikové služby
Pracovní pozice

Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

HR Aministrátor (0-2 roky zkušeností)

27 000

32 000

22 000

25 000

20 000

25 000

22 000

25 000

HR Aministrátor s dalším jazykem*
(2 a více let zkušeností)

35 000

40 000

27 000

32 000

27 000

32 000

27 000

32 000

HR Aministrátor s dalším jazykem*
(0-2 roky zkušeností)

32 000

37 000

23 000

29 000

23 000

27 000

23 000

27 000

Finanční manažer

70 000

120 000

60 000

100 000

60 000

100 000

35 000

40 000

Vedoucí týmu - pohledávky

40 000

50 000

35 000

50 000

30 000

40 000

30 000

35 000

Účetní - pohledávky
(2 a více let zkušeností)

35 000

40 000

25 000

30 000

25 000

30 000

23 000

25 000

Účetní - pohledávky (0-2 roky zkušeností)

28 000

35 000

21 000

25 000

19 000

25 000

21 000

25 000

Účetní - pohledávky s dalším
jazykem* (2 a více let zkušeností)

35 000

40 000

27 000

33 000

25 000

30 000

23 000

25 000

Účetní - pohledávky s dalším
jazykem* (0-2 roky zkušeností)

30 000

35 000

23 000

25 000

20 000

25 000

21 000

25 000

Vedoucí týmu - závazky

40 000

50 000

35 000

40 000

30 000

40 000

30 000

35 000

Účetní - závazky (2 a více let zkušeností)

35 000

40 000

25 000

30 000

25 000

30 000

23 000

25 000

Účetní - závazky (0-2 roky zkušeností)

30 000

35 000

21 000

25 000

19 000

25 000

21 000

25 000

Účetní - závazky s dalším jazykem*
(2 a více let zkušeností)

35 000

40 000

27 000

32 000

25 000

30 000

23 000

25 000

Účetní - závazky s dalším jazykem*
(0-2 roky zkušeností)

30 000

35 000

23 000

27 000

20 000

25 000

21 000

25 000

Mzdový manažer

45 000

65 000

45 000

55 000

25 000

45 000

35 000

40 000

Mzdový účetní

30 000

40 000

25 000

35 000

20 000

30 000

24 000

28 000

Mzdový účetní s dalším jazykem*

35 000

45 000

30 000

38 000

22 000

32 000

25 000

35 000

Manažer hlavní knihy

60 000

80 000

60 000

80 000

40 000

60 000

40 000

60 000

Vedoucí týmu hlavní knihy

50 000

60 000

38 000

50 000

30 000

45 000

35 000

45 000

Účetní na hlavní knihu

30 000

45 000

28 000

33 000

25 000

32 000

28 000

32 000

Účetní na hlavní knihu s dalším jazykem*

35 000

45 000

30 000

35 000

28 000

35 000

30 000

35 000

Finanční kontrolor (3 a více let zkušeností)

40 000

60 000

40 000

60 000

35 000

50 000

35 000

50 000

Finanční kontrolor (0-3 roky zkušeností)

30 000

40 000

30 000

40 000

25 000

40 000

25 000

35 000

Účetní - Intercompany

35 000

40 000

25 000

35 000

25 000

32 000

25 000

35 000

Účetní DPH

40 000

50 000

30 000

45 000

25 000

40 000

25 000

35 000

Finanční analytik

40 000

60 000

35 000

50 000

35 000

50 000

35 000

45 000

Finance a účetnictví
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Sdílené podnikové služby
Pracovní pozice

Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Junior finanční analytik

35 000

50 000

25 000

30 000

25 000

30 000

25 000

30 000

Fakturant

30 000

35 000

25 000

35 000

25 000

35 000

25 000

30 000

Analytik pohledávek

30 000

35 000

30 000

35 000

30 000

40 000

25 000

35 000

Manažer technické podpory

70 000

100 000

50 000

80 000

40 000

60 000

50 000

70 000

Vedoucí týmu technické podpory

50 000

70 000

40 000

50 000

25 000

40 000

40 000

50 000

IT podpora

30 000

40 000

25 000

30 000

22 000

28 000

25 000

30 000

IT podpora s dalším jazykem*

35 000

40 000

25 000

33 000

25 000

32 000

27 000

35 000

IT produktový specialista

35 000

50 000

30 000

40 000

25 000

40 000

30 000

40 000

Manažer nákupu

70 000

90 000

50 000

80 000

50 000

80 000

50 000

70 000

Vedoucí týmu nákupu

45 000

65 000

45 000

55 000

35 000

50 000

35 000

45 000

Analytik nákupu

40 000

60 000

30 000

40 000

25 000

40 000

28 000

40 000

Specialista nákupu

40 000

60 000

30 000

38 000

25 000

35 000

25 000

30 000

Specialista nákupu s dalším jazykem*

45 000

60 000

33 000

40 000

25 000

38 000

25 000

35 000

Nákupčí

30 000

40 000

25 000

35 000

22 000

30 000

23 000

30 000

Nákupčí s dalším jazykem*

35 000

45 000

30 000

35 000

22 000

32 000

25 000

35 000

Plánovač přepravy

35 000

45 000

30 000

35 000

18 000

25 000

25 000

30 000

Administrátor logistiky

30 000

35 000

22 000

28 000

18 000

22 000

25 000

30 000

IT služby

Řízení dodavatelského řetezce

Table 4.1
Měsíční hrubá mzda (v Kč) v podnikových službách
Zdroj: Grafton Průzkum mezd 2016
*D
 alší jazyk znamená jiný jazyk mimo aj a čj, přičemž u všech pozic v sektoru SSC se předpokládá
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WE
LISTEN
REACT
INITIATE
DELIVER
YOU GROW
Poland

JSME PŘEDNÍM POSKYTOVATEM ŘEŠENÍ PRO NÁBOR,
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A HR SLUŽEB.
500 zaměstnanců v 35 pobočkách specializující se na 30 oborů napříč celou střední Evropou.

Czech Republic
Slovakia

Hungary

ČESKÁ REPUBLIKA: Praha, Brno, Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň, Zlín,
Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Kolín, Vysoké Mýto, Chomutov. MAĎARSKO: Budapešť.
POLSKO: Varšava, Krakov, Vratislav, Lodž, Katovice, Poznaň. SLOVENSKO: Bratislava, Košice, Nitra, Trenčín.

Neváhejte nás kontaktovat
Jonathan Hill | +420 602 121 700 | jon.hill@grafton.cz
Grafton.cz | Grafton.hu | Grafton.pl | Grafton.sk

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice
Kapitolu připravila společnost: CzechInvest

5 | Investice
Česká politika investičních pobídek reaguje na vysoký význam podnikových služeb
pro českou ekonomiku a propaguje tento segment jako prioritní odvětví s cílem
budoucího růstu a diverzity. V této části reportu předkládá agentura CzechInvest
některé z aktuálních pobídek poskytovaných českou vládou s cílem podporovat
stávající investory v jejich plánovaném růstu a přilákat do země investory nové.
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PROGRAM ICT a sdílené služby – Výzva II
Aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
Máte v plánu zřídit centrum sdílených služeb? Potom právě pro Vás je určen program ICT a sdílené služby.

Harmonogram

»» Příjem žádostí o podporu: 16. 11. 2016 – 16. 2. 2017

Podporované aktivity

»» Zřizování a provoz center sdílených služeb.

Žadatel

»» Žadatelem, příjemcem jsou malé, střední a velké podniky.
»» Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

»» Je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu

v některém z členských států EU, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení
podpory bude muset mít v ČR založenou provozovnu nebo pobočku.

»» Nemá dle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným

institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

»» Nemá na základně čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců
a nemá neuhrazený závazek vzniklý na zákl. inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na
rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Odvětvové vymezení

»» Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
»» zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACe A 01, A 02, A 03)
»» uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)
»» odvětví oceli
»» průmysl výroby syntetických vláken
»» stavba lodí (CZ-NACE C 30.11)
»» doprava a související infrastruktura
»» výroba a distribuce energie
»» energetická infrastruktura

Hlavní podmínky výzvy

»» Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
»» Žadatel o podporu musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

»» Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím
(vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí,
nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.),
ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

»» Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.
»» Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich zákl. principy,
jako rovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.

»» Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na 1 aktivní žádost.
»» Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro
inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu,
a to z hlediska naplňování relevantního výběrového kritéria.
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Způsobilé výdaje

»» Osobní náklady (ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů.
»» Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

Forma a výše podpory

»» Dotace na projekt je poskytována v min. výši 1 mil. Kč a v max. do výše 100 mil. Kč.
»» Max. výše podpory činí:
»» 45% ZV pro malý podnik
»» 35 % ZV pro střední podnik
»» 25 % ZV pro velký podnik

PROGRAM ICT a sdílené služby – Výzva II
Tvorba nových IS/ICT řešení
Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Harmonogram

»» Příjem žádostí o podporu: 16. 11. 2016 – 16. 2. 2017

Podporované aktivity

»» Tvorba nových IS/ICT řešení – tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např.

Žadatel

»» Žadatelem, příjemcem mohou být malé, střední a velké podniky.
»» Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,

v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání
nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů vč. související implementace.

k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

»» Je dle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém
z členských států EU; žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude
muset mít v ČR založenou provozovnu nebo pobočku.

»» Nemá na základě svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným

institucím v zemi svého sídla, popř. v zemí sídla své pobočky a vůči poskytovatelům
podpory projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

»» Nemá dle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
»» Nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na

rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
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Odvětvové vymezení

»» Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
»» zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)
»» uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)
»» odvětví oceli
»» průmysl výroby syntetických vláken
»» stavba lodí (CZ-NACE C 30.11)
»» doprava a související infrastruktura
»» výroba a distribuce energie
»» energetická infrastruktura

Hlavní podmínky výzvy

»» Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
»» Žadatel o podporu musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

»» Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím
(vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí,
nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.),
ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

»» Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.
»» Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich zákl. principy,
jako rovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.

»» Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na 1 aktivní žádost.
»» Min. výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč,
pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč. Tato podmínka
musí být splněna nejpozději do data ukončení projektu.

»» Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit min. počet nových pracovních míst

(malý podnik – 2; střední podnik – 3; velký podnik – 4) a obsadit je zaměstnanci, kteří
budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě. Tato podmínka musí
být splněna nejpozději do data ukončení projektu a doložena v poslední žádosti o platbu.

»» Příjemce je povinen zachovat podpořená pracovní místa po dobu nejméně 5 let

(v případě MSP 3) od vytvoření daného pracovního místa. Pracovní místa musí být
zachována v souvislosti s vykonáváním podpořené aktivity a v podpořeném regionu.

»» Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní
specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska
naplňování relevantního výběrového kritéria.

Způsobilé výdaje

»» Osobní náklady (ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů.
»» Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

Forma a výše podpory

»» Dotace na projekt je poskytována v min. výši 1 mil. Kč a v max. do výše 50 mil. Kč.
»» Max. výše podpory činí:
»» 45% ZV pro malý podnik
»» 35 % ZV pro střední podnik
»» 25 % ZV pro velký podnik
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PROGRAM ICT a sdílené služby – Výzva II
Aktivita Budování a modernizace datových center

Máte v plánu vybudovat či zmodernizovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby

Harmonogram

»» Příjem žádostí o podporu: 16. 11. 2016 – 16. 2. 2017

Podporované aktivity

»» Budování a modernizace datových center.

Žadatel

»» Žadatelem, příjemcem mohou být malé, střední a velké podniky.
»» Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

»» Je dle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu

v některém z členských států EU; žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení
podpory bude muset mít v ČR založenou provozovnu nebo pobočku.

»» Nemá na základě svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím
v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory
projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

»» Nemá dle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových
nároků jeho zaměstnanců.

»» Nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného

v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Odvětvové vymezení

»» Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém
z následujících odvětví:

»» zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)
»» uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)
»» odvětví oceli
»» průmysl výroby syntetických vláken
»» stavba lodí (CZ-NACE C 30.11)
»» doprava a související infrastruktura
»» výroba a distribuce energie
»» energetická infrastruktura
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Hlavní podmínky výzvy

»» Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
»» Žadatel o podporu musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

»» Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím
(vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí,
nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.),
ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

»» Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.
»» Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich zákl. principy,
jako rovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.

»» Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na 1 aktivní žádost.
»» Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu

dle podmínek v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v tomto rovněž po dobu 5 let
od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce zachovat dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté
podpory a používat jej k podporovaným ekonomickým činnostem.

»» Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní
specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska
naplňování relevantního výběrového kritéria.

Způsobilé výdaje

»» Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware,

Forma a výše podpory

»» Dotace na projekt je poskytována v min. výši 10 mil. Kč a max. do výše 120 mil. Kč.
»» Max. výše podpory činí:
»» 45% ZV pro malý podnik
»» 35 % ZV pro střední podnik
»» 25 % ZV pro velký podnik

software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů (pouze MSP).

PROGRAM ICT a sdílené služby – Výzva III
Pro začínající podniky

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Pak právě pro Vás je určen program ICT a sdílené služby.

Harmonogram

»» Příjem žádostí o podporu: 16. 11. 2016 – 16. 2. 2017

Podporované aktivity

»» Tvorba nových IS/ICT řešení – tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např.
voblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání
nebo i voblasti kulturních a kreativních průmyslů vč. související implementace.
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Žadatel

»» Žadatelem, příjemcem podpory může být podnikající právnická či fyzická
osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní období a splňuje
definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES.

»» Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

»» Je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně v některém
z členských států EU, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory
bude muset mít v ČR založenou provozovnu nebo pobočku.

»» Nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

»» Nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových
nároků jeho zaměstnanců.

»» Nemá neuhrazený závazek vzniklý na zákl. inkasního příkazu vystaveného

v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Odvětvové vymezení

»» Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
»» Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze č. 1 Část B
Smlouvy, zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A01, A 02, A 03).

Hlavní podmínky výzvy

»» Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
»» Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická či jiná
práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

»» Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím
(vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí,
nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.),
ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

»» Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.
»» Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy,
jako rovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.

»» Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní
specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska
naplňování relevantního výběrového kritéria.

»» Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na 1 aktivní žádost.
»» Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit min. 2 nová pracovní místa a obsadit

je zaměstnanci, kteří budu vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě.

»» Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 1 roku od data
ukončení realizace projektu používat majetek pořízený s účastí dotace, který má
ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým činnostem.

Způsobilé výdaje

»» Osobní náklady vy výši min. 50% všech způsobilých výdajů
»» Nájemné
»» Služby poradců a expertů v max. výši způsobilých výdajů 399 999 Kč
»» Hardware a software v max. výši 399 999 Kč, a to včetně nezpůsobilých výdajů
»» Ostatní výdaje související s projektem

Forma a výše podpory

»» V žádosti o poskytnutí dotace bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se max. 60% ZV.
»» Dotace na projekt je poskytována min. ve výši 0,5 mil. Kč a max. do výše 4 mil. Kč.

Sektor sdílených podnikových služeb v České republice

74
Investice

25%
0%

Obrázek 5.1
Limity státní podpory
Míra státní podpory roste o 20% pro malé společnosti a 10% pro střední podniky
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