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Tisková zpráva Asociace pracovních agentur, o.s.:  
 
 
 
„Prezidentem Asociace pracovních agentur byl op ět zvolen Radovan Burkovi č“ 
 
 

Na úterní zasedání vrcholného orgánu Asociace pracovních agentur (APA), Shromáždění členů APA, proběhla mimo 
jiné též volba nového vedení APA na další, tříleté období 2014 – 2017.  
 
Zaplněný sál vyslechl zprávu o činnosti dosavadního Výboru APA za uplynulé tříleté funkční období. Vzhledem 
k dosavadním úspěchům asociace od obnovení samostatné činnosti v únoru 2011, byli jeho zástupci navrženi jako 
kandidáti pro další volební období. Shromáždění členů APA poté jednomyslně zvolilo Kamila Grunda (Sodat Brno), 
Ing. René Kuchára (Agentura Student Praha) a Ing. Radovana Burkoviče (JOB-centrum Ostrava) členy nového 
Výboru APA pro funkční období 2014 – 2017.  
 
Podle znění Stanov APA následně Výbor potvrdil ve funkci Prezidenta APA pro funkční období 2014 – 2017 
Ing. Radovana Burkoviče. 
 
 
 
 
Asociace Pracovních Agentur  (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující 
agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Členové APA jsou geograficky 
rozprostřeni po celém území ČR. Jen v roce 2012 obsloužili 40.000 uchazečů o práci, zaměstnali 20.000 osob jako 
dočasně přidělené agenturní zaměstnance a zprostředkovali 2.500 osobám zaměstnání přímo u firmy. Denně 
zaměstnávali téměř 4.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou 
pracovní dobou). V roce 2013 to bylo obdobné. 
Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu 
APA a dodržování Stanov APA. APA se obrací spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s 
majiteli, kteří v nich současně pracují. Jejich zájmy APA zastupuje a chrání - přehledná tabulka problémů, které ničí 
agentury práce. APA je také k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona 
o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Více na www.apa.cz  


