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Podnikové služby: 35 000 
nových míst během čtyř let
Nedávno zveřejněná globální 
zpráva o outsourcingu Tholons 
2016 Top 100 outsourcingových 
destinací ukázala, že Česká repub-
lika je jednou z nejpopulárnějších 
světových lokalit pro investory, 
kteří plánují zřídit a rozvíjet své 
centrum sdílených podnikových 
služeb. I to je důvod, proč tento 
segment zažívá nebývalý růst 
a do roku 2020 by měl u nás 
nabídnout až 35 000 nových 
pracovních míst.

POD POJMEM SDÍLENÉ podniko-
vé služby si mnozí představí jen 
velký open space plný telefonistů, 
kteří prodávají finanční služby 
nebo poskytují telefonickou 
podporu. Realita je však zcela 
odlišná. Z českých center se pro 
zákazníky po celém světě posky-
tují služby v oblastech podniko-
vých procesů, jako jsou finance, 
personalistika, IT, komunikace, 
marketing, podpora zákazníků či 
vývoj a výzkum. „Jde o kvalifiko-
vanou práci, při níž jsou důležité 
jak expertní znalosti, tak i dobrá 

jazyková vybavenost. Dle našich 
statistik má až 73 % zaměstnanců 
center podnikových služeb vyso-
koškolské vzdělání,“ říká Jonathan 
Appleton, ředitel Asociace vedou-
cích byznysových služeb – ABSL 
(Association of Business Servi-
ces Leaders) –, která sdružuje 
lídry oboru. Šanci získat v tomto 
segmentu dobrou práci přitom 
nemají jen zkušení zaměstnanci, 
ale i absolventi vysokých škol. 
Ovšem jen takoví, kteří skvěle 
ovládají cizí jazyky. Angličtina je 
brána jako standard, výhodou je 
znalost jiných evropských jazyků. 
Důvody jsou jasné: valná většina 
center obstarává klienty ze západ-
ní Evropy, výjimkou však nejsou 
ani klienti z jihoamerických či 
blízkovýchodních zemí.

TECHNOLOGIEMI PROTI RUTINĚ
„Zaměstnanci českých center 
pozitivně hodnotí na své práci 
to, že jim nabízí velký profesní 
rozvoj a je kreativní. Vyhovuje 
jim, že jsou součástí mezinárod-
ního týmu, a mají rádi dynamiku, 

kterou takové, často multikulturní 
prostředí vytváří,“ říká Jonathan 
Appleton. Velkou výhodou oboru 
je, že rutinní činnosti za zaměst-
nance dělají moderní technologie, 
jako je automatizace podnikových 
procesů pomocí komplexních ro-
botických algoritmů. Roboti jsou 
dnes schopni ovládat informační 
systémy téměř jako lidé. Dokáží 
dokonce ovládat více systémů 
najednou a zpracovávat informace 
a data na základě komplexně na-
stavených pravidel. Snadno tedy 
mohou řešit rutinní úkoly. Činnost 
člověka se díky tomu posouvá 
k sofistikovanějším úkolům. Vzni-
ká nová generace odborníků, kteří 
díky své znalosti IT a daných pro-
cesů mohou naprogramovat pro 
roboty ty správné algoritmy a pak 
již jen sledovat jejich výkonnost 
a řešit nestandardní situace.

ČR SYNONYMEM  
PODNIKOVÝCH SLUŽEB
V současné době v ČR funguje 
přes 180 center sdílených podni-
kových služeb. Za rok 2015 spo-

lečně vytvořily obrat 75 miliard 
korun, což představuje přibližně 
1,5 % HDP České republiky, a aktu-
álně zaměstnávají 65 000 lidí. 
Pro srovnání — podobně velké 
množství zaměstnanců má napří-
klad ministerstvo vnitra anebo 
tři největší soukromí zaměstna-
vatelé v ČR, k nimž dle ČSÚ patří 
Kaufland, Škoda Auto a Agrofert. 
Zaměstnavatelé z tohoto segmen-
tu sídlí nejčastěji ve velkých měs-
tech, jako je Praha, Brno, Ostrava. 
Rozmach však je vidět například 
i v Olomouci, Hradci Králové či 
Plzni. „Těší nás, že Praha je dle 
zmiňovaného průzkumu třetí nej-
oblíbenější evropskou destinací 
a v celosvětovém žebříčku se řadí 
na 15. místo. Boduje i Brno, jež je 
šestým nejvyhledávanějším evrop-
ským městem pro provoz sdíle-
ných podnikových služeb,“ říká 
na závěr Jonathan Appleton s tím, 
že centra u nás zakládají nejenom 
největší mezinárodní společnosti, 
ale také firmy fungující na regio-
nální či národní úrovni. 
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