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0 Úvod 
 

    Ke psaní bakalářské práce na téma sdílené služby a jejich využití v oblasti lidských 

zdrojů jsem měla hned několik důvodů. Za prvé jsem měla možnost sledovat vývoj 

jednoho takového centra v České republice již od jeho počátků, v roce 2004 jsem se 

totiž stala prvním zaměstnancem centra sdílených služeb mezinárodní společnosti SAP, 

která se rozhodla v Praze otevřít své v pořadí třetí takovéto centrum pro region EMEA, 

a ze své pozice personálního konzultanta jsem měla možnost se od začátku podílet na 

vývoji tohoto centra. Druhým důvodem byla má stávající praxe v oblasti lidských 

zdrojů, a tedy možnost čerpat ze svých zkušeností v praktické části této práce. Tím 

třetím důvodem je pak přístup k velkému množství světové literatury na téma sdílených 

služeb díky svému zaměstnavateli, který se distribucí těchto knih snaží o přiblížení této 

problematiky svým zaměstnancům.  

 

    Práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol, přičemž první kapitola se věnuje vývoji 

personálního řízení v kontextu vývoje řízení organizace a změnám rolí a kompetencí 

personálních pracovníků, které jsou nutné, pokud se chce personální oddělení stát 

rovnocenným partnerem strategického vedení společnosti. K tomuto jsem použila 

Ulrichův model čtyř rolí. Jedním z hlavních výstupů tohoto modelu je fakt, že pro 

efektivní fungování oddělení lidských zdrojů je nutný přesun administrativních úkonů, 

které organizaci nepřináší žádnou hodnotu, do centra sdílených služeb. Druhá kapitola 

je proto především o definici sdílených služeb, jejich možnostech využití v rámci 

lidských zdrojů, původu a aspektech implementace, ale také o riziku a nevýhodách 

z toho plynoucích. U prvních dvou kapitol budu čerpat především z teoretických zdrojů, 

třetí kapitola pak bude obsahovat zhodnocení vlastních zkušeností s implementací 

sdílených služeb, a to ve formě popsání vzniku a fungování centra sdílených služeb 

v Praze, ale také jeho problémy, které musí řešit v současnosti.  

 

    Ráda bych na tomto místě také poděkovala vedoucí své práce, PhDr. Renatě 

Kocianové, za její věcné připomínky a doporučení, které mi při psaní této práce velmi 

pomohly.   
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1  Vývoj a trendy v personálním řízení 
 

1.1  Vymezení personálního řízení  
 
     Při vymezení personálního řízení většina autorů, zabývající se touto problematikou, 

mluví především o vztazích mezi lidmi a organizací, ve které pracují (Kocianová, 2004, 

str. 7), o činnostech týkajících se člověka v pracovním procesu (Koubek, 2005, str. 14), 

o strategickém řízení lidí (Armstrong, 2002, str. 27) a o personálních činnostech jako 

nedílné součásti managementu (Dvořáková, 2001, str. 9). Společným ukazatelem výše 

uvedených definic jsou tedy především lidé, zaměstnanci či pracovníci, kteří tvoří 

nejdůležitější statek organizace, čímž je lidský kapitál.  

 

    Kocianová (2004, str. 9) dále upozorňuje na možnost rozdílných významů pojmu 

personálního řízení na základě různého kontextu. Uvádí čtyři možné pohledy na 

personální řízení, a to z hlediska strategického řízení organizace, dílčí činnosti 

organizace, náplně práce vedoucích pracovníků a studijního oboru. Stejně tak i 

Armstrong (2002, str. 27) rozlišuje několik přístupů k definici řízení lidských zdrojů, 

především přístup strategického řízení, politiky zaměstnávání lidí, poslání organizace, 

investice do vzdělání, pracovních vztahů a zodpovědnosti manažerů.  

 

1.2  Vztah mezi cíli, úkoly a činnostmi personálního řízení 
 
    Armstrong (2002, str. 28) považuje za hlavní cíle personálního řízení vedení lidí k 

dosažení celkových cílů organizace. K tomu je potřeba tyto zaměstnance získat, rozvíjet 

jejich potenciál, poskytnout jim možnost vzdělávání, vytvářet jim motivující prostředí, 

kde jsou za svou práci spravedlivě odměňováni a kde mají možnost se realizovat. 

Armstrong tedy cíl rovnou spojuje s výčtem úkolů, které musí personální útvar splnit, 

aby tento cíl splnil. Werther a Davis (1992, str. 21) definují nejdříve hlavní úlohu 

personálního řízení, za kterou považují „.vést lidi k tomu, aby se co nejvíce podíleli na 

zvyšování produktivity dané organizace.“ (Werther, Davis, 1992, str. 21), a až poté se 

věnují  výčtu hlavních cílů personálního řízení, jako je zodpovědný přístup ke 

společnosti, poskytování služeb organizaci k dosažení jejích cílů, přizpůsobování se 
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potřebám organizace a podporu zaměstnanců v dosažení jejich osobních cílů. 

Kocianová (2004, str. 10) při stanovení cílů personálního řízení poměřuje investici do 

lidských zdrojů s jejich využitím pro plnění cílů organizace a mezi hlavní úkoly klade 

péči o pracovníky formou vytváření předpokladů ke spokojenosti s jejich prací, 

motivaci a ztotožnění se s cíli organizace. Koubek (2005, str. 17) zahrnul cíl organizace 

rovnou pod úkoly, které rozděluje na obecné a specifické. Do obecných úkolů zahrnul 

práci na zvyšování výkonu organizace, což je možné pouze při co nejefektivnějším 

využití všech zdrojů, které organizace vlastní. Mezi specifické zařadil zajišťování 

souladu mezi pracovními místy v organizaci a kompetencemi jejich zaměstnanců a 

jejich následné optimální využívání, dále vytváření zdravé atmosféry v organizaci a 

uplatňování efektivního stylu vedení lidí, rozvoj zaměstnanců a v neposlední řadě 

dodržování legislativy. Dvořáková (2001, str. 9-10) oproti tomu uvádí výčet 

personálních činností, které považuje za hlavní úkoly personálního řízení, a poté 

specifikuje úlohy personálního útvaru na základě jeho velikosti. 

 

 

1.3  Vývoj personálního řízení v kontextu vývoje řízení 

organizace 
 

    Počátky personálního řízení nejsou přesně známy, ale nejdále do minulosti, při 

zkoumání původu personálního řízení, zacházejí Werther a Davis (1992, str. 46), kteří 

poukazují na nutnost řešit problém s využitím pracovní síly již u pradávných obyvatelů 

jeskyň a na zmínku v Bibli o zaučování pracovníků Mojžíšem. Tradiční společnost byla 

charakterizována velkým významem rodiny, která zabezpečovala organizaci práce, a 

mimo církev nebo vládnoucí skupinu existovaly jen malé pracovní skupiny, které si 

dělily práci. Velká změna přišla s průmyslovou revolucí, která přinesla vznik velkých 

továren a firem, a tudíž i velkou koncentraci pracovníku na jednom místě. Tento pokrok 

s sebou ale přinesl i zhoršení pracovních podmínek pracovníků především kvůli 

automatizaci práce. Kolem roku 1880 začal sílit tlak zaměstnanců nespokojených se 

zhoršenými podmínkami, a aby organizace předešly vzniku odborových organizací či 

stávkám vytvořily speciální funkci tajemníka sociálních věci. Tento předchůdce 

personalistů měl za úkol pomáhat zaměstnancům s jejich vzděláváním, lékařskou péčí 
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nebo ubytováním a celkově se staral o zlepšení pracovních podmínek (Werther, Davis, 

1992, str. 48).  

 

    Na přelomu 19. a 20. století dochází k dalšímu vývoji personalistiky, a to na základě 

rozvoje vědeckého řízení. Zakladatelem vědeckého řízení je Frederick Taylor (1856-

1915), který pracoval na racionalizaci práce a snažil se vypracovat pomocí vědeckých 

metod způsob jak organizaci co nejvíce snížit náklady a zároveň dosáhnout co nejvyšší 

kvality a produkce. Vědecké řízení bylo založeno na analýze práce jednotlivců, přičemž 

se zkoumaly faktory, které ovlivňují jejich výkon a spolupráci a na základě těchto 

výsledků se pak vypracovaly normy výkonu, koncept odměňování (úkolová mzda) či 

forma dělby práce (Kocianová, 2004, str. 14). Organizace potřebovaly specializované 

pracovníky, kterým pak poskytovaly speciální výcvik, a to vedlo k nutnosti založení 

prvních personálních oddělení, která nahradila tajemníky sociálních věcí. Tato první 

personální oddělení zajišťovala správu platů zaměstnanců, jednání s odbory a kontakt se 

zájemci o zaměstnání, nicméně co do důležitosti nehrála v organizaci velkou roli 

(Werther, Davis, 1992, str. 49). Nevýhodou vědeckého řízení bylo především 

nedocenění všech aspektů pracovníka a „…jeho degradaci na výrobní faktor 

srovnatelný s výrobkem či strojem, na opomíjení sociálně psychologických aspektů 

práce.“ (Kocianová, 2004, str. 16).  

 

    Zkoumání práce manažera bylo charakteristické pro další směr řízení, tzv. správní 

řízení, které se vyvíjelo současně s vědeckým řízením. Zakladatelem tohoto směru je 

Henri Fayol (1841-1925), který se věnoval analýze řízení vedoucích pracovníků. Fayol 

vypracoval 14 pružných principů řízení a věřil, že pokud bude organizace tyto principy 

používat, bude úspěšná. Kritika správního řízení poukazuje především na 

zevšeobecnění těchto principů (Kocianová, 2004, str. 17).  

 

    Autorem byrokratického řízení je Max Weber (1864-1920), který byl na základě 

výzkumu v církvi, vládě či armádě přesvědčen o tom, že nejdůležitější součástí každé 

organizace je administrativní uspořádání, hierarchie a pravomoci. Weber poukazoval na 

důležitost dělby práce na bázi funkční specializace, kontroly dodržování pravidel a 

nařízení, neosobního přístupu k vedení zaměstnanců. Z hlediska personálního řízení je 

pozitivní na tomto směru efektivní využívání pracovníků či systém odměňování, za 

negativní se dá považovat vynechání neformálních vztahů nebo přemíra administrativy 
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(Kocianová, 2004, str. 18). Podle Bělohlávka (1996) jsou to hlavě „sobecké zájmy 

jednotlivců“ (Bělohlávek, 1996, str. 32), které byrokratický systém narušují.  

 

    Důležitost personálního oddělení vzrůstala po skončení první světové války a tento 

rozvoj pokračoval až do hospodářské krize ve třicátých letech 20. století. V tomto 

období vznikly tzv.Hawthornovské studie, které poukazovaly na to, že vědecké řízení 

může být úspěšné pouze v případě, pokud bude v rovnováze s potřebami pracovníků 

(Werther, Davis, 1992, str. 49). Na základě těchto studií vznikl směr škola lidských 

vztahů, který se jako první zabývá důležitostí lidských potřeb. Mezi hlavní 

představitele tohoto směru patří Elton Mayo (1880-1949), který se podílel na výzkumu 

pracovních podmínek a jejich vlivu na produktivitu práce. Ze závěrů výzkumu vyplývá, 

že na výsledek práce mají větší vliv faktory sociální a psychologické než samotná práce 

(Kocianová, 2004, str. 20). Tento směr se o něco lépe ujal v USA, v Evropě narážel na 

nedůvěru některých dělníků, kteří brali zvýšený zájem svých nadřízených za „trik 

mazaných kapitalistů“ (Bělohlávek, 1996, str. 36). 

 

    Ve třicátých letech dochází ke krizi, která je dána nedůvěrou některých pracovníků 

v organizaci. Tito nespokojení zaměstnanci se obrátili na vládu, aby zasáhla, a byli 

vyslyšeni. Vláda připravila program na podporu nezaměstnaných lidí, vyhlásila 

minimální mzdu a všeobecně se snažila chránit práva a podmínky zaměstnanců. To 

mělo vliv i personální oddělení, které muselo reagovat na stále častější zakládání 

odborových organizací tím, že začalo hlídat dodržování všech zákonů a norem a dále se 

personalisté začali více věnovat potřebám zaměstnanců (Werther, Davis, 1992, str.50). 

 

    Z hlediska pojetí personální práce je období do padesátých let charakterizováno 

pojmem personální administrativa. Personální útvar plní pouze administrativní a 

evidenční funkci a všechna rozhodnutí vykonávají manažeři. Mezi hlavní činnosti 

personalistů patří příprava smluv a ostatních dokumentů, vedení agendy, kontrola nad 

dodržováním legislativy (Koubek, 2005, str. 15). 

 

    40. a 50. léta jsou charakterizována především důrazem na rozvoj pracovníka. 

Abraham Maslow (1908-1970) poukázal na potřebu seberealizace zaměstnance jako na  

nejdůležitější faktor motivace. Pro personalisty to znamená začít se věnovat tématům 

jako obohacování práce nebo řízení kariéry (Bělohlávek, 1996, str. 37). Do tohoto 
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období spadá také behavioristický směr, který kritizoval jak vědecké řízení, tak závěry 

školy lidských vztahů. Behavioristé kladli důraz na zapojení pracovníků a lepší kvalitu 

pracovního prostředí (Kocianová, 2004, str. 26). 

 

    Už před druhou světovou válkou se v některých velkých expandujících společnostech 

vývoj personalistiky posunul o další krok a to směrem k aktivní účasti personálního 

oddělení na specializovaných činnostech, jako je výběr, hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. Toto stadium označujeme jako personální řízení. Přestože se personální 

útvar profesionalizuje a stává se součástí operativního vedení společnosti, chybí mu 

napojení na strategii celé organizace (Koubek, 2005, str. 15). Do popředí se také 

dostává dodržování lidských práv, což je spojeno s platností nových zákonů, se kterými 

personalisté musejí pracovat (Dvořáková, 2001, str. 8). 

 

    Moderní názory, spadající do šedesátých a sedmdesátých let, se snaží najít jednu 

ucelenou teorii fungování organizace. Obecná teorie systémů od Ludwiga von 

Bertalanffy řeší problematiku vztahu prostředí a systému, kdy prostředí má zásadní 

význam pro fungování systému na základě interakcí. Nicméně ani tuto teorii nebylo 

možné aplikovat ve všech organizacích jednotně, protože návod k řešení určitých 

problémů vedl k potížím v jiných sférách. K podobným závěrům došla i teorie 

kontingence, která poukazuje na rozdílný typ řízení pro rozdílné organizace podle toho,  

v jaké situaci se nacházejí (Bělohlávek, 1996, str. 39). V tomto období byly taky 

schváleny zákony odstraňující diskriminaci a dále zákony zajišťující zdraví a 

bezpečnost zaměstnanců (Werther, Davis, 1992, str. 52).  

 

    Třetí, nejnovější koncepce vývoje personálního řízení, se nazývá řízení lidských 

zdrojů. Ve vyspělých zemích ji najdeme již v osmdesátých letech. Tento vývojový 

stupeň je charakterizován zapojením personálního útvaru do celkové strategie 

společnosti, přičemž lidské zdroje jsou charakterizovány jako to nejcennější, co firma 

má. Personalistika už není výsadou personalistů, ale všech vedoucích pracovníků 

(Kocianová, 2004, str. 107-108). 

 
    V osmdesátých letech dochází kvůli globalizaci ke změně vnějšího prostředí, které se 

mění velice rychle a organizace musí na tyto změny rychle reagovat, přizpůsobovat se 
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přáním zákazníků a být vždy o krok před konkurencí. Tom Peters považoval tuto dobu 

za období chaosu, kdy organizace musí začít milovat změny, aby obstála. Jsou 

definovány tzv. kritické faktory úspěchu, které definují základní prvky práce manažera 

a organizace se snaží dosáhnout dokonalosti. Nejcennějším zdrojem se stává 

kvalifikovaný pracovník. Dalším významných představitelem této doby byl například 

Edgar Schein, který se věnoval podnikové kultuře (Kocianová, 2004, str. 34-43). 

 

    Globalizace pokračuje i v devadesátých letech, nové technologie se šíří velmi rychle, 

stejně jako informace. Organizace musely znovu přehodnotit své strategie, aby držely 

krok s trhem. Do popředí se dostává učící se organizace, která klade důraz na to, aby 

měli všichni stejnou možnost se neustále dál vzdělávat. Společnosti se snaží si udržet 

své talentované zaměstnance mimo jiné i tím, že jim nabízejí možnost rozvoje a kariéry. 

Vzniká pojem intelektuální kapitál, který Armstrong rozděluje dál na lidský, 

společenský a organizační. Dalším novým pojmem je reengineering, což je proces, 

který funguje na bázi reorganizace celé společnosti s cílem dosáhnout ještě lepších 

výsledků. Peter Drucker poukazoval na nutnost změny myšlení v manažerské práci a na 

důležitost sociálních faktorů při vedení lidí. Ve druhé polovině devadesátých let se 

formuje přístup řízení znalostí, který nahrazuje klasické řízení člověka (Kocianová, 

2004, str. 43-60). 

 

 

1.4  Vývoj rolí a kompetencí personálních pracovníků 
 

    Na základě vývoje personálního řízení se změnila i role a kompetence personalisty. 

Z pouhého administrativního pracovníka z první poloviny dvacátého století, kdy hlavní 

pozornost patřila výběru zaměstnanců nebo tvorbě mezd, se stal strategický obchodní 

partner začátku tisíciletí třetího. Aktivity těchto partnerů se rozšířily a staly se 

komplexními. Pokud mělo řízení lidských zdrojů začít přidávat ekonomickou hodnotu 

organizaci a přestat se soustředit na administrativu, bylo nutné najít nové způsoby, jak 

se o tyto tradiční aktivity postarat (Rothwell, Prescott, Tailor, 1998, p. 14).  

 

    Ulrich (1997, p. 23), přední personální poradce, tento postoj sdílí. Podle něj 

personalisté musí vykonávat v organizaci více rolí než jen jednu, aby dokázali přidat 
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organizaci hodnotu a ukázali výsledky. Ulrich (1997, p. 24) definoval pomocí metafor 

čtyři role, které by měli personalisté vykonávat: strategický partner, iniciátor změn, 

zástupce zaměstnanců a administrativní expert. V tomto kontextu se stávají liniový 

manažeři také personálními odborníky pro své týmy, protože i oni mohou pomoci 

personalistům s vykonáváním některých činností. Hlavní výhodou je, že znají své 

zaměstnance lépe než personalisté. Dále mohou asistovat personalistům v některých 

aktivitách, jako je každodenní administrativa, vedení pohovoru nebo péče o 

zaměstnance (Ulrich, 1997, p. 1).  

    Jako strategický partner musí umět personalista převést strategii do praxe pomocí 

takových personálních činností a praktik, které pomáhají dosáhnout cílů společnosti 

(Ulrich, 1997, p. 26, 79). Personální strategie musí být tedy definována tak, aby byla 

v souladu se strategií celé společnosti a zajistila její úspěch. Jenom takoví personalisté, 

kteří nevykonávají svou práci na základě příkazů vedení společnosti, ale jsou sami 

iniciativní v předvídání budoucích potřeb společnosti a nastavení potřebných akcí, 

mohou být označováni titulem strategický partner (Ulrich, 1997, p. 25, 56, 79). V praxi 

to ovšem často vypadá jinak, řízení lidských zdrojů bohužel není vždy spojeno 

s vedením  společnosti a personální strategie bývá často pouze odvozována od strategie 

společnosti.  

    Změna, nehledě na to, zda je k dobrému či ne, je často mezi zaměstnanci vnímaná 

jako něco nepříznivého. Pokud k tomu přidáme špatně zvolenou komunikaci týkající se 

nějaké změny, může dojít rovnou k panice. Zaměstnanci se například mohou bát ztráty 

své zodpovědnosti nebo práce vůbec, pokud se doslechnou o reorganizaci, aniž by jim 

byl řádně vysvětlen důvod a postup. Na druhé straně, pokud společnost nebude brát 

ohled na potřeby trhu, respektive svých investorů, brzy se dostane do potíží, protože 

investoři si budou hledat perspektivnější společnosti, kde se jim jejich vložené investice 

vrátí (Ulrich, 1997, p. 152). Řízení a implementace změn je jedna z důležitých činností 

iniciátora změn. Podle Jacka Welche je důležité řídit změnu dříve, než změna začne 

řídit nás (Becker, 2005, p. 70). Úkolem personálního oddělení je pak naučit 

zaměstnance vnímat změnu jako příležitost a ne jako hrozbu a naučit je zbavit se 

předsudků a přijmout nové postupy a hodnoty za své.  

    Výše uvedené dvě role z Ulrichova modelu nám ukazují, jak je důležité, aby bylo 

personální řízení úzce spojeno s vedením společnosti a jeho strategií. Tím ale může 

dojít k tomu, že se personalisté budou čím dál více oddělovat od potřeb samotných 

zaměstnanců. Proto Ulrich (1997, p. 29) pojmenoval další důležitou roli personalisty a 
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tou je zástupce zaměstnanců. Bez jejich důvěry a nasazení totiž nikdy nebude úspěšná 

ani žádná změna, a ani nemůže fungovat žádná strategie. Proto musí personalisté stále 

zůstávat v těsném kontaktu se zaměstnanci, naslouchat jejich přáním a požadavkům,  

reagovat na ně a co je důležité reportovat je dále vedení společnosti. Jenom tehdy může 

dojít k tomu, že zaměstnanci se budou ve společnosti cítit dobře a je větší 

pravděpodobnost, že se ztotožní s cíli a vizemi společnosti (Ulrich, 1997, p. 29, 149). 

Dalším úkolem personalistů je tedy být prostředníkem mezi vedením společnosti a 

zaměstnanci a snažit se vytvořit rovnováhu mezi požadavky vedení a možnostmi 

zaměstnanců. V neposlední řadě je pak třeba v tomto směru vzdělávat i liniové 

manažery, kteří pak opět mohou převzít část těchto úkolů, a pomoci tak personalistům.  

    Přestože jsem zatím představila nové role personalistů jako role strategické, řídící 

změnu a úzce spolupracující s vedením, stále je třeba mít na paměti, že klasické činnosti 

řízení lidských zdrojů, jako je například výběr zaměstnanců či řízení jejich motivace, 

jsou neodmyslitelnou součástí tohoto oddělení, konkrétně administrativních expertů. 

Jde však o to, aby se všechny tyto činnosti začaly vykonávat efektivně a začaly tak taky 

přinášet přidanou hodnotu. To znamená redukovat nadbytečné úkoly a úkony a 

implementovat nové technologie, které ušetří čas a zbaví personalisty přebytečné 

administrativy (Ulrich, 1997, p. 27, 83). V praxi je toto mnohdy těžké prosadit, 

personalisté si sice rádi uleví od administrativních úkolů, ale například implementace 

nového informačního systému či programu je ze začátku časově náročná, je třeba 

převést všechny stávající dokumenty a procesy do jednoho nového systému a 

v neposlední řadě je to pro společnost velká investice. Už to může odradit vedení od 

rozhodnutí odsouhlasit toto zefektivnění procesu.  

 

    Potřeba automatizace a standardizace služeb vedla k vývoji technologicky zaměřené 

personální administrativy. Díky velkému pokroku v informačních technologiích vznikl 

nový koncept řízení lidských zdrojů, plně závislý na automatizaci personálních procesů, 

nazvaný „sdílené služby“ (Machin, Williamson, 2001, p. 5). Tento nový model tak 

umožnil personalistům se více věnovat strategickým úkolům, zatímco administrativu za 

ně vykonávají kolegové v centrech sdílených služeb. Ulrichův model čtyř rolí se tak 

mohl uplatnit i v praxi.  
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2  Centra sdílených služeb 
 
 

2.1  Původ sdílených služeb 
 
 
    Přestože není zřejmé, kdy a kde přesně se zrodil pojem sdílených služeb, jisté je to, 

že se tento koncept poprvé objevil v Americe a byl určen pro finanční sektor. První 

zmínky se spojují se společností General Electric a datují se přibližně rokem 1986 

(Quinn, Cooke, Kris, 2000, p. 19 - 20). Poté se tento koncept začal rychle rozšiřovat do 

dalších částí světa a dalších společností. Dle výsledků studie Bywatera (2001, p. 10), 

který dělal průzkum sdílených služeb v Severní Americe a Evropě, většina společností 

implementovala sdílené služby především kvůli centralizaci svých financí, všechny 

zbývající společnosti centralizovaly personální služby. Podle Bangemanna (2005, p. 1) 

v současné době nenajdeme významnou společnost, která by alespoň zčásti nevyužívala 

sdílených služeb. Míra využití sdílených služeb se liší dle předmětu podnikání každé 

společnosti. Tento organizační model se však stává nezbytným zvlášť pro ty 

společnosti, které si chtějí udržet svou konkurenceschopnost, zvláště mluvíme-li o 

globálním trhu.  

 

 

2.2  Vymezení center sdílených služeb 
 

    Už název sdílené služby nám naznačuje dva důležité aspekty tohoto pojmu, termín 

sdílené znamená, že výstupy budou používány více než jedním uživatelem, a termín 

služby ukazuje, že si každý zákazník může rozhodnout, které aktivity bude takto 

využívat a v jakém rozsahu (Reilly, Williams, 2003, p. 2). Jinými slovy centra 

sdílených služeb poskytují zákazníkovi takový typ služeb, který si sám vybere a nastaví 

míru jeho využití. 

 

    Hlavním motivem vzniku sdílených služeb bylo snížení nákladů a zlepšení kvality 

služeb, zatímco se stávající zaměstnanci uvolní k výkonu strategických úkolů, které 

přidávají hodnotu společnosti (Horan, Durkee, Lowrey, 2002, p. 2). Strategií sdílených 

služeb je sjednotit, přenastavit a standardizovat administrativní procesy tak, aby tvořily 
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jednu samostatnou jednotku (Bergeron, 2003, p. 3). Tím dochází k minimalizaci 

duplikací a velká skupina interních zákazníků může být obsloužena z jednoho místa. 

Tyto služby, původně vykonávané samotnou organizací, jsou převedeny do center 

sdílených služeb, což se často označuje jako „interní outsourcing“ (Reilly, Williams, 

2003,  p. 2).  

 

    Na první pohled vypadá budování sdílených služeb jako návrat k centralizovanému 

systémů řízení organizace, pravdou ale je, že tento systém využívá kombinací obou 

systému řízení,  centralizovaného i decentralizovaného, respektive se snaží získat 

z každého to nejlepší.  

 

    Podle Bangemanna (2005, p. 17) tento systém těží z koncentrace zdrojů do jedné 

lokality. 

 

    Z výše uvedeného tedy můžeme říct, že centra sdílených služeb jsou výhodou zvlášť 

pro velké globální společnosti, které centralizací služeb do jednoho místa dosáhnou 

jednak snížení nákladů, dále zefektivnění služeb, které se tímto standardizují a tento 

proces pak umožní zaměstnancům vykonávajícím tyto administrativní úkoly více se 

věnovat úkolům strategickým. Jsou zde samozřejmě i určitá negativa, a to zvlášť 

v případě, kdy jsou centra lokalizována do jiných zemí, než je společnost. Z praxe 

mohu potvrdit, že zvlášť velkým problémem jsou kulturní rozdíly mezi zaměstnanci a 

dále jistý neosobní přístup.  

 

 

2.3  Sdílené služby v oblasti lidských zdrojů 
 
    Od této kapitoly se budu věnovat při popisování sdílených služeb především jejich 

využitím v oblasti lidských zdrojů. Jak jsem již zmínila v první kapitole, vývoj řízení 

lidských zdrojů poukazuje na nutnost sejmutí administrativy z personalistů a právě zde 

se ukazuje nutnost zapojení sdílených služeb, které na sebe tuto administrativu 

převedou, a tím se personalisté mohou věnovat důležitějším úkolům.  
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2.3.1  Možnosti využití sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů 

 
    Než se dostaneme k výhodám využití sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů, 

musíme si definovat, o které procesy se vlastně jedná, a poté budeme zkoumat, které 

procesy by se svou podstatou daly převést na centra sdílených služeb a které by měly 

zůstat ve společnosti. Reilly a Williams (2003, p. 2) rozdělili personální procesy na 

strategický, operativní a administrativní. 

 

Strategické aktivity Mise a vize společnosti 

Tvorba strategie společnosti 

Operativní aktivity Řízení kvality 

Partnerství, vztahy 

Projekty 

Konzultace 

Podpůrné aktivity Poradenství 

Administrativa 

Správa dat 

  

 Tabulka č.1: Rozdělení personálních procesů (Reilly, Williams, 2003, p. 3) 

 

    Aktivity vhodné k převedení do center sdílených služeb najdeme ve třetím řádku, 

poradenství, administrativa a správa dat mohou být sdíleny několika pobočkami 

najednou, zatímco strategické aktivity jsou součásti práce vedení společnosti, a musí 

tedy zůstat ve společnosti.  

 

    Přestože se v centrech sdílených služeb vykonávají především administrativní úkony, 

které navíc nepřidávají žádnou přímou hodnotu obchodním cílům společnosti, je třeba 

si uvědomit, že i tyto aktivity je třeba vykonávat se stejnou pílí a horlivostí stejně jako 

všechny úkoly strategické. Jejich absence by totiž mohla ohrozit zákazníky, v případě 

řízení lidských zdrojů zaměstnance a vedení společnosti, o jejichž potřeby se 

personalisté starají. K dosažení cílů společnosti totiž potřebujeme motivované 

zaměstnance. Tito by nebyli nadále motivovaní, pokud by nedostávali včas mzdu, 

školení či motivační plány, tedy podpůrné činnosti nesouvisející přímo se strategií 
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společnosti a ani se přímo nepodílející na finančních výsledcích společnosti. 

Nevýhodou je, že tyto podpůrné činnosti jsou většinou nákladné, zvlášť pokud si je 

každá pobočka realizuje sama za účelem dosažení stejných globálních hodnot 

organizace. Toto se stává především u společností, které expandují do zahraničí a 

budují tam své pobočky. 

  

    Podle Quinna, Cooka a Krise (2000, p. 7) je zde ještě další důvod pro budování 

podpůrných aktivit ve svých pobočkách, pobočky totiž nemusí být vždy spokojeny se 

službami, které jim centrální procesy nabízejí, a proto si je přesunou pod své vedení. 

Jinými slovy, pokud se společnost rozhodne centralizovat své aktivity do jednoho 

místa, většinou do mateřské společnosti, je zde riziko, že lokální potřeby pobočky 

nebudou brány v potaz kvůli rozdílnému pohledu na řízení. Centralizace se většinou 

děje na základě potřeby snížit náklady a nebere se ohled na potřeby operativní úrovně. 

Když potom pobočka zjistí, že služby, které centrální jednotka poskytuje, nejsou na 

úrovni, kterou očekávali, začnou si budovat svou vlastní jednotku v organizaci, která 

má lépe reagovat na jejich potřeby. Nakonec pak vidíme korporace, kde mimo jednu 

centrální jednotku mají v každém pobočce ještě své vlastní, což samozřejmě zvyšuje 

náklady, zatímco původně se počítalo s jejich snížením. Zde se dostáváme k principu 

sdílených služeb. Všechny aktivity totiž mohou být centralizovány do jednoho místa, 

protože mají stejné cíle, a přestože původně byly vykonávány různě, je možné je 

standardizovat a nastavit tak, aby reagovaly na lokální požadavky poboček (Quinn, 

Cooke, Kris, 2000, p. 7). Typické činnosti, které jsou většinou převedeny do center 

sdílených služeb, jsou například mzdové účetnictví, správa benefitů, správa dat, 

administrativa přijímání zaměstnanců a důchodová administrativa (Reilly, 2002, p. 15). 

Dále je možné sem zahrnout i konzultační nebo poradenské aktivity, které jsou všem 

pobočkám společné, může to být například personální poradenství pro zaměstnance 

formou zákaznického centra, kde jsou specialisté proškoleni na jednotlivé personální 

procesy dané země či pobočky.  

 

    Nastavení centra sdílených služeb by mělo být u každé společnosti unikátní, mělo by 

být vybudováno tak, aby vyhovovalo jak mateřské společnosti, tak lokálním pobočkám 

a jejich zaměstnancům.  
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Centrum sdílených služeb Pobočka 

Centrum odborných konzultací lidských 

zdrojů 

(konzultace, expertizy) 

Personální podpora 

(lokální požadavky, požadavky zákazníků)

Centrum personální administrativy 

(administrativa, efektivnost procesů,úspora 

nákladů) 

Lokální personální oddělení 

(specifické lokální procesy, které 

například kvůli kulturním rozdílům nelze 

převést do CSS) 

Technologická platforma 

 

Tabulka č.2: Model rozdělení aktivit mezi centrum sdílených služeb a lokální pobočkou 

(Horan, Durkee, Lowrey, 2002, p. 3) 

 

    Z tabulky vidíme, že není možné převést veškeré aktivity do centra sdílených služeb 

(dále jen CSS), především kvůli některým lokálním a kulturním specifikům. Tento 

model ukazuje na fungování centra odborných konzultací v rámci CSS, kde pracují 

experti se znalostí toho daného personálního procesu (např. náborový expert) a dále 

v administrativní části pak pracují administrativní pracovníci (např. náborový 

generalista), kteří zajišťují administrativní podporu pro jednotlivé pobočky. V pobočce 

pak zůstává lokální personální oddělení, které už se nemusí věnovat administrativě, ale 

zajišťuje specifické procesy, jako například vedení pohovoru s kandidátem, který byl již 

předtím kontaktován náborovým generalitou z CSS ohledně vyřízení formalit, 

přeposlání životopisu a pozvání k pohovoru. Celá tato spolupráce funguje na stejné 

technologické platformě tak, aby předání všech dat mezi CSS a pobočkou proběhlo v co 

nejkratším čase a v co nejlepší kvalitě. 

     

 

2.3.2  Důvody pro implementaci sdílených služeb 

 
    Sdílené služby mohou přinést benefity jak zaměstnancům, tak zaměstnavateli. Reilly  

(2002, p. 4) identifikoval tři klíčové důvody, proč společnosti implementují systém 

sdílených služeb: náklady, kvalita a organizační důvody, kde náklady a kvalita jsou 

nejdůležitějším faktorem. 
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 2.3.2.1  Úspora nákladů společnosti 
    

    Těžko by se nějaká společnost rozhodla přejít na systém sdílených služeb, pokud by 

to pro ni neznamenalo úsporu nákladů. Ulehčení personalistům od administrativy a 

jejich zaškolení pro strategické úkoly bez možnosti návratu investice by bylo jen těžko 

schváleno vedením společnosti, protože většina organizací si nemůže dovolit investovat 

do projektu, který by nepřinesl zisk. Proto je i úspora investic zmíněna jako důvod číslo 

jedna (Bangemann, 2005, p. 8). Společnosti očekávají od úspory operativních nákladů 

snížení celkových nákladů o 25 až 30%, desetina společností dokonce dosáhla úspory 

50 %, především proto, že jejich původní služby pohltily příliš mnoho zdrojů (Quinn, 

Cooke, Kris, 2000, p. 11). 

 

    Úspory nákladů v CSS může být dosaženo několika způsoby. Díky centralizaci 

několika administrativních služeb do jednoho místa se sníží náklady na vykonávání této 

služby v původní lokalitě (pobočce) a většinou je tento proces spojen i se snížením 

stavů. To společnosti umožní dosáhnout efektivnějších procesů za použití méně zdrojů 

(Reilly, Williamson, 2003, p. 11). Vybudováním CSS dojde k redukci vykonávání 

paralelních služeb v mateřské organizaci a dále v pobočkách a všechny ostatní procesy 

jsou organizovány tak, aby bylo možno je zautomatizovat a použít pro širokou 

zákaznickou sféru. Služby, které není jednoduché přesunout pod CSS, se z nabídky 

jednoduše vyloučí a zůstanou pod lokální pobočkou (Reilly, 2000, p. 5). 

 

    Další výhodou sdílených služeb je fakt, že se dá měřit hodnota poskytovaných 

služeb. Sjednocení služeb odhalí jednotlivé části, ze kterých se služby skládají, a také 

čas, který zabere jejich vykonávání stejně jako zdroje, kterých je zapotřebí k výkonu 

těchto služeb. Organizace pak dostane jasný obrázek o tom, které služby jsou efektivní, 

na kterých je třeba ještě zapracovat, aby se efektivními staly, a které služby si CSS 

nemohou dovolit, jednak kvůli jejich nákladnosti nebo kvůli časové náročnosti 

(například pohovory s kandidáty, kandidáti by museli přijet do CSS, což by stálo hodně 

peněz zvlášť na cestovních výdajích, proto je lepší tuto aktivitu nechat na lokálních 

pobočkách).  
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    Tento model však není jen o snížení nákladů společnosti, ale také o nastavení kultury 

služeb. Pokud by bylo snížení nákladů jediným důvodem, proč organizace přechází na 

tento model, ve finále nebude celý projekt úspěšný (Otter, 2003, p. 3). Důležité je, aby 

se na tvorbě tohoto projektu podílely lokální pobočky a aby byl nastaven tak, aby 

dokázal uspokojit své zákazníky, v tomto případě zaměstnance a vedení organizace ve 

všech pobočkách či mateřské organizaci. 

 

 

2.3.2.2 Kvalita služeb 

 
    Na první pohled se zdá být nemožné, že princip sdílených služeb může zajistit 

kvalitu služeb na stejné úrovni, nebo ji dokonce zvýšit (Otter, 2003, p. 4). Tento dojem 

vzniká především proto, že zaměstnanci jsou zvyklí své otázky či požadavky směrovat 

ke svému personalistovi, kterého znají a ví, kde sedí, takže je možné se za ním kdykoliv 

zastavit a o problému si popovídat. Najednou je ale jejich nadřízení nutí, aby své otázky 

adresovali do nějakého zákaznického centra, skrz zákaznický systém, v cizí zemi, 

neznámým lidem, což dělá celý proces neosobním. Na co ale obhájci tohoto tvrzení 

zapomínají, je fakt, že služby převedené do CSS jsou nastaveny na základě požadavku 

zákazníka (tedy lokální pobočky). Protože lidské zdroje nejsou stroje, kvalita jejich 

výstupu se může lišit na základě jejich fyzické a psychické situace, zatímco 

v zákaznickém centru jsou všechny požadavky vyřízeny hned a přesně na základě 

požadavků zákazníka uvedených v systému. Takže CSS může pracovat více 

profesionálně (Reilly, 2000, p. 7). Další výhodou je, že zákazníci kontaktující CSS mají 

jeden kontakt, kam adresují své otázky či požadavky, a nemusí hledat odpovědné osoby 

pro řešení konkrétních problémů (v rámci jednoho zákaznického centra se mohou 

poptat na svou mzdu, stejně jako na požadavek na školení nebo na změnu benefitu). 

Před implementací CSS proces vypadal tak, že zaměstnanec kontaktoval svého 

personalistu s otázkou a ten ho pak směřoval na další kolegy, kteří byli zodpovědní za 

to, na tuto otázku odpovědět.  
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2.3.2.3  Organizační důvody 

 

    Implementace sdílených služeb je často výsledkem organizačních změn. Reilly a 

Williamson (2003, p. 16) definovali 4 situace vedoucí k rozhodnutí založit sdílené 

služby v oblasti lidských zdrojů: výsledek větších organizačních změn ve společnosti, 

dosažení strukturální flexibility, lepší porozumění organizační struktury a přemístění 

lidských zdrojů. 

 

    Vytvoření CSS znamená většinou pro společnost velkou změnu jak po stránce 

organizační, tak po té kulturní, a to především kvůli fyzickému přesunu služeb stejně 

jako kvůli posunu zaměstnance ze strany spolupracovníka na stranu zákazníka. Velmi 

důležitý je potom přístup vedení společnosti, které musí své zaměstnance přesvědčit o 

výhodách využití takového centra a ve finále je naučit tyto služby využívat. To je taky 

důvod, proč organizace upřednostňují důvody snížení nákladů a zvýšení kvality před 

těmito organizačními. V praxi se také může stát, že nutnost sdílených služeb vzejde 

z projektu, který měl úplně jiný záměr. Reilly (2000, p. 8) toto ukazuje na příkladu 

společnosti, která vytvořila projektový tým, který měl zajistit přesun části práce 

personalistů na liniové manažery, a tím uvolnit ruce personalistům k výkonu jiných, 

důležitějších aktivit. Během projektu se přišlo na to, že ani linioví manažeři nemají čas 

na tu část personální práce spojenou s administrativou, a řešení ve formě implementace 

sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů se ukázalo jako nejlepší varianta.  

 

    Koncept sdílených služeb také může pomoc organizaci při budoucích změnách, 

například pokud situace na trhu donutí společnost se spojit s nějakou jinou, mohou se 

velmi jednoduše domluvit na využívání SSC v oblasti lidských zdrojů a tyto pak jen 

upravit dle potřeby (sjednotit procesy apod.). Problém může nastat v případě, že se 

strategie společnosti a tím i strategie lidských zdrojů liší natolik, že není možné ji 

sjednotit (Reilly, Williamson, 2003, p. 18). 

 

    Další výhodou pro používání sdílených služeb může být také dostupnost informací 

vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Manažeři si mohou kdykoliv poslat dotaz či 

zavolat, aby zkontrolovali, jaký nárok na dovolenou například mají jejich zaměstnanci 

ještě k dispozici anebo jaký je aktuální bonusový plán, a stejně tak zaměstnanec si může 
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nechat zjistit stejné informace či se poradit jak postupovat, pokud během dovolené 

onemocní apod.  

 

 

2.3.3  Informační technologie 
 

    Sdílené služby, nehledě na to, v jakém odvětví jsou implementovány, závisí na 

výhodách informačních technologií. Mnoho procesů, které jsou běžné dnes, bylo před 

deseti lety nepředstavitelných, protože informační technologie (dále IT) nebyly zdaleka 

na takové úrovni, jako jsou dnes (Bergeron, 2003, p. 124). Na základě tohoto faktu se 

většina autorů shoduje, že technologie jsou nejdůležitějším faktorem pro sdílené služby, 

protože bez nich by byl tento koncept nerealizovatelný (Bangemann, 2005, p. 65). 

 

    Ve vztahu k řízení lidských zdrojů, kde personalisté mají být zbaveni administrativy 

a organizace má za cíl snížit náklady na administrativu z dlouhodobého hlediska, jsou 

to právě informační technologie, které společnosti umožňují zjednodušit a zčásti převzít 

tuto práci (Reilly, Williamson, 2003, p. 11). Navíc díky využití některých interaktivních 

nástrojů je možné nahradit komunikaci tváří v tvář méně lidmi, vykonávat ji efektivněji, 

a samozřejmě tím ušetřit náklady společnosti (Bergeron, 2003, p. 118). 

 

    Před tím, než se podíváme, jaké možnosti nám IT při realizaci sdílených služeb 

nabízí, je nutné si uvědomit, že základem této implementace je existující technologická 

základna a stejně tak úzká spolupráce s technickým oddělením při rozhodování o 

sdílených službách (Bangemann, 2005, p. 65). Ve většině případů již určitá 

technologická základna v organizaci funguje ještě před implementací sdílených služeb. 

Koncept sdílených služeb by pak měl odpovídat této platformě. Pokud se při revizi 

zjistí, že stávající technologická základna nevyhovuje, je třeba zjistit, zda upgrade 

stávajícího systému pomůže, anebo je třeba investovat do technologie zcela nové. Při 

implementaci je důležitý fakt, že se všechny stávající systémy, které jednotlivé pobočky 

využívají, musí spojit a vytvořit tak jednotný systém. V praxi se pak potkáváme 

s problémem, kdy se systém sice sjednotí, ale poté se zjistí, že pro výkon některých 

služeb, zvlášť služeb v oblasti lidských zdrojů, je třeba systém měnit na základě 

lokálních požadavků (jako příklad bych uvedla mzdové účetnictví, přestože se z CSS 
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zpracovávají mzdy pro všechny pobočky organizace, každá země má svá specifika, 

takže systém se musí lišit. V České republice například mzdové účetní musí registrovat 

zaměstnance ze zahraničí na úřadu práce, je tedy třeba nastavit systém tak, aby 

generoval tyto registrační formuláře, zatímco v Německu tato funkce mzdového 

systému není zapotřebí).  

 

    IT jsou v dnešní době již na takové úrovni, že nezáleží na tom, v jaké zemi daná 

pobočka, pro kterou bude CSS pracovat, je. Data je možné posílat prostřednictvím 

emailu, faxu, intranetu nebo internetu. IT dokáže díky těmto kanálům spojit lidi a práci 

kdekoliv na světě (Bangemann, 2005, p. 65).  

 

 

2.3.3.1  Systém ERP (Enterprise Resource Planning) 

 
    ERP (Enterprise Resource Planning, dále jen ERP) je software, který umožňuje 

společnosti zadat určitá data, která potřebuje například více poboček najednou, pouze 

jednou a přitom se budou zobrazovat v celé organizaci a v celém systému. Jde tedy o 

velice efektivní nástroj, který šetří čas (Schulman, Dunleavy, Harmer et al., 1999, p. 

90). Jako příklad můžeme vzít situaci, kdy CSS pro oblast lidských zdrojů zpracovává 

veškerou personální agendu všech zaměstnanců, respektive zadá veškerá osobní data 

nového zaměstnance do systému. Pokud se zaměstnanec rozhodne změnit svou banku a 

tím i číslo svého osobního účtu, kam mu chodí výplata, může tuto informaci buď poslat 

odpovědnému personalistovi s žádostí o změnu v systému, nebo si ji může zadat sám 

díky technologii ERP. Tento příklad jsem uvedla proto, abych mohla polemizovat o 

výhodnosti tohoto řešení, protože v praxi se pak setkáváme se situací, že si zaměstnanec 

sice zadá sám tento údaj do systému, ale pokud udělá chybu, zjistí se to, až když mu 

nepřijde výplata. Není tedy zpravidla ošetřen systém zpětné kontroly (u německých 

společností takzvaný systém čtyř očí), který mzdové účetní mezi sebou nastaven mají a, 

mohou tím lépe zabránit chybám.  

 

    Můžeme tedy říct, že ERP software je velice efektivní nástroj, který umožňuje CSS 

být v kontaktu se všemi pobočkami, kterým poskytuje služby, a zajišťuje plynulý 

přesun informací mezi oběma stranami. Navíc je možné ERP neustále zdokonalovat 
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přidáním nového softwaru na základě potřeb společnosti, ta ale musí mít na paměti, že 

moduly se nedají přidávat do nekonečna a funkcionalita systému pak může být 

neustálým přidáváním dalších a dalších modulů oslabena. Další výhodou je stejné 

rozhraní/nastavení počítače, ať už uživatel pracuje s jakýmkoliv modulem, což 

zjednodušuje jeho práci (Aust, Barden, Quinn et al., 2002, p. 14).  

 

 

2.3.3.2  Technologie operátorských center 
 

    Ve většině společností implementace CSS jde ruku v ruce s implementací 

operátorského centra. V případě řízení lidských zdrojů zaměstnanci byli zvyklí si zajít 

za svými personalisty pokaždé, když měli nějaký problém či otázku. Jakmile společnost 

přejde na systém sdílených služeb, tato komunikace je až na pár výjimek (například 

citlivá témata) přerušena a jediným kontaktem zůstává CSS. Tato centra jsou navíc 

situována většinou do jiné země, takže osobní kontakt se specialisty z CSS je nemožný. 

Velká část zaměstnanců osobní kontakt se svými personalisty postrádá a nemíní 

akceptovat pouhý kontakt přes email či intranet při řešení svých záležitostí. Proto by 

organizace při tvorbě projektu sdílených služeb na toto měla brát zřetel a umožnit 

zaměstnancům také kontakt telefonický, což pomůže zaměstnancům se v nové situaci 

lépe zorientovat a navíc zmírní pocit neosobního kontaktu s automatizovaným 

systémem. CSS pak musí zajistit, aby zaměstnanec dostal vždy stejnou odpověď, ať už 

zvolí jakýkoliv možný kanál (Otter, 2003, p. 6). 

 

    Co se týče technologií, operátorská centra nejčastěji využívají CRM (Customer 

Relationship Management) software. Tento software umožňuje uchovávat veškerá data 

či požadavky zákazníků ve své databázi a operátoři je pak mají kdykoliv k dispozici pro 

různá statistická šetření nebo podle nich mohou jejich vedoucí kontrolovat, zda byly 

dotazy zodpovězeny správně. Tato databáze také slouží ke generování nejčastějších 

dotazů, podle kterých se dá vypracovat manuál odpovědí. To umožní operátorům 

zrychlit čas nutný na vyhledání odpovědi či rovnou zajistí to, že operátoři budou 

odpovídat na otázky hned bez hledání odpovědí. Pokud jsou nejčastější dotazy 

sledovány pravidelně, může tento seznam pomoci CSS pochopit, které informace 

zaměstnancům chybí a komunikovat toto dále vedení společnosti, které by pak mělo 
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připravit další formy komunikace směrem ke všem zaměstnancům (Blume, Gontard, 

2004, p. 15).  Například pokud se na prvním místě umístí dotaz ohledně možnosti 

výběru benefitů, kdy si zaměstnanci nebudou vědět rady, kdo má nárok na jaký benefit 

poté, co společnost změnila globálně systém benefitů. Z toho je patrné, že buď nebyla 

komunikace efektivní, anebo směrnice o benefitech není úplně jasná a je nutné ji 

přepracovat.  

 

    Na druhé straně CRM software umožňuje i kontrolu operátorů, jak dlouho například 

strávili nad určitým dotazem a zda ho vyřešili tak, jak by měli. Dále je také možné tento 

systém využít v případě reklamace, neboť všechna data jsou uchovávána. 

 

    Operátorská centra se liší také podle toho, jaký typ dotazů jsou operátoři schopni 

zodpovědět, tedy samostatně vyřešit. V některých společnostech mají systém tří úrovní, 

z čehož první dvě zůstávají na vyřešení v CSS a otázky třetí úrovně se pak vrací zpět do 

pobočky či mateřské společnosti (Schulman, Dunleavy, Harmer et al., 1999, p. 93). 

První úroveň jsou všeobecné otázky, které zodpovídají přímo operátoři na základě své 

databáze znalostí (ta se může lišit dle poboček). Druhá úroveň spadá pod specialisty, 

kteří již většinou nejsou součástí operátorského centra, ale spadají pod jeden z procesů 

CSS (například specialista na benefity, součást oddělení benefitů). Třetí úroveň již 

znamená otázky velmi specifické, které se vracejí k zodpovězení personalistům do 

poboček (sem můžeme zařadit např. otázky citlivé, jako třeba dotaz na možnost změny 

vedoucího či přestupu do jiného oddělení z důvody některých nevyhovujících 

skutečností). Každá společnost si úrovně může nastavit dle svého uvážení, v některých 

organizacích operátoři zodpovídají skoro všechny dotazy a někde naopak mají za úkol 

pouze dotaz zapsat do databáze a poslat specialistovi k vyřešení. Dle toho se pak liší i 

typ a kompetence operátora, zatímco v prvním případě bude potřeba na tuto pozici 

zkušených personalistů, tak ve druhém případě bude stačit operátor bez praxe, který 

bude vyškolen pouze k efektivní komunikaci a naučí se pracovat s daným programem.  

 

    Pro efektivnější komunikaci se zákazníkem používají operátorská centra hlasové 

služby (hlasovou nabídku), které si jednak umožní vybrat z nabídky, čeho konkrétně se 

problém týká a navíc jakým jazykem by zákazník byl rád obsloužen (Schulman, 

Dunleavy, Harmer et al., 1999, p. 93). I zde je ale potřeba zvážit, jakou formu bude 

hlasová nabídka mít, protože se může stát, že pokud bude hodně obsáhlá, zákazník si 
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raději zvolí jinou formu komunikace než tu telefonickou. Podle Bluma a Gontarda 

(2004, p. 13) je pak ještě možné zefektivnit tuto službu implementací automatické 

identifikace volajícího, kdy se operátorovi automaticky načtou veškeré informace o 

zákazníkovi během prvních pár vteřin hovoru.  

 

 

2.3.3.3  Samoobslužné technologie 
 

    Samoobslužné technologie zajišťují možnost zaměstnanců či jejich nadřízených 

používat určité personální procesy bez zapojení personálního oddělení, nejlépe je 

možno je využít pro zadávání osobních dat do systému, evidenci docházky nebo e-

recruiting (Blume, Gontard, 2004, p. 13). Existují dvě cílové skupiny, pro které jsou 

tyto technologie určeny, jsou to zaměstnanci a manažeři. Samoobslužná technologie pro 

zaměstnance se jmenuje ESS (Employee Self-Services) a pro manažery je to MSS 

(Manager Self-Services). Implementací této technologie zůstává veškerá zodpovědnost 

za zadávání osobních dat jako změnu adresy či titulu nebo správu dovolených  a 

docházky vůbec na zaměstnancích. Ti k tomu využívají tzv. workflow (elektronický 

informační tok v systému), který se po zadání žádosti zaměstnancem automaticky pošle 

vedoucímu zaměstnance, který pouhým kliknutím buď žádost schválí, nebo neschválí a 

tato informace se pak zase automaticky pošle zaměstnanci a uloží se v systému (Franke, 

Boden, 2003, p. 153).  

 

    MSS je konstruován tak, aby co nejvíce pomohl vedoucímu pracovníkovi ulehčit 

jeho práci (Jaschok, 2005, p. 253). Může si tak najít velice rychle všechny reporty o 

svých zaměstnancích, například seznam všech zaměstnanců v jeho týmu a jejich 

narozeninách, výši nevyčerpané dovolené nebo nemocenské za určité časové období.  

 

    Samoobslužné technologie tedy šetří čas nejen personalistům, ale i zaměstnancům a 

jejich manažerům. Automatizace tohoto procesu je na vysoké úrovni, zatímco 

administrativní práce personalistů se tím sníží, navíc systém není závislý na pracovní 

době personalistů a data máte k dispozici 24 hodin denně.  

 

 

 26



2.3.3.4  Portály 

 
    Portál je aplikace, která slouží k personalizaci nastavení rozhraní uživatele. Díky této 

aplikaci může být uživatel / zaměstnanec v kontaktu s dalšími zaměstnanci, se svým 

vedoucím pracovníkem nebo přímo s interními zákazníky a stejně tak může vyhledat a 

pracovat se všemi ostatními aplikacemi (Franke, Boden, 2003, p. 153). Kvůli oné 

personalizaci dostává uživatel všechny informace, které jsou určeny právě jemu, 

například pokud má společnost elektronické verze výplatních pásek, každý uživatel se 

dostane pod příslušným odkazem jen k té svojí. V rámci této aplikace mohou také 

fungovat ESS, MSS nebo i zákaznický systém. Její velkou výhodou je, že běží na 

internetové technologii, takže je možné ji spustit nejen z práce, ale také z domova nebo 

kdekoliv, kde je internetové spojení. Toto řešení je zvlášť výhodné pro společnosti, 

které následují trendy v oblasti lidských zdrojů a umožňují svým zaměstnancům 

pracovat z domova. Nevýhodou zůstává nutnost investovat do špičkových 

bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke zneužití dat.  

 

     

2.3.4  Organizace centra sdílených služeb 
 

    Každá společnost se musí při budování CSS rozhodnout, jak bude celý projekt 

organizován. Bangemann (2005, p. 103) upozorňuje na tři nejdůležitější dimenze, podle 

kterých se organizace rozhodují, jde o geografii, rozsah podnikání a funkci.  

 

    Geografické aspekty musí být rozhodnuty co nejdříve, organizace se musí 

rozhodnout, pro koho bude své služby poskytovat, zda pouze pro pobočky lokální, 

mezinárodní nebo pro všechny po celém světe. Pokud společnost operuje po celém 

světě, většinou se dělí dle regionů (EMEA - Evropa, Střední východ a Afrika apod.)  

a potom má smysl, pokud se i CSS budou zaměřovat na celé regiony. Rozdělení dle 

regionů má výhodu v tom, že zde nejsou velká rozdílná časová pásma a až tak velké 

kulturní a legislativní rozdíly (Bangemann, 2005, p. 103). 

     

    Vedle geografických aspektů se společnost musí rozhodnout z organizačního 

hlediska, kterým pobočkám či divizím konkrétně bude CSS své služby poskytovat. 
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Spousta společností je rozdělena na několik divizí, jedna divize se věnuje například 

výrobě lékařských produktů a druhá automobilovému průmyslu, jiné zase vyrábí 

produkt a poskytují k němu konzultační služby. Žádný všeobecně platný návod 

neexistuje, každá společnost si musí zvážit všechny výhody či nevýhody implementace 

sdílených služeb pro tu či onu organizační jednotku a dle toho se rozhodnout 

(Bangemann, 2005, p. 104). 

 

    Poté, co se společnost rozhodne, kde a komu bude CSS své služby poskytovat, je 

potřeba rozhodnout, jak by měla fungovat. Tak například je možné, aby všechny služby 

byly poskytovány najednou z jednoho místa, což vede ke vzniku organizace sdílených 

služeb (dále jen OSS), nebo vzniknou různá centra specializující se na různé typy 

služeb, například CSS pro oblast lidských zdrojů, pro finance, pro IT (Bangemann, 

2005, p. 104). Ani zde nenajdeme žádné obecně platné pravidlo, záleží opět na 

společnosti, jaké jsou její plány do budoucna. Pokud už například má své SCC pro IT a 

ráda by zřídila ještě jedno pro oblast lidských zdrojů, je možné je spojit, v jiném 

případě by to ale nebylo to nejlepší řešení.  

 

    Shrneme-li výše uvedené, je několik možností, jak může CSS vypadat. Společnost si 

může zřídit regionální OSS poskytující své služby v oblasti lidských zdrojů, financí i IT 

všem divizím v Evropě, anebo dá raději přednost globálnímu CSS poskytujícímu pouze 

finanční služby pro divize zabývající se ropným průmyslem, důležité je, že výsledek 

bude snížení nákladů a větší efektivita. 

 

 

2.3.5  Poloha centra sdílených služeb 
 

    Díky technologickému pokroku už vzdálenost od zákazníka při výběru lokality CSS 

nehraje tak velkou roli. Nejdůležitější roli při výběru hraje množství výhod, které daná 

lokalita nabízí nejen CSS, ale také jeho mateřské organizaci. Existují dva typy umístění:  

buď CSS zůstane přímo spojeno s mateřskou společností, nebo v její blízkosti, což se 

nazývá Brownfield, nebo se vybuduje úplně nové a nezávislé centrum v jiné lokalitě, 

tzv. Greenfield. Průzkum ukázal, že nejvíce společností využívá první varianty, neboť 

chtějí využít výhod a znalostí zaměstnanců mateřské společnosti. Výsledky průzkumu 
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ale paradoxně ukázaly, že společnosti, které si vybudovaly svá centra jako nezávislé 

jednotky, mají daleko lepší výsledky než ty, které zůstaly spojeny s mateřskou 

organizací. Zajímavé dále je, že při plánování vhodné lokality se tolik nebere v úvahu 

jazykové vybavení a kulturní rozdíly. Některé organizace ale poukazují na to, že to je 

velká chyba, protože právě tyto faktory pak mohou ovlivnit úspěch CSS (Hermes, 

Schwarz, 2005, p. 109). 

 

    Mezi hlavní faktory, které organizace zkoumá při rozhodování o tom, kam své CSS 

umístit, patří především pracovní síla, ceny nemovitostí, infrastruktura, daně a granty, 

legislativa a jazyk (Schulmann, Dunleavy, Hamer et al., 1999, p. 142).  

 

    U pracovní síly je důležité posoudit jednak její cenu, kvalifikaci a dostupnost. To, že 

v jedné zemi je levná pracovní síla, ještě neznamená, že zde najdeme dostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců, protože se může stát, že tito kvalifikovaní zaměstnanci 

odešli za prací a lepšími výdělky do vyspělejších států. Stejně tak zkoumat pouze 

kvalifikaci není možné, protože v některých zemích jsou kvalifikovaní pracovníci velmi 

drazí, v jiné jsou sice levní, ale nejsou kvůli nízké nezaměstnanosti dostupní 

(Schulmann, Dunleavy, Hamer et.al., 1999, p. 142). Jako příklad poslední zmíněné 

varianty bych uvedla Českou republiku. Několik společností (SAP, Accenture, 

Honeywell, Siemens, Exxon Mobile, Johnson & Johnson) zde umístilo svá CSS, aniž 

by samy zjišťovaly dostupnost kvalifikované pracovní síly. V současné době všechna 

tato centra (nejen v Praze) bojují s nedostatkem zaměstnanců a není výjimkou, že si své 

zaměstnance vybírají na Slovensku, Maďarsku či ještě dál. Zajímavé je, že tyto 

společnosti před příchodem do České republiky byly v kontaktu se společností Czech 

Invest, nicméně tato vládní instituce s vidinou dobrého investora tuto skutečnost sama 

nezmínila a výše uvedené společnosti na toto neupozornila.  

 

    Cena nemovitostí se může výrazně lišit nejen v rámci země, ale také v rámci 

jednoho města. Rozhodnutí, zda umístit CSS do centra, nebo do průmyslové zóny, 

může mít na cenu za čtvereční metr velký vliv.  

 

    CSS komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím internetu a telefonu, proto je 

důležité zjistit, že v lokalitě je k dispozici technologická infrastruktura jako například 

připojení k internetu, telefonní sítě apod.  Neméně důležitá je i dopravní dostupnost, 
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potencionální zaměstnanci si raději vyberou tu společnost, která je v místě jejich 

bydliště než tu, kam budou muset dojíždět. Vzdálenost letiště či dálnice se také bere 

jako důležité kritérium výběru, neboť se počítá s tím, že vedení mateřské společnosti či 

její projektový tým budou CSS navštěvovat, zvlášť při jeho budování a nastavování 

(Schulmann, Dunleavy, Hamer et al., 1999, p. 146). 

 

    Některé země umožňují novým investorům daňové úlevy, pokud si vyberou pro své 

podnikání právě tuto zemi, aby tak zlepšily svou ekonomickou situaci a snížily 

nezaměstnanost. Jiné navíc ještě garantují další finanční výhody, a to ve formě grantů 

(Schulmann, Dunleavy, Hamer et al., 1999, p.146). V České republice například tato 

forma grantů pro zahraniční investory existuje (například stát vrátí investorovi část 

mzdových nákladů na zaměstnance a dál na jejich školení), ale je velmi administrativně 

obtížné ji získat, navíc zákony a vyhlášky týkající se těchto grantů se rychle mění. 

Pokud se organizace rozhodne o tyto finanční příspěvky požádat, měla by počítat 

s jedním pracovním místem ve finančním oddělení pouze pro tuto činnost.  

 

    Především v případě, kdy se organizace rozhodne vybudovat regionální CSS, tedy 

poskytovat služby pobočkám v několika zemích, je potřeba si ujasnit, jaké rozdíly 

v legislativě v jednotlivých zemích jsou. Evropa například reprezentuje jeden 

z nejkomplikovanějších regionů, protože pracovní právo, daňová legislativa či účetní 

standardy se zde významně liší (Quinn, Cooke, Kris, 2000, p. 129).  

 

    Jazykový faktor je opět důležitý v případě, kdy CSS má podporovat další země nebo 

regiony. Ideální by byl stav, kdy by CSS dokázalo pokrýt jazykové požadavky všech 

zemí, pro které bude pracovat. Pokud si ale znovu vezmeme jako příklad Evropu, je to 

úkol velmi těžký. Proto se některé společnosti rozhodly vyhlásit za oficiální jazyk jazyk 

anglický a se všemi zákazníky se pak komunikuje jen v angličtině. Toto řešení však 

předpokládá znalost anglického jazyka u všech zákazníků, a pokud mluvíme o 

sdílených službách v oblasti lidských zdrojů, není to řešení ideální, protože zaměstnanci 

mohou mít problém mluvit o svých osobních potřebách v cizím jazyce (Schulmann, 

Dunleavy, Hamer et al., 1999, p. 149). Z vlastní praxe bych zde ještě dodala, že 

vybavení centra kvalifikovanými zaměstnanci se znalostí nejen jazyka anglického, ale i 

jiných může být například v České republice problém. Více než jedním cizím jazykem 

mluví především absolventi vysokých škol, pro ně se ale práce v CSS hodí spíš jen jako 
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startovní pozice, na kterou není potřeba mít žádnou praxi a to především kvůli 

administrativní povaze práce. Projektový tým by měl tedy zvážit již na úplném počátku, 

v jakém jazyce bude své zákazníky obsluhovat, aby pak nedošlo k situaci, kdy až při 

vybírání nových zaměstnanců zjistí, že jich není dostatek, anebo že je tato práce zajímá 

jen krátkodobě, a tím dochází k vysoké fluktuaci. 

 

 

2.3.6  Cenová politika centra sdílených služeb 

 
    CSS je samostatná jednotka patřící své mateřské organizaci, nicméně, aby pokryla 

své náklady, účtuje svým zákazníkům (byť jsou tito ze stejné společnosti) za 

poskytované služby cenu, na které se dohodli. Již při transformaci služeb z pobočky do 

CSS je třeba nastavit kulturu služeb, kdy dodání určité služby je řízeno poptávkou po ní 

a cena za tuto službu musí být dohodnuta před uzavřením smlouvy a schválena jak 

zákazníkem, tak dodavatelem (Bergeron, 2003, p. 3). Mnoho autorů zdůrazňuje nutnost 

nastavení správné a transparentní cenové politiky, tak například Quinn, Cooke a Kris 

(2000, p. 22) poukazují na skutečnost, že díky účtování si za služby si vedení pobočky, 

která služby odebírá, uvědomuje její hodnotu a snaží se odebírat pouze takové služby, 

které jsou pro zajištění chodu společnosti důležité a ty, které jsou pouze „dobré mít“, ze 

seznamu vyloučí. Pokud se na tuto problematiku podíváme z pohledu CSS, i tady je 

zamyšlení se nad cenovou politikou důležité, neboť samotné CSS si musí porovnat, zda 

své služby poskytuje za cenu porovnatelnou s trhem a zda si na sebe dokáže vydělat.  

 

    Nejznámějším modelem cenové politiky je tzv. alokace. Tento model je postaven na 

principu alokování všech nákladů, které CSS vyprodukuje, na jejich zákazníky. Tito se 

pak mohou rozdělovat podle toho, kolik mají zaměstnanců, či dle objemu využívaných 

služeb. Tento typ se využívá nejčastěji. Více efektivní je ale druhý model, který funguje 

na principu účtování za jednotlivé transakce, které si zákazník objednal. Při účtování 

se pak bere v potaz nejen množství a typ transakcí, ale taky čas, respektive, jak dlouho 

trvalo transakci vyřídit. Třetím typem cenové politiky je nastavení cen dle trhu. Zde 

nejde o to rozpočítat všechny náklady na zákazníky, ale o to být konkurenceschopný 

v porovnání s ostatními dodavateli (Bangeman, 2005, p.  91). U tohoto modelu ale 
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může dojít k situaci, kdy CSS sice bude mít ceny za své služby odpovídající trhu, 

nicméně výnosy pak nepokryjí náklady společnosti. 

 

 

2.3.7  Dohoda o úrovni poskytovaných služeb 
 

    Během vzniku prvních CSS se dohody o úrovni poskytovaných služeb (dále jen 

dohody) nepovažovaly za důležité. Ještě i v roce 2004 mělo tuto dohodu uzavřenu 

pouhých 24% společností a CSS (Bywater, 2001, p. 16). O dva roky později, v roce 

2003, již tuto dohodu používalo 78% evropských společností k definování úrovně 

služeb, které jim poskytovaly jejich CSS (Bangemann, 2005, p. 96).  

 

    Na definici dohody se většina autorů shoduje, jedná se o smlouvu, která specifikuje 

vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem služeb, tedy mezi pobočkami a jejich CSS 

(Aguirre, Couto, Disher et.al., 1998, p. 9; Bangemann, 2005, p. 94; Bergeron, 2003, p. 

207). Jejím hlavním účelem je nastavit očekávání a požadavky obou stran, nastínit 

možnosti a kapacitu CSS a domluvit se na rozsahu poskytovaných služeb, jejich úrovni 

a ceně, respektive cenové politice (Aguirre, Couto, Disher et al., 1998, p. 9). 

 

    Ve většině společností jsou tyto dohody vytvořeny tak, aby se daly jednoduše 

doplňovat či měnit. První dohoda například bývá hodně podrobná, zatímco další verze 

již mohou být značně zkrácené, protože po určité době trvání spolupráce mezi SSC a 

společností už obě strany znají procesy, služby i podmínky, takže se upravují pouze 

hlavní principy (například změna cenové politiky či objem služeb). 

 

 

2.3.8 Měření výkonu centra sdílených služeb 

 
    Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, smyslem CSS jsou dva hlavní úkoly, uspokojit 

potřeby zákazníka a přitom zůstat konkurenceschopnými na trhu. K uspokojení stále se 

zvyšujících požadavků zákazníků je potřeba neustále pracovat na zlepšování služeb a 

procesů. Aby mohlo CSS garantovat úroveň služeb srovnatelných či lepších, než má 

konkurence, musí především vyvinout nástroj k jejich měření. Dokud všechny 
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zainteresované strany (zákazník, CSS) nebudou mít povědomí o tom, co se za 

jednotlivými službami nachází, nebude možné je zlepšovat (Couto, Dunn, Hyde et al., 

2000, p. 6). Pouze měřením výkonu je možné zjistit rozdíl mezi tím, co bylo stanoveno 

v dohodě o úrovni poskytovaných služeb a skutečnou úrovní služeb poskytnutých 

zákazníkovi. Cílem každého CSS je dokázat, že monitorování ukázalo lepší výsledek, 

než který je uveden v dohodě (Quinn, Coke, Kris, 2000, p. 194).  

 

    Měření výkonu však není pouze o srovnávání kvantitativních výsledků z minulosti 

s těmi aktuálními. Vhodná metoda by měla být vybrána ještě před prvním 

monitorováním, zpravidla bývá vybraná metodologie zahrnuta již do dohody o úrovni 

poskytovaných služeb. Za nejčastější se považuje například měření délky hovoru se 

zákazníkem, tedy jak dlouho trvá personálnímu poradci zodpovědět zákazníkův dotaz. 

Díky pokročilým technologiím je dnes možné tyto hovory nahrávat a uchovávat 

v databázi, jak dlouho jen potřebujeme. Hlavním úkolem je pak porovnání výsledků 

s výsledky konkurence (Bangemann, 2005, p. 83). Analyzovat kvantitativní data je pro 

CSS jednodušší, neboť jsou v databázi neustále k dispozici. Na druhé straně jsou to 

však zákazníci, kteří by měli CSS poskytnout své hodnocení využitých služeb. 

Nejvyužívanější formou skloubení komentáře zákazníka s analýzou kvantitativních dat 

je dotazník kvality s větším podílem uzavřených otázek. Na konec dotazníku je pak 

možné nechat jednu až dvě otázky otevřené, kde má zákazník možnost napsat svůj 

komentář či názor. Distribuce těchto dotazníků se s použitím intranetu a emailu stala 

velice jednoduchou (Reilly, 2000, p. 31). 

 

    Ať už jsou výsledky měření výkonu pozitivní či negativní, je velice důležité tyto 

sdílet nejen s vedením společnosti, ale také interně v rámci CSS, neboť i pro 

zaměstnance je důležité vidět, jak se úroveň služeb jimi poskytovaných vyvíjí.   

 

 

2.3.9 Potencionální risk a nevýhody sdílených služeb 
 

    Problémy spojené se zavedením sdílených služeb jsou častější v Evropě, neboť zde se 

kvůli četnosti zemí s různými jazyky, právními opatřeními a rozdílnou mentalitou 

vyskytují problémy častěji než třeba při implementaci sdílených služeb v Americe. 
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    Kultura hraje důležitou roli hned ve dvou aspektech. Ten první je dán změnou 

situace v rámci společnosti, kdy se zaměstnanci stávají zákazníky a oddělení lidských 

zdrojů dodavatelem služeb. Druhý aspekt je spojen s růzností kulturních zvyků 

zaměstnanců rozdílných zemí (Schulman, Dunleavy, Hamer et al., 1999, p. 52). Jinými 

slovy zatímco svět obchodu se kvůli globalizaci stále zmenšuje a společnosti z různých 

zemí dokáží úzce spolupracovat, lidé se nechtějí vzdát jejich kulturních prostředí, zvyků 

a způsobu uvažování, protože právě toto je odlišuje od ostatních a dává jim možnost se 

vyjadřovat způsobem, který je jim vlastní. Proto je potřeba již od začátku budování CSS 

najít cestu ke všem zákazníkům ze zemí, pro které jsou sdílené služby určeny, a nastavit 

procesy v rámci CSS tak, aby všem zákazníkům, nehledě na zemi původu, vyhovovaly.  

 

    Nejdůležitější změnou, která ve společnosti implementující sdílené služby nastane, je 

změna firemní kultury. Posun ke kultuře služeb je nevyhnutelný, nicméně někdy může 

způsobit snížení efektivity a neztotožnění se s novou situací (Bergeron, 2003, p. 24). I 

tomuto riziku se může zamezit zapojením profesionálních konzultantů na vedení změn 

(change management), kteří pracují na přípravě vedoucích i zaměstnanců na tuto velkou 

změnu ve společnosti.  

 

    Rozdílná legislativa a daňový systém je další nevýhodou, na kterou je třeba se dobře 

připravit. Opomenutím jednoho zákona či nařízení se může spustit lavina, která může 

vést k velkým nepříjemnostem. Založit CSS v Evropě, kde každá země funguje na 

jiném legislativním rámci, je pak obzvlášť náročné (Horan, Durke, Lowrey, 2002, p. 

13). Při poskytování personálního poradenství různým zemím je například potřeba 

počítat se zákoníkem práce, který bude v každé zemi naprosto odlišný. Je tedy třeba 

zaměstnance CSS vyškolit a seznámit s právními dokumenty té země, pro kterou bude 

zaměstnanec pracovat.  

 

    Při pohledu na fungování klasického personálního oddělení zjistíme, že osobní 

kontakt se zaměstnanci je zde na denním pořádku. Personalisté znají zaměstnance, 

kterým poskytují své služby, osobně, a tím k nim mají jiný vztah než zaměstnanci CSS, 

kteří se se svými zákazníky nikdy nepotkají a znají se maximálně po telefonu či podle 

jména. Ztráta osobního kontaktu většinou působí negativně zvlášť na straně 

zákazníků, kteří potřebují často řešit s personalisty i citlivé otázky, kde je důvěra 
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jedním z nejdůležitějších faktorů spolupráce. Stačí, aby zaměstnanec jednou nebyl 

správně informován, a už se na CSS nikdy neobrátí a bude si hledat informace a 

podporu někde jinde (Otter, 2003, p. 10).  

 

    Aby se projekt implementace sdílených služeb vyplatil, je třeba mít dostatek služeb, 

které se plánují do CSS převést. Dále ne každá společnost je vhodná pro sdílené služby. 

Z pohledu minimální velikosti společnosti bychom se mohli řídit tím, že čím je 

společnost větší a má rozvinutější procesy, tím je pro sdílené služby lepší (Bergeron, 

2003, p. 25). V literatuře jsem nenašla žádná přesná čísla o tom, jak velká by společnost 

měla být, aby se koncept sdílených služeb vyplatil, a proto vám nabídnu čísla na 

základě interní studie společnosti SAP, která říká, že společnost by měla mít minimálně 

5.000 zaměstnanců. Mezi zákazníky společnosti SAP, kteří si zřídili svá CSS, 

nenajdeme žádnou firmu s počtem zaměstnanců menším než 10.000 (Interní publikace 

SAP, 2006, s. 6). 

 

    Vyškolit zaměstnance k jejich novým odpovědnostem musíme jak na straně CSS, 

tak na straně poboček, které budou některé své procesy do tohoto centra převádět. 

Budoucí pracovníci CSS musí vědět, jak se chovat k zákazníkům, musí se naučit 

používat technické nástroje ve formě informačních systémů a programů, které 

společnost používá, a v neposlední řadě musí mít znalost procesu, ve kterém budou 

pracovat. První dojem je zde zvlášť důležitý, a proto je třeba, aby měli perfektní znalost 

procesu ihned od začátku. Zaměstnanci poboček, jimž byla část práce přesunuta do 

CSS, by zase měli být vyškoleni na to, co se od nich bude očekávat v jejich nových 

pozicích (Bergeron, 2003, p. 25). 

 

    Založení CSS je spojeno s velkou kapitálovou investicí, která záleží na tom, zda 

bude centrum sídlit ve vlastních či pronajatých prostorech, kolik bude mít zaměstnanců, 

jak velký bude objem transakcí a technická infrastruktura. Celkově je celý tento 

koncept postaven na velmi vysokých vstupních nákladech a delší návratnosti investice. 

Založení CSS může být srovnáno se založením nové firmy – i zde platí, že než začne 

firma generovat zisk, musí nejdříve splatit vstupní náklady a to může nějaký ten rok 

trvat. Nicméně je zaručeno, že pokud implementace sdílených služeb proběhne správně, 

je návratnost investice zaručena a v delším horizontu na tom společnost rozhodně 

vydělá (Bergeron, 2003, p. 25). 
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       Některé společnosti si dále stěžují na nižší kvalitu služeb a nedostatečnou 

technickou podporu (Bangemann, 2005, p. 59). To se však dá řešit operativně, nízké 

kvalitě se dá zabránit dobře nastavenou dohodou o úrovni poskytovaných služeb a jejím 

dodržováním, technická podpora se dá zvýšit vybráním dobrého dodavatele. Co zůstává 

na seznamu nejvíce důležitých faktorů, jsou právě zaměstnanci a jejich zainteresovanost 

do celého projektu implementace, protože pokud tito budou nemotivováni či jen málo 

informovaní, může být celý projekt odsouzen k záhubě již od samého počátku. 
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3  Společnost SAP a jeho centrum sdílených služeb 
 

        

3.1  Společnost SAP 

 
    Společnost SAP byla založena v roce 1972 v Německu pěti bývalými zaměstnanci 

společnosti IBM, kteří měli jedinou vizi vyvinout takový software, který by umožňoval 

společnostem fungovat na jedné jednoduché platformě informačních technologií 

v reálném čase, a tím jim zjednodušit podnikání. Po roce práce spustili první verzi 

finančního softwaru zvanou R1, kdy písmeno R znamená reálný (ve smyslu času). 

Tento koncept reálného zpracování dat znamenal revoluci, protože stávající softwary 

umožňovaly zpracování dat s určitým zpožděním (minimálně jednoho dne, většinou 

však i více dní), a posunul tak SAP do čela softwarových společností, kde se drží 

dodnes (Meissner, 1997, p. 283).  

 

    V posledních pěti letech se softwarový trh zabýval především řešením přístupu 

k informacím tak, aby každý zaměstnanec dostal pouze ty informace, které potřebuje a 

jsou pro něj důležité, a nebyl zahlcen informacemi a daty pro něj neužitečnými. I zde 

SAP dokázal vyvinout takové řešení, které mu zajistilo třetí místo mezi nezávislými 

softwarovými prodejci na světě. V současnosti má 33 200 zákazníků většinou mezi 

velkými společnostmi a 37 000 zaměstnanců po celém světě. Co se týče portfolia služeb 

společnosti, nabízí SAP více než 25 druhů softwarových aplikací na míru dle průmyslu, 

ve kterém společnost pracuje. V roce 2005 měla společnost SAP výnosy ve výši 8.5 

miliard EUR (Interní publikace SAP, 2006, s. 4). 

 

 

3.2  Centrum sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů ve 

společnosti SAP  
      

    Společnost SAP má své pobočky po celém světě a interně se rozděluje dle regionů na 

Ameriku, EMEA (Evropa, Afrika a Střední východ) a APA (Asie a Pacifik). Své první 

centrum sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů otevřel SAP pro region APA v roce 
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2003 v Singapuru, druhé pak o chvíli později v Severní Americe a třetí bylo otevřeno 

v roce 2004 v Praze, aby poskytovalo služby pro pobočky v rámci EMEA regionu.  

 

 

3.2.1  Vznik centra sdílených služeb  
 

    Přestože oficiální vznik pražského CSS je datován rokem 2004, projektový tým, 

čítající 23 zkušených zaměstnanců, už na tomto úkolu začal pracovat o dva roky dříve. 

Mezi nejdůležitější úkoly patřilo vybrat činnosti, které se do centra mají přesunout, 

zapojit vedení všech poboček v rámci EMEA regionu,  vybrat vhodnou zemi, kde bude 

kvalitní a levná pracovní síla, dobrá infrastruktura, především dobré dopravní spojení 

mezi centrem a mateřskou společností sídlící v německém Walldorfu, možnost využití 

státních dotací na investiční pobídky, stabilní politická situace, výhodný daňový systém 

a přijatelné ceny služeb. Projektový tým vytipoval dvanáct evropských lokalit a nechal 

si od jejich investičních úřadů zpracovat nabídku (v České republice toto zajišťovala 

společnost Czech Invest). Do výběrového řízení na vhodnou lokalitu pak bylo zařazeno 

12 zemí (Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, 

Rusko, Polsko, Bělorusko, Řecko, Slovinsko a Lotyšsko). Projektový tým po obdržení 

všech nabídek výše uvedených zemí zpracoval studii, která poukazovala na výhody a 

nevýhody každé z nich, a vedení společnosti pak hlasovalo pro tu nejlepší. Pro Českou 

republiku hlasovalo jedenáct zástupců vedení z dvanácti.  
  

    Jedním z hlavních důvodů založení sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů byla 

úspora nákladů. Podle projektového týmu by společnost SAP měla ušetřit až 30% 

nákladů a to jednak díky přesunutí pracovní síly do levnější České republiky, zatímco 

zaměstnanci, kteří vykonávali administrativní úkony v pobočkách, budou buď 

převedeni na jinou práci, anebo propuštěni. Byla vypracována tzv. FTE analýza 

(analýza plného úvazku), která určovala, kolik zaměstnanců bude personální činnosti 

z Prahy vykonávat a kolik jich může zůstat v pobočkách či mateřské organizaci. 

Druhým důvodem byla žádost o standardizaci služeb. Tím, že se všechny služby budou 

poskytovat z jednoho místa, dojde ke zvýšení efektivity a dále k větší transparentnosti 

služeb. Doposud si každá pobočka vedla svou personální administrativu po svém a bylo 

těžké vykazovat výsledky společnosti jako celku.  
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    Aby projektový tým mohl posoudit, které činnosti bude výhodné do CSS převést, 

musel provést personální audit. Výsledkem tohoto auditu byl následující seznam 

činností, které byly navrhnuty k migraci do CSS: 

 Mobilita a relokační služby 

 Mzdové účetnictví  

 Nábor zaměstnanců 

 Operátorské centrum 

 Kompenzace a benefity 

 Školení a rozvoj zaměstnanců 

 Zadávání zaměstnaneckých dat 

Byl vybrán typ migrace zaměřený na služby, což znamená, že se nejdříve připravila 

migrace jedné služby (např. mobility) a poté se začala poskytovat tato služba všem 

patnácti zemím najednou. Následovala další služba a stejný postup (jiný, také často 

používaný způsob migrace, je migrace zaměřená na země, kdy se migruje jedna země a 

všechny služby, které se mají do CSS převést).  

 

    Z hlediska organizace se společnost SAP dělí dle regionů, toto CSS má sloužit 

regionu EMEA. Do tohoto regionu spadá 15 zemí (viz mapa v příloze A), jejichž 

personální administrativa byla přesunuta do Prahy. V rámci globální organizace však 

v EMEA regionu ještě existují tzv. svazy (například svaz externích konzultantů SAP) a 

u těchto bylo rozhodnuto zůstat u původní struktury. Z hlediska časového pásma je 

největší rozdíl jedna hodina (např. Afrika, UK) a ani kultura jednotlivých zemí se nijak 

dramaticky neliší. V organizaci došlo také k vytvoření nového centra expertízy, kdy 

zkušení personální experti v pobočkách mají za úkol řešit úkoly na úrovni, kterou 

pracovníci sdílených služeb nedokáží vyřešit, ať už z důvodu neznalosti lokální 

problematiky, nebo z důvodu legislativy.  

 

    Při schválení České republiky jako vhodné destinace pro založení CSS se 

rozhodovalo o tom, zda toto centrum přičlenit k pobočce, která už v České republice 

existuje přes deset let, nebo zda se vybuduje samostatné centrum (tzv. greenfiled). 

Druhá možnost se nakonec zdála být výhodnější, a tak byla vybrána lokalita Nové 

Butovice, jednak kvůli blízkosti dálnice vedoucí do Německa a také kvůli blízkosti 

pobočky SAP Česká republika, která ze začátku sloužila jako základna pro projektový 

tým.  
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    Projektový tým vybral na základě doporučení společnosti Czech Invest personální 

agenturu Solutions, která měla od začátku pomáhat s výběrem kandidátů. Požadavky 

na kandidáty byly především znalost dvou světových jazyků, angličtiny a druhého 

jazyka na základě toho, pro jakou zemi bude zaměstnanec pracovat, a dále znalost práce 

s počítačem a praxe z toho personálního oboru, pro který měl zaměstnanec nastoupit. 

Nutno říct, že v této fázi došlo k první chybě projektového týmu a to v nastavení 

očekávání kandidátů. Výběrové řízení bylo náročné, do Prahy byli pozváni přední 

představitelé lidských zdrojů v rámci SAPu z celé Evropy, kandidáti absolvovali 

nejdříve testy personální agentury, dále hodinový pohovor před výše uvedenou komisí a 

také museli vyřešit případovou studii. Ti nejlepší pak dostali nabídku, nicméně náplň 

práce pak neodpovídala očekáváním nastaveným v průběhu výběrového řízení, práce 

v CSS je totiž celá o administrativě a rutinních transakcích.  

 

    Jazyková vybavenost potencionálních kandidátů byla vyhodnocena jako velmi 

dobrá, anglicky se učí děti již od základních škol a dále si k tomu přibírají ještě další 

cizí jazyk jako němčinu, španělštinu, italštinu nebo francouzštinu a naopak starší 

generace mohou nabídnout výbornou znalost ruštiny. 

 

    Dopravní spojení bylo vyhodnoceno jako jedno z nejlepších, lokalita obchodního 

centra na Nových Butovicích je jen 2 km vzdálena od nájezdu na dálnici na Německo, 

v případě dopravy autem a letiště je vzdáleno asi 20 minut jízdy taxíkem. Let z Prahy 

do Frankfurtu trvá necelou hodinu a z Frankfurtu do Walldorfu, kde sídlí mateřská 

společnost, je to pak necelou hodinu autem. 

 

    Projektový tým ve spolupráci s interními financemi vypočítal, že nejlepší formou 

umístění CSS bude pronájem nemovitosti ve formě obchodního centra, přičemž si 

tento nájem může dát společnost do nákladů.  

 

    Česká republika nabízí společnostem vstupujícím na český trh dotace jednak na platy 

zaměstnanců a dále na jejich školení. Tyto dotace jsou závislé na pracovních smlouvách 

na dobu neurčitou a na plný úvazek. Získání dotací je sice spojeno s náročnou 

administrativní prací (společnost musí vyčlenit jednoho zaměstnance, který bude 

pracovat na vypočítávání dotací), nicméně tímto může dostat zpět až 30 % nákladů na 

mzdy a školení. 
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    Všechny země v rámci EMEA regionu dostaly k podpisu dohodu o úrovni 

poskytovaných služeb, která obsahuje především popis služeb, které budou do CSS 

přesunuty, úroveň kvality těchto služeb a cenovou politiku, tedy kolik budou jednotlivé 

služby stát a jakým způsobem budou fakturovány.  

 

    V rámci cenové politiky byl použit model alokace, tedy rozpočítávání všech nákladů 

CSS na své zákazníky. V současné době (3 roky po vzniku CSS v Praze) se uvažuje o 

změně modelu na účtování za jednotlivé transakce. 

 

    Již od počátku fungování CSS byl vytvořen tým kvality služeb, jehož hlavním 

úkolem je monitorování služeb a hodnocení jejich kvality, příprava pravidelných 

měsíčních reportů (viz příloha B) vedení společnosti a vedoucím jednotlivých týmů. 

Tento tým je také zodpovědný za vyvíjení nových nástrojů ke zlepšení kvality služeb, 

na čemž úzce spolupracuje s vedoucím každého personálního týmu a týmem samotným. 

Reporty jsou také komunikovány zaměstnancům během čtvrtletního setkání se 

zaměstnanci a vedení společnosti.  

 

    CSS je postaveno na systému ERP (viz kapitola 2.3.3), dále má své operátorské 

centrum s databází všech zákazníků, což zjednodušuje práci zaměstnancům a navíc tím 

umožňuje vstup do databáze všem zaměstnancům, kteří se ke svému případu mohou 

kdykoliv vrátit, udělat si statistiku úspěšnosti nebo jen dodat novou informaci. 

Zaměstnanci pak mohou také využívat samoobslužnou technologii (například 

k zobrazení výplatní pásky v elektronické podobě či zůstatku dovolené) a vedoucí 

pracovníci mají možnost využít samoobslužné technologie k zobrazení dat o svém 

týmu (například míru nemocnosti v týmu, součet zůstatků dovolených, report o 

narozeninách). V neposlední řadě je k dispozici i portál (intranet), který umožňuje výše 

uvedené aplikace používat i z domova, a to formou personalizovaných dat (každému 

uživateli se ukáže pouze informace relevantní v jeho případě, například jeho výplatní 

páska, nebo pokud pracuje v personálním oddělení pouze informace o globálním 

programu pro personalisty).  

 

 

 

 

 41



3.2.2  Současný stav centra sdílených služeb  
 

   V současné době má CSS v Praze osmdesát zaměstnanců pracujících v personální 

administrativě (organizační struktura viz příloha C). Do května roku 2007 byly 

přesunuty do Prahy níže uvedené procesy. 

 

    Operátorské centrum (tzv. HR help desk), jehož tým čítá 13 zaměstnanců, má na 

starosti první kontakt se všemi zákazníky CSS. Zákazníci (tedy zaměstnanci poboček 

SAPu v rámci EMEA regionu) mohou do tohoto centra jednak volat, nebo posílat 

emaily. Tým je rozdělen dle jazyků na německý, anglický, francouzský, španělský a 

italský a dle toho si také mohou zákazníci zvolit telefonní číslo tak, aby byli obslouženi 

ve svém rodném jazyce. Zaměstnanci tohoto týmu jsou vyškoleni na to, jak fungují 

procesy v zemi, pro kterou budou pracovat (například zaměstnanec pro Francii dostane 

přesný popis všech procesů, programů a benefitů, jak fungují ve Francii, a je proto 

schopen zodpovídat otázky francouzských kolegů/zákazníků). Pokud zákazník chce 

poradit s něčím, co není v kompetenci tohoto týmu (citlivé otázky, právní dotaz) bude 

požadavek přeposlán na lokálního personálního experta, který je zodpovědný tento 

požadavek vyřídit.  

 

    Velikost týmu mobilit a relokací je 25 zaměstnanců, hlavní náplní pak příprava 

veškeré administrativy při stěhování zaměstnance z jedné země do druhé. Například 

pokud zaměstnanec SAP Portugalsko dostane nabídku pracovat v SAP Afrika, 

zaměstnanci tohoto týmu nejdříve zjistí, jaké jsou legislativní požadavky dané země, 

zda je tam vízová povinnost či nutnost očkování apod. Poté si ze systému vytáhnou 

všechny informace o tomto zaměstnanci a připraví mu víza, zvací dopis, kompletní 

relokaci či seznam zdravotních prohlídek, které zaměstnanec musí absolvovat. 

 

    Ve mzdovém oddělení pracuje 23 zaměstnanců, kteří připravují a účtují mzdy 

zaměstnanců společnosti SAP. V tomto týmu je zvlášť důležitý fakt, že každá země má 

odlišný daňový, sociální i zdravotní systém a legislativu vůbec, proto je každý tým opět 

vyškolen na mzdový systém té země, pro kterou bude pracovat. Další aktivitou tohoto 

týmu je také vystavování potvrzení o příjmech a zaměstnání či příprava daňového 

přiznání. 
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    Náborové oddělení se skládá ze 14 pracovníků zodpovědných za kompletní 

administrativu při náboru zaměstnanců, tito pracovníci připravují inzeráty a následně je 

publikují jak v tištěných periodikách, tak v internetových, dále zvou kandidáty na 

pohovory, které jsou pak vedeny lokálním personalistou v dané zemi, kontaktují 

kandidáty ohledně výsledku výběrového řízení a posílají buď nabídky, či děkovné 

dopisy.  

 

    Zaměstnanci oddělení dat mají na starosti zadávání všech personálních, pracovních 

či jiných dat týkajících se zaměstnanců do systému (např. nová pozice na základě 

povýšení, nové trvalé bydliště, změna stavu apod.). Úzce spolupracují s lokálními 

personalisty, kteří jim v systému posílají tyto změny k zadání. Tento tým je jeden 

z nejmenších, má 5 členů.  

 

    Oddělení kompenzací a benefitů a školení a rozvoje prozatím do CSS nebylo 

přesunuto, během migrace se zjistilo, že bude potřeba více času na přípravu přesunu 

těchto procesů a navíc tyto týmy budou pouze malé a větší část práce zůstane pořád na 

lokálních personalistech. 

 

    Mezi první oddělení, která byla v CSS zřízena, patří interní oddělení lidských 

zdrojů. Původně mělo tři zaměstnance na úrovni konzultantů (jeden lokální konzultant,  

druhý vyslaný z mateřské společnosti a jednu mzdovou účetní), kteří se starali zejména 

o nábory zaměstnanců pro CSS, spolupráci s personálními agenturami, nastavení 

systému benefitů a kompenzací, mzdové účetnictví a veškerou personální agendu 

(smlouvy, správa dat, zadávání dat do systému apod.). Postupně se v rámci migrace 

začaly i tyto procesy  přesouvat do nově vzniklých oddělení. Jako první proběhla 

migrace mzdového účetnictví do nově vzniklého týmu mzdových účetních, kam byla 

přesunuta i stávající mzdová účetní, dále se přesunul proces náboru zaměstnanců. V té 

době již pracoval v interním oddělení lidských zdrojů zaměstnanec zodpovědný za 

nábor zaměstnanců a tento byl opět přesunut do mezinárodního týmu náboru 

zaměstnanců pracující však výhradně pro naše CSS. Jako třetí proběhl přesun správy 

personálních dat – v tomto případě bez přesunu zaměstnance, neboť tato práce zabírala 

přibližně 20% zodpovědností. V neposlední řadě byli také zaměstnanci CSS školeni, jak 

využívat operátorské centrum pro zodpovězení všeobecných otázek, se kterými se do té 

doby obraceli na lokální personalisty. 
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    V současné době má interní oddělení lidských zdrojů dva zaměstnance, kteří jsou 

zodpovědní především za kompenzace a benefity, dále za rozvoj a školení zaměstnanců, 

za tvorbu personální strategie, za konzultace vedoucím pracovníkům ohledně používání 

personálních nástrojů a systému a za retenční program společnosti.  

 

 

3.2.3  Implementace Ulrichova modelu čtyř rolí v centru sdílených 

služeb  

 
    Interní oddělení lidských zdrojů se v roce 2006 rozhodlo v CSS implementovat 

Ulrichův model čtyř rolí. Hlavním cílem implementace bylo zjistit, jak  je oddělení 

lidských zdrojů v rámci společnosti vnímáno a na které role by se mělo v budoucnosti 

zaměřit. Tento záměr byl představen vedení společnosti, které výzkum schválilo. Poté 

byli seznámeni s plánovaným výzkumem všichni liniový manažeři společnosti. Těm 

byly zaslány dotazníky obsahující následující výroky: 

 

Interní oddělení lidských zdrojů pomáhá organizaci… 

1. dosáhnout strategických cílů  

2. dosáhnout operativních cílů 

3.  postarat se o zaměstnance 

4. adaptovat se na změny  

 

Interní oddělení lidských zdrojů se podílí na…. 

5. definování strategie společnosti 

6. vykonávání personálních procesů 

7. zlepšování oddanosti zaměstnanců 

8. tvoření kultury změny 

 

Interní oddělení lidských zdrojů zajišťuje, aby… 

9. strategie lidských zdrojů byla odvozena z celkové strategie společnosti 

10. personální procesy byly vykonávány efektivně 

11. směrnice a nařízení byly v souladu s přáním zaměstnanců 

12. personální procesy byly nastaveny tak, aby podporovaly změnu 
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Efektivita interního oddělení lidských zdrojů je měřena na základě…. 

13. realizace strategie  

14. vykonávání personálních procesů 

15. spokojenosti zaměstnanců 

16. předvídání a implementace změn 

 

Interní oddělení lidských zdrojů je považováno za…. 

17. obchodního partnera  

18. administrativního partnera 

19. zástupce zaměstnanců 

20. agenta změn  

 

Interní oddělení lidských zdrojů se věnuje především…. 

21. strategickým záležitostem 

22. operativním úkolům 

23. naslouchání zaměstnanců 

24. podporou nových přístupů zajišťujících konkurenceschopnost  

 

Interní oddělení lidských zdrojů je aktivním účastníkem…. 

25. obchodního plánování  

26. projektování personálních procesů 

27. pracovněprávních procesů 

28. obnovování procesů 

 

Interní oddělení lidských zdrojů pracuje na…. 

29. přípravě vize lidských zdrojů 

30. monitorování administrativy 

31. skloubení pracovního a soukromého života zaměstnanců 

32. přetváření procesů  

 

Interní oddělení lidských zdrojů zdokonaluje procesy tak, aby…. 

33. strategie lidských zdrojů navazovala na potřeby organizace 

34. byl výkon personálních procesů co nejefektivnější 

35. byly především v souladu se zaměstnanci 
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36. bylo možné je co nejlépe transformovat  

 

Důvěryhodnost interního oddělení lidských zdrojů vychází z/ze… 

37. spolupráce na strategických plánech 

38. zvyšování produktivity  

39. zajištění péče o zaměstnance a jejich potřeby 

40. vykonávání změn  

 

    Každý z dotázaných účastníků šetření musel klasifikovat, do jaké míry s výrokem 

souhlasí, nebo nesouhlasí. K dispozici byla škála od jedné do pěti, kdy jednička  

znamenala vůbec nesouhlasím a pětka znamenala plně souhlasím. Návratnost dotazníků 

byla 90 %. Zpracování dotazníků probíhalo na základě součtu všech hodnot, které 

dotazovaní přiřadili k jednotlivým výrokům. Tyto hodnoty se pak zadaly do tabulky,  

která obsahovala seznam otázek relevantních pro danou roli. Výsledný součet všech 

hodnot u jednotlivé role pak ukázal, kolik procent jednotlivá role dosáhla.   

 

Otázky Body Otázky Body Otázky Body Otázky Body
1 52 2 55 3 68 4 62
5 44 6 64 7 61 8 56
9 50 10 52 11 56 12 54

13 48 14 55 15 60 16 53
17 66 18 67 19 62 20 56
21 52 22 64 23 68 24 63
25 46 26 62 27 67 28 53
29 51 30 59 31 58 32 66
33 50 34 55 35 64 36 48
37 47 38 57 39 67 40 68

Celkem 506 Celkem 590 Celkem 631 Celkem 579
Maximum 680 Maximum 780 Maximum 790 Maximum 785

% 74 % 76 % 80 % 74

Strategický partner Administrativní 
expert

Zástupce 
zaměstnanců Iniciátor změn

 
 

Tabulka č.3: Výsledek průzkumu rolí v CSS  společnosti SAP 

  

    Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce manažeři vnímají interní personální 

oddělení jako zástupce zaměstnanců (80%), což může mít původ v tom, že CSS 

společnosti SAP se o své zaměstnance stará velice dobře, často provádí průzkumy 

spokojenosti a motivace a dle jejich výsledků pak nastavuje nové procesy a projekty 

(nový systém benefitů, vlastní fitness centrum, školicí programy).  
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    Na druhém místě se umístila role administrativního experta (76%). Centrum 

sdílených služeb společnosti SAP přejalo principy sdílených služeb i ve svém interním 

oddělení lidských zdrojů, takže pod sdílené služby v oblasti lidských zdrojů přesunulo 

některé své činnosti, jako jsou relokační služby pod oddělení mobilit, mzdové 

účetnictví pod oddělení mezd nebo informační linku pro zaměstnance pod operátorské 

centrum. Navíc neustále pracuje na snížení administrativních úkonů  a zefektivnění 

svých interních služeb.  

 

    O něco nižší výsledek pak vyšel rolím strategického partnera a iniciátora změn 

(74%). Strategie interního personálního oddělení se sice odvíjí od strategie společnosti a 

personální manažer spadá pod vedení společnosti, někdy se ale některé dílčí strategické 

úkoly připravují bez přítomnosti zástupce personálního oddělení, většinou na základě 

nějaké urgence. Personální oddělení je pak požádáno o připomínky zpětně, nicméně 

mnohdy je pak změnu už těžké do projektu zahrnout. S tím souvisí i role iniciátora 

změn. V roce 2006 například iniciovalo interní personální oddělení změnu týkající se 

nových pracovních úvazků, konkrétně šlo o poloviční úvazky. Tato změna byla 

iniciována na základě problému nalézt dostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu 

(potřeba dvou světových jazyků). Trvalo skoro 6 měsíců, než návrh prošel a 

personalisté mohli začít pracovat na výběru vhodné propagace nových pracovních míst 

s polovičním úvazkem. 

 

 

3.2.3.1  Následná opatření v centru sdílených služeb  
 

    Na základě výsledků uvedených v tabulce č.3 se personální vedení rozhodlo 

podniknout následující kroky, které by měly vést ke zvýšení vnímání personálního 

oddělení jako strategického partnera a iniciátora změn: 

 

1. Zavedení pravidelných schůzek vedení společnosti (tzv. Management Comittee), 

kde se budou probírat všechna strategická rozhodnutí. V urgentním případě se tato 

schůzka svolá v mimořádném termínu. Všichni zástupci oddělení mají možnost se 

vyjádřit k aktuálním problémům společnosti.  
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2. Personální ředitel se bude nově účastnit externích zasedání obou oddělení, kde se 

řeší strategie oddělení, a bude se podílet na její tvorbě s každým oddělením. 

3. Zástupce personálního oddělení se bude podílet na prezentaci výsledků společnosti 

zaměstnancům. 

4. Při předložení návrhu na změnu či reorganizaci bude mít personální ředitel 

vypracován projekt a na vyjádření se k tomuto projektu bude mít vedení společnosti 

lhůtu 1 měsíc. 

5. Pokud se bude jednat o změny většího charakteru (dopad na celou společnost), bude 

projekt připraven ve spolupráci se společností Mercer s.r.o., globálním partnerem 

společnosti SAP v oblasti personálního poradenství.  

6. Pokud vedení společnosti schválí takovýto projekt, personální oddělení bude 

pravidelně informovat vedení společnosti o stavu projektu a dále v každém oddělení 

bude jmenován 1 zaměstnanec, který bude na tomto projektu spolupracovat. 

7. Změny se budou komunikovat zaměstnancům během čtvrtletních setkání se 

zaměstnanci a dále taky v měsíčních reportech posílaných emailem.  

 

 

3.2.4  Risk a nevýhody centra sdílených služeb 
 

    Mezi hlavní problémy, které CSS řeší v současnosti, patří nedostatek 

kompetentních kandidátů. Jak již bylo zmíněno, ideální kandidát pro práci v CSS je 

člověk se znalostí dvou cizích jazyků. Na trhu práce takovýto profil mají pouze 

vysokoškoláci nebo absolventi středních škol zaměřených na studium jazyků, v malé 

míře pak středoškoláci, kteří vycestovali po škole do ciziny a zdokonalili se v nějakém 

jazyce. To vedlo společnost k náboru vysokoškolsky vzdělaných kandidátů (tvoří 80% 

pracovní síly), zatímco tuto práci by hravě zvládli absolventi středních škol. Pozice 

administrativního pracovníka je však pro vysokoškoláka atraktivní pouze chvíli a bere 

takovéto zaměstnaní spíš jako přestupní pozici a získání praxe.  

 

    Tímto se dostáváme ke druhému problému a tím je vysoká fluktuace dosahující 

23%. Současný stav nezaměstnanosti v Praze je kolem 2%, což umožňuje 

zaměstnancům snadno najít novou a zajímavější práci, jakmile získají v CSS nějakou 
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praxi, naučí se pracovat se SAP softwarem, se kterým pracuje spousta českých firem a 

zdokonalí se v jazycích díky dennímu kontaktu s rodilými mluvčími.  

 

    Třetím problémem byla a stále je rozdílná kultura. Spousta zemí Evropy bere 

Českou republiku jako zaostalou východní zemi a v tom se pak odráží také komunikace 

mezi zaměstnanci těchto zemí a našimi pracovníky. Situace byla od počátku ztížena i o 

fakt, že někteří kolegové z poboček kvůli přesunu jejich práce do CSS přišli o práci a 

před odchodem navíc museli svou práci předat kolegovi vyslanému právě z České 

republiky. To vedlo k nevraživosti vůči těmto novým českým kolegům, kteří si to 

nenechali líbit o opláceli nevraživou komunikaci stejnou mincí. Zde bych ráda 

podotkla, že tomuto problému by se dalo předejít lepší a efektivnější komunikací 

v rámci celé společnosti, která od počátku chyběla, spousta kolegů z poboček se o 

přesunu práce do CSS dozvěděla až v momentě, kdy se plánoval příjezd českého kolegy 

z CSS.  

 

    Jako poslední nevýhodu bych uvedla chybějící osobní kontakt. Zaměstnanci byli 

zvyklí adresovat své dotazy a problémy svým zástupcům personálního oddělení osobně, 

což na jedné straně snižovalo efektivitu personalisty, nicméně pro zaměstnance to bylo 

příjemnější. Nyní jsou odkazování na neznámá telefonní čísla či emaily neznámých 

kolegů sedících daleko od jejich rodné země, kteří jim v lhůtě dvou dnů dají odpověď 

na jejich otázku. To vede někdy až k frustraci citlivějších zaměstnanců, kteří osobní 

kontakt vyžadují a anonymita operátorského centra je pro ně nepřijatelná.  
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4  Závěr 
 

    Personální řízení tvoří nezbytnou část řízení každé organizace. Je to dáno tím, že 

hlavní náplní personálního oddělení je práce s nejcennějším kapitálem společnosti, čímž 

jsou bezesporu její zaměstnanci. Mezi hlavní cíle personálního řízení patří především 

vedení lidí k dosažení cílů organizace, zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti 

společnosti, vytváření optimálního pracovního prostředí a péče o zaměstnance.   

 

    Vývoj personálního řízení je úzce spjat s vývojem managementu. Vznik prvních 

velkých továren a organizací, které s sebou přinesla průmyslová revoluce, zapříčinil 

potřebu řešit, jakým způsobem má být společnost organizována a řízena. Jednotlivé 

směry s sebou přinášely nové poznatky, ale také kritiky, některé se navzájem prolínaly 

a navazovaly na sebe, jiné oproti tomu vznikaly na základě poučení se z chyb 

předešlého období. Z hlediska pojetí personální práce se personální řízení vyvíjelo ve 

třech hlavních stadiích. Personální administrativu vystřídala profesionalizace a 

specializace personálního řízení a to bylo poté nahrazeno strategickým řízením lidských 

zdrojů.  

 

    S vývojem personálního řízení souvisí také vývoj rolí a kompetencí personálních 

pracovníků. Jejich administrativní role se za poslední desetiletí změnily. Současný 

personalista byl měl ovládat hned několik rolí,  aby dokázal  pružně reagovat na potřeby 

organizace, a přinášet tak organizaci hodnotu. Zde mi posloužil Ulrichův model čtyř 

rolí, který definuje čtyři nejdůležitější role současného personalisty. Mimo tradičního 

administrativního experta se jedná o roli strategického partnera, iniciátora změn a 

zástupce zaměstnanců. V praxi se bohužel potkáváme s tím, že personalistům zabírá 

administrativa největší část jejich práce a tudíž nemají možnost se zabývat 

strategickými úkoly a implementací změn. Řešení se nabízí ve formě nového konceptu 

personálního řízení, který vznikl na základě vývoje informačních technologií. Jedná se 

o koncept sdílených služeb.   

 

    Hlavním motivem vzniku sdílených služeb je snížení nákladů organizace a zvýšení 

kvality jejích služeb. Hlavním cílem je sjednotit a standardizovat administrativní 

procesy, aby mohlo být obslouženo co nejvíce zákazníků z jednoho místa. K tomuto 
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účelu si společnosti zakládají svá centra sdílených služeb. Při plánování implementace 

takového centra si musí společnost především stanovit, které procesy tam bude moci 

přesunout. V oblasti lidských zdrojů se nejčastěji využívají sdílené služby pro podpůrné 

administrativní aktivity.  

 

    Informační technologie hrají při implementaci sdílených služeb velkou roli. Využití 

interaktivních nástrojů ve formě intranetu, samoobslužných technologií nebo portálu 

umožňuje komunikovat efektivněji, přičemž nezáleží na tom, ve které části světa se 

zaměstnanci právě nacházejí. Podmínkou implementace sdílených služeb je zajištění 

technologické platformy pro všechny zúčastněné strany.  

 

    Při zakládání centra sdílených služeb musí společnost rozhodnout, jaké služby bude 

svým zákazníkům poskytovat, pro jaké země bude pracovat, jaká bude organizační 

struktura centra a kam centrum umístí. K tomu musí zpracovat analýzu pracovní síly, 

infrastruktury, cen nemovitostí, daňové struktury a legislativy vybrané lokality. V další 

fázi je nutné připravit dohodu o úrovni poskytovaných služeb, která musí být uzavřena 

se všemi zákazníky centra. Tato dohoda mimo jiné stanoví cenovou politiku, tedy 

jakým způsobem bude centrum účtovat svým zákazníkům za služby, které jim 

poskytuje, a metodologii měření výkonu centra.  

 

    Koncept sdílených služeb sebou přináší i určité nevýhody. Na prvním místě jsou to 

kulturní rozdíly, které provází každodenní práci zaměstnanců centra. Rozdílná 

legislativa a daňový systém v zemích zákazníků mohou také vést k potížím, pokud na 

ně centrum nebude dostatečně připraveno. Negativně také na zákazníky působí ztráta 

osobního kontaktu. Aby se všem těmto nevýhodám předešlo, je nutné nepodcenit 

komunikaci ve společnosti a důkladně proškolit jak pracovníky centra, tak všechny 

zaměstnance, kteří se stanou zákazníky sdílených služeb.  

 

    Společnost SAP si založila své centrum sdílených služeb pro oblast lidských zdrojů 

v roce 2004. Vybrala si pro tyto účely Prahu, odkud poskytuje služby svým zákazníkům 

v rámci EMEA regionu. Hlavním důvodem implementace sdílených služeb byla úspora 

nákladů a požadavek na standardizaci personální administrativy, kterou si do té doby 

vykonávaly jednotlivé pobočky této společnosti samy. Na základě personálního auditu 

bylo rozhodnuto převést do centra sdílených služeb administrativu náboru, školení a 
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kompenzaci zaměstnanců,  mzdové účetnictví, relokační služby a správu 

zaměstnaneckých dat. V současné době pro toto centrum pracuje 80 zaměstnanců, kteří 

poskytují personální služby 22 tisícům zákazníků.   

 

    Implementací Ulrichova modelu čtyř rolí v centru sdílených služeb společnosti SAP 

se mi podařilo zjistit, jak interní oddělení lidských zdrojů vnímají linioví manažeři této 

společnosti. Na základě těchto výsledků byl připraven plán opatření, který by měl 

pomoci tomuto oddělení zaměřit se na ty role, které dostaly nižší hodnocení. 

 

    Pražské centrum sdílených služeb společnosti SAP se v současné době potýká 

s několika problémy. Jedná se především o nedostatek kompetentních kandidátů na 

trhu, vysokou fluktuaci zaměstnanců, kulturní rozdíly mezi zaměstnanci a zákazníky a 

chybějící osobní kontakt mezi oběma skupinami. 

 

    Význam sdílených služeb ve světě roste každým rokem, jen v Praze si během 

posledních pěti let otevřely svá administrativní centra společnosti jako Accenture, 

Honeywell, Siemens, Exxon Mobile, IBM či Inbev. To svědčí jednak o tom, že 

mezinárodní společnosti popoháněné svou konkurencí si dokáží spočítat, že sdílené 

služby jim dokáží ušetřit spoustu peněz potřebných pro inovace a dále také o tom, že 

oblast lidských zdrojů už dávno není posuzována jen jako oddělení zodpovídající za 

přípravu pracovních smluv, ale jako strategická součást vedení společnosti. Tento posun 

může na jedné straně přinést mnoho dobrého, personalisté se už nemusí věnovat 

administrativě, ale mohou využít svůj potenciál k vývoji těch činností, které přinášejí 

společnosti nějakou hodnotu, na straně druhé však implementací sdílených služeb 

v oblasti lidských zdrojů dochází k určitým negativním jevům. I proto by každá 

společnost měla pečlivě zvážit, zda pro ni budou sdílené služby přínosné, či naopak zda 

se tím poruší kultura společnosti, což může vést ke snížení motivace zaměstnanců a ve 

finále také k úpadku společnosti. 
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5  Resumé  
 

    Personální řízení je v současné době považováno za jednu z nejdůležitějších součástí 

řízení organizace a to především proto, že jejím hlavním cílem je práce s lidmi, jakožto 

nejdůležitějším kapitálem každé organizace. Během posledních let se personální řízení, 

stejně jako role a kompetence personalistů, podstatně zdokonalilo. Personální 

pracovníci již nejsou zodpovědní pouze za administrativní úkoly, ale také za úkoly 

strategické, přinášející společnosti přidanou hodnotu. Pro vysvětlení nových rolí 

personalistů byl v této práci použit Ulrichův model čtyř rolí. 

 

    Realita se však od teorie často liší. V praxi lze najít spoustu personálních odborníků, 

kteří jsou plně zaneprázdněni administrativou a nezbývá jim čas na úkoly strategické. 

Zde se dostává do popředí koncept sdílených služeb. Odebrání administrativy 

personalistům by ale jako důvod pro implementaci sdílených služeb nestačil, 

společnosti většinou zajímají více ekonomické ukazatele, jako například snížení 

nákladů nebo zvýšení efektivity.  Pokud jsou totiž sdílené služby implementovány 

úspěšně, může společnost ušetřit až 50 % svých nákladů a jsou známy příklady 

organizací, které tímto podstatně zvýšily efektivitu svých služeb v oblasti lidských 

zdrojů. 

 

    Při rozhodování o implementaci sdílených služeb musí každá společnost zvážit, jaké 

služby do centra sdílených služeb převede, kolik zaměstnanců bude muset přijmout, 

v jakém jazyce budou služby zákazníkům poskytovány či která je nejvhodnější 

destinace pro založení centra.  

 

    Koncept sdílených služeb sebou ale přináší i řadu problémů, jako například kulturní 

rozdíly nebo ztrátu osobního kontaktu. Tento fakt byl potvrzen i společností SAP, která 

si založila své centrum sdílených služeb v Praze v roce 2004. Přesto ale SAP považuje 

tento systém za fungující a doporučil by ho každé společnosti, která následuje trendy 

v oblasti lidských zdrojů.   
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 6  Summary  
 

    Human Resources management belongs to one of the most important parts of 

management in general. It’s mainly because of immediate connection with the 

company’s most valuable assets, which are the employees. Human Resources 

management, as well as roles and competencies of human resources professionals, has 

been significantly developing during last years. Those are not responsible only for 

administration anymore, but should be able to execute also other roles in order to add 

real value to the business. For this thesis Ulrich’s Roles model was used to give an 

explanation about four of the most important roles of Human Resources. 

 

    It’s common, that the theory is different from reality. In practice, we could find a lot 

of Human Resources professionals, who are totally overloaded by administration with 

no time for strategic tasks. Here the shared services concept could be seen as a fitting 

tool. This reason would be probably not sufficient without other economic impact on 

the company as cost saving or efficiency increasing. Those two reasons are usually the 

most required one and in case implementation is done successfully, companies could 

save up to 50 % of total costs. Some companies have also made dramatic improvements 

in efficiency and effectiveness of HR through the introduction of shared services.  

 

    The company has to think about several steps before implementing the concept of 

shared services. The decision, which services are going to be moved to the center, how 

many employees are going to be hired there, in which languages are they going to offer 

the services or in which location the center will be settled, has to be made.  

 

    Implementation of shared services can also bring several problems to the 

organization as a different cultural environment or lost of direct contact with customers. 

This was confirmed by SAP Company which found its Shared Services Center in 

Prague in 2004. Nevertheless; SAP has confirmed that having shared service center is 

beneficial and would recommend this solution to other company that is following the 

trend of human resources shared services. 
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8  Přílohy 
 

Příloha A: Mapa regionu EMEA se seznamem všech poboček, kterým 

CSS poskytuje své služby  
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Příloha B: Měsíční report kvality sdílených služeb 
 

SCOREBOARD  HR Services - figures at a glance

SCOREBOARD SAP BSCE HR Services
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Příloha C: Organizační struktura lidských zdrojů CSS společnosti 

SAP 
 

© SAP AG 2006, SAP BSCE Prague, F&A Service Line / Tamara Braun / 1

Organizační struktura společnosti SAP CSS

CSS v oblasti lidských zdrojů

HR help desk

Mobilita & Relokace
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