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Představení APPS
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KDO JSME

APPS je nezávislou a dobrovolnou zájmovou organizací. 

Bezprostředním cílem je vytváření podmínek pro úspěšný 
rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České Republice. 

APPS se zasazuje proti jakékoliv diskriminaci na českém 
trhu práce. 

Členové APPS prokazují svou odbornou úroveň
prostřednictvím vysoké kvality poskytovaných služeb, 
mnohaletých zkušeností a přistoupením k Etickému kodexu 
APPS. 
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ČLENSTVÍ

Členem APPS se může stát pouze právnická
osoba, která splní následující podmínky:

� přistoupí ke Stanovám a Etickému kodexu APPS
� je držitelem povolení MPSV (dle ust. § 62 odst. 3 zákona 
č. 435/2004 Sb.)

� splní další podmínky nutné pro členství v APPS
� 18 členů – 40% trhu
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APPS v číslech
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obrat u všech služeb 
poskytovaných členy APPS 4,5 mld. Kč

počet vyhledaných kandidátů 8 900

počet všech přidělených 
temporary pracovníků
u klientů 75 000

Údaje za rok 2008
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ČINNOST APPS

� Poradenství
�Firmám
�Zaměstnancům
�Státním organizacím
�Odborům

� Kontrolní činnost  

� Legislativa
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Zaměstnávání cizinců

� Členské agentury – cizinci z celého světa (cca 3 500)

� Klient – 56 národností

� Velmi dobrá spolupráce s Úřady práce

� Minimální využití zelených karet
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Příčiny současné situace

� Příchod velkého množství cizinců

� Odkud byla poptávka

� Způsoby získání povolení pro vstup do ČR

� Délka pro vyřízení všech potřebných dokladů

� Agentury práce „cizích státních příslušníků“,  Družstva
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Zaměstnávání cizinců

� Dobrovolné návraty – účinnost

� Zkušenost z Vietnamci

� Celospolečenská zodpovědnost uživatelů a agentur

� Návrhy na úpravu legislativy
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Zaměstnávání cizinců

� Legislativní návrhy – APPS

� Zpřísnění udělování podnikatelských víz

� Dodržování usnesení vlády ze dne 9. února 2009 č. 171

� Flexibilní přístup jednotlivých Úřadů práce 
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KONTAKTY

� Sídlo APPS
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2

� Korespondenční adresa APPS
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB
Na Příkopě 1
110 00 Praha 1

� Další kontakty
E-mail: info@apps.cz
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