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Hlas ABSL sílí. Asociace se v uplynulém roce rozrostla o 11 významných členů.

Asociace ABSL, která v České republice reprezentuje segment podnikových služeb, se
v uplynulém roce rozšířila o 11 nových členů. Jedná se o mezinárodní firmy zvučných 
jmen, které podnikají v oborech IT, finance, cestovní ruch či telekomunikace a v České 
republice provozují centrum služeb.

Organizace byla založena v roce 2013 s cílem sjednotit hlas společností podnikajících 
v oboru podnikových služeb, vytvořit platformu pro lepší spolupráci, sdílení know-how a 
předávání zkušeností mezi členy sdružení, hájit jejich zájmy a vytvářet lepší podnikatelské 
prostředí. Asociace si rovněž klade za cíl pomáhat růstu firem, které na našem trhu již 
působí, a podporovat nově přicházející investory. „Že má naše práce smysl, se odráží v růstu
naší členské základny, která se za uplynulý rok rozšířila o pětinu,“ uvedl na výroční schůzi 
členů ABSL ředitel této organizace Jonathan Appleton.

K aktuálním výzvám celého segmentu podnikových služeb patří zejména nutnost zajistit 
dostatek lidských zdrojů, aby nebyl nijak narušen jeho plánovaný růst, který by v roce 2017 
měl dosáhnout zhruba 16 %, což představuje více než 10 tisíc nových pracovních míst. 
„S našimi členy sdílíme informace o zajímavých technologiích využitelných při náboru 
zaměstnanců, stejně jako o nových náborových strategiích. Kromě toho se snažíme podpořit 
příchod talentů ze zahraničí, a to jak z německy mluvících zemí, tak i jižní Evropy, kde vládne
velká nezaměstnanost, anebo z Velké Británie, kde v souvislosti s Brexitem dojde k velkým 
přesunům pracovních sil,“ okomentoval Jonathan Appleton. 

K novým členům, kteří se součástí asociace ABSL stali v uplynulém roce, patří například 
Microsoft, kiwi.com, Crown, Komerční banka, Deutsche Telekom či Citibank.

O ABSL
ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace 
sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, 
který v České republice aktuálně zaměstnává 75 000 lidí a generuje 3 % českého HDP. ABSL
vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best 



practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto 
segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit 
svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz.
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