
 

 
 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství 
a zprostředkování práce 

 
 

Inovativní produkt projektu  
 

Najdu si své pracovní místo 
CZ.2.17/2.1.00/34086 

 



 

 
 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

Obsah: 
 

1. Zapojení klientů do služeb RUBIKON Centra .................................................................................. 1 

1.1 Doporučení klienta do služeb RUBIKON Centra .............................................................................. 1 

1.1.1  Doporučení klienta do Pracovní agentury RUBIKON .................................................................. 1 

1.1.2 Doporučení klienta do Dluhové poradny RUBIKON Centra ........................................................ 2 

1.2  Průběh úvodní schůzky s klientem .................................................................................................. 2 

1.3 Předání informací o zapojení klienta do Pracovní agentury RUBIKON ........................................... 2 

2. Fáze spolupráce pracovních poradců s klienty ............................................................................... 3 

2.1 Motivační program individuální ...................................................................................................... 3 

2.2 Individuální plánování a pracovní poradenství ............................................................................... 3 

2.3 Zprostředkování zaměstnání a další intenzivní podpora ................................................................ 3 

2.3.1 Definice – uchazeč, klient ............................................................................................................ 4 

2.3.2 Formy zprostředkování zaměstnání ............................................................................................ 4 

2.3.3 Podpora de minimis .................................................................................................................... 5 

2.3.4 Vyplácení prostředků mimo režim veřejné podpory .................................................................. 6 

2.3.5 Ostatní přímá podpora ................................................................................................................ 6 

3. Spolupráce se zaměstnavateli ....................................................................................................... 7 

3.1 Nabídka služeb směrem ke spolupracujícím zaměstnavatelům: .................................................... 7 

3.2 Kroky k oslovení a spolupráci se zaměstnavateli ............................................................................ 7 

3.3 Tipy na úspěšné jednání se zaměstnavateli .................................................................................... 8 

3.4 Kategorie zaměstnavatelů .............................................................................................................. 9 

3.5 Péče a aktivity pracovních poradců dle kategorie zaměstnavatelů ............................................. 10 

4. Využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) .................................................................. 11 

4.1  Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ........................................................................................ 11 

4.2 RUBIKON Centrum zaměstná klienta s příspěvkem z ÚP .............................................................. 13 

4.3 RUBIKON Centrum zprostředkuje umístění svého klienta přes ÚP k zaměstnavatelům ............. 14 

4.3.1  Zprostředkování kontaktu mezi ÚP a zaměstnavateli .............................................................. 15 

5.  Pracovní poradenství a zadluženost klienta ................................................................................ 17 

5.1  Zjištění klientovy zakázky vzhledem k zadluženosti ..................................................................... 17 

5.2 Fáze zadlužení ............................................................................................................................... 18 

5.3 Splácení dluhů ............................................................................................................................... 20 

5.4 Osobní bankrot.............................................................................................................................. 20 

Seznam příloh................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

Seznam užitých zkratek:  
 

APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CRDM Centrální registr de minimis 

CS Cílová skupina 

DPP Dohoda o provedení práce 

FÚ Finanční úřad 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

OB osobní bankrot 

OR Obchodní rejstřík 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

PP Pracovní poradenství (pracovní poradce) 

RC RUBIKON Centrum 

SÚPM Společensky účelné pracovní místo 

ÚP Úřad práce 

VPP Veřejně prospěšné práce 

VRT Výpis z rejstříku trestů 

VS Veřejná služba 
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1. Zapojení klientů do služeb RUBIKON Centra 
 

Jak doporučit klienta do RUBIKON Centra – informace pro pracovníky spolupracujících organizací 

 

Služby RUBIKON Centra 

Pro koho jsou služby RUBIKON Centra určeny: 

 pro klienty s trestní minulostí, kteří aktuálně vykonávají alternativní trest či v posledních 2 letech vyšli 

z vězení 

 klientům, jejichž trestní minulost je důvodem nezaměstnanosti a zadluženosti 

 pro klienty, kteří chtějí najít stabilní zaměstnání a řešit svou zadluženost 

 pro klienty, kteří chtějí řešit své problémy a jsou motivovaní ke změně/změnám 

Pro koho nejsou služby RUBIKON Centra určeny: 

 pro klienty, kteří nehledají stabilní zaměstnání, chtějí pracovat načerno nebo hledají pouze brigády  

 pro klienty, kteří jsou aktuálně závislí (drogy, alkohol, automaty) 

 pro klienty, kteří mají od styku s trestní justicí více jak cca 2 roky 

1.1 Doporučení klienta do služeb RUBIKON Centra  

1.1.1  Doporučení klienta do Pracovní agentury RUBIKON  

- pracovník dané organizace předá klientovi základní informace o službách RUBIKON Centra (RC) 

- klient se sám nebo prostřednictvím pracovníka jiné organizace objedná telefonicky či emailem na vstupní 

pohovor: 

 kontakt pro dojednání konkrétního termínu vstupní schůzky: tel. +420 739 470 408, email: 

info@rubikoncentrum.cz 

 formy vstupních pohovorů: individuální x skupinové  

 je na klientovi,  kterou formu pohovoru zvolí, na individuální pohovory jsou z kapacitních důvodů 

delší čekací lhůty 

 pro zjednodušení komunikace s pracovníky, kteří doporučují klienty do našich služeb, vítáme, když  

pracovník vyplní s klientem List klienta (viz příloha I.) a klient ho odevzdá na první schůzce v RC 

 vyplněný List klienta slouží k předání základních informací o klientovi, není podmínkou zařazení 

klienta do služeb RC 

- klienti mohou navázat spolupráci s RC také prostřednictvím inzerovaných pozic (na našich webových 

stránkách a webových pracovních portálech): 

 pokud klient splňuje dané požadavky, je pozván na schůzku s pracovním poradcem  

 pracovní poradce rozhoduje, zda je vhodným kandidátem pro danou pozici či nikoliv 

 pokud ano, probíhá několik schůzek klienta s pracovní poradkyní, v případě zdárného průběhu 

spolupráce doporučí pracovní poradce klienta danému zaměstnavateli. 

- klient se sám nebo prostřednictvím doporučovatele objedná telefonicky či emailem na vstupní pohovor, 

kontakt pro dojednání konkrétního termínu vstupní schůzky: tel. +420 739 470 408, email: 

info@rubikoncentrum.cz 

- vyplněním formuláře na webových stránkách RUBIKON Centra 

- prostřednictvím volných pracovních pozic inzerovaných Pracovní agenturou RUBIKON 

mailto:info@rubikoncentrum.cz
mailto:info@rubikoncentrum.cz
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1.1.2 Doporučení klienta do Dluhové poradny RUBIKON Centra 

Doporučení klienta do dluhové poradny 

- klient se sám nebo prostřednictvím doporučovatele objedná telefonicky či emailem do dluhové poradny 

- kontakt pro dojednání konkrétního termínu: tel. +420 739 470 408, email: info@rubikoncentrum.cz 

- prostřednictvím formuláře na webu RUBIKON Centra 

 Předání informací o zapojení klienta do dluhového poradenství 

- informace o průběhu spolupráce klienta s dluhovou poradkyní jsou sdělovány na vyžádání za předpokladu 

udělení souhlasu s poskytnutím údajů třetí osobě klientem. 

1.2  Průběh úvodní schůzky s klientem  
- klient absolvuje vstupní pohovor, v rámci kterého pracovník RC podrobněji informuje klienta o nabízených 

službách, zjišťuje základní informace o klientovi, jeho motivaci a dojednává s ním možný postup 

spolupráce 

- během pohovoru vyplňuje společně s klientem Vstupní dotazník, na základě kterého jsou definovány 

potřeby klienta a klient je doporučen do některé ze služeb RC, případně do více služeb najednou 

- součástí dotazníku je souhlas s poskytováním údajů třetí osobě, zejména pracovníkovi, který klienta 

doporučil   

 je-li klient zařazen do pracovního poradenství, domluví se hned termín první konzultace s pracovní 

poradkyní v rámci Pracovní agentury Rubikon,  

 je-li klient zařazen do mentoringu, je cca do týdne kontaktován mentorem, s kterým si domluví 

termín prvního setkání 

- je-li klient zařazen pouze do dluhového poradenství, domluví se hned termín první konzultace s dluhovou 

poradkyní, je-li zařazen do jiné služby, termín dluhové poradny domluví na první schůzce spolu 

s pracovním poradcem či mentorem 

1.3 Předání informací o zapojení klienta do Pracovní agentury RUBIKON 
- pokud klient dá souhlas s poskytnutím osobních údajů třetí osobě, pracovník RC automaticky obeznámí 

telefonicky nebo emailem daného pracovníka o navázané spolupráci s klientem, informuje ho o 

 službě, do které byl klient zařazen, 

 kontaktu na pracovníka, s kterým bude klient dále spolupracovat 

- další informace o průběhu spolupráce s klientem sdělujeme pracovníkům na vyžádání 
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2. Fáze spolupráce pracovních poradců s klienty 

2.1 Motivační program individuální 
V rámci individuálního motivačního programu pracovní poradce:  

 vede s klientem rozhovor, při kterém zjišťuje a ověřuje jeho motivaci ke změně způsobu života a motivaci 
k hledání práce 

 vyplňuje s ním motivační část dotazníku  

 zadává klientovi jednoduché úkoly, které poté vyhodnotí a odvíjí se od nich plán další spolupráce.  

Motivační část dotazníku pokrývá otázky jako: Jak se dívá na svou trestnou činnost, v čem je dobrý a v čem se 
naopak potřebuje zlepšit, z čeho má v současné době největší obavy, v čem potřebuje podporu, co/kdo je mu 
oporou a jaké má plány do budoucna. Motivační část Vstupního dotazníku (viz příloha II.) 

2.2 Individuální plánování a pracovní poradenství 
Pracovní poradce s klientem vytváří individuální plán, diskutují spolu o představách a možnostech pracovního 
uplatnění, hodnotí klientovy pracovní návyky a zkušenosti, vymezují cíle a plánují další kroky směřující k získání 
pracovního uplatnění. Součástí individuálního plánu je časové vymezení jednotlivých kroků a určení dalších aktivit 
vhodných k získání zaměstnání: 

 spolupráce s mentorem 

 pracovní poradenství  

 dluhové poradenství 

 

Pokud má již klient vytvořený životopis, spolu s pracovním poradcem ho procházejí a případně doplní či upraví. 
(vzor individuálního plánu viz příloha III.) 

 

Z individuálního plánu klienta vychází samotné pracovní poradenství, v rámci kterého pracovní poradce 
s klientem probírá informace o aktuální situaci na trhu práce a možnosti pracovního uplatnění. Pracovní poradce 
pomáhá klientovi v samotném hledání zaměstnání, v orientaci v pracovních nabídkách, v komunikaci se 
zaměstnavateli (životopis, motivační dopis, pohovor) a zprostředkovává prověřeným klientům pracovní místa na 
běžném pracovním trhu nebo u spolupracujících zaměstnavatelů.  

2.3 Zprostředkování zaměstnání a další intenzivní podpora 
Pracovní poradci nebo mentoři pomáhají klientům, kteří již prošli pracovním poradenstvím a jsou připraveni 
vstoupit na trh práce, zprostředkovat zaměstnání. Pro klienty, kteří jsou na běžném trhu práce (díky kombinaci 
záznamu v rejstříku trestu a dalším bariérám) v podstatě nezaměstnatelní, je určena podpora v podobě mzdových 
příspěvků pro zaměstnavatele, který takového klienta na pracovní místo přijme. Velká část klientů se potýká 
s finančními problémy, kdy např. nemají dostatek finančních prostředků na cestu do zaměstnání. Tito klienti pak 
mohou dostat další formu podpory, která slouží k překlenutí určitého období (většinou do první výplaty) tak, aby 
dané zaměstnání mohli vykonávat. Jedná se o přímou podporu klientů v podobě příspěvku na stravné, cestovné 
nebo ubytování. 
V této fázi je klient umístěn na trh práce, pro rozlišení specifik práce rozlišujeme klienty a uchazeče. 
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2.3.1 Definice – uchazeč, klient 

O rozdílném pojetí práce s uchazečem a klientem pojednává následující schéma, nejprve však definujeme, kdo je 
pro naše účely uchazeč a kdo klient. 

 
 

 

 
 

2.3.2 Formy zprostředkování zaměstnání  

 

 V zásadě rozlišujeme dvě formy zprostředkování zaměstnání – umístění klientů na trh práce a to bez kontaktu 
pracovního poradce se zaměstnavatelem a s kontaktem se zaměstnavatelem. I tyto formy mají další varianty. 
 

 Bez kontaktu se zaměstnavatelem 
 
Umístění klienta na trh práce se může dít také bez kontaktu se zaměstnavatelem. Klient v průběhu spolupráce 
s PP reaguje na pracovní nabídky – buď samostatně, nebo společně s PP na schůzkách.  
PP v tomto případě pomáhá klientovi v oblasti CV, MD, přípravy na přijímací pohovor, ale také mu poskytuje 
kariérní poradenství a podporu v hledání zaměstnání.  
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Prověřenému klientovi můžeme nabídnout možnost doporučení – formou referencí či formuláře či možnost 
kontaktování vybraného zaměstnavatele jménem pracovní agentury. 
 

 Ve spolupráci se zaměstnavatelem 
 

Pracovní poradci spolupracují se zájemci o zaměstnání, ale také se zaměstnavateli. Oslovování se zpravidla 
realizuje emailem nebo telefonicky, může ale i osobně (např. na veletrhu). Důležité je, aby pro jednoho 
zaměstnavatele byla vždy jen jedna kontaktní osoba (PP), a to po celou dobu spolupráce. 

 

2.3.3 Podpora de minimis 

 

Podporu je možné poskytnout na dobu maximálně 6 po sobě jdoucích měsíců, a to ve výši maximálně 

13.400,- Kč měsíčně (celkově tedy 80.400 Kč) 

 

1. Pracovní poradce se domluví s koordinátorem projektu, zda je možné danému zaměstnavateli, který 

přijme do pracovního poměru vybraného klienta, poskytnout mzdový příspěvek. Koordinátor ověří 

v Centrálním registru de minimis (CRDM), zda zaměstnavateli může být poskytnuta tato podpora a zadá 

pracovnímu poradci číslo smlouvy, které se uvede na podepisovanou dohodu. 

2. Pracovní poradce po pohodě s koordinátorem projektu stanoví výši poskytované podpory, a to s ohledem 

na aktuální situaci klienta, na oblast pracovního uplatnění, na výši úvazku a na požadavky zaměstnavatele. 

Výše podpory smí být max. ve výši 13.400 Kč. 

3. Prac. poradce vysvětlí zaměstnavateli, co tato forma podpory znamená a obnáší, upozorní ho na 

dokumenty, které je třeba vyplnit a měsíčně dokládat. 

4. Prac. poradce sepíše se zaměstnavatelem dva dokumenty, které založí do složky k zaměstnavatelům: 

 Smlouvu o spolupráci RUBIKON Centra a zaměstnavatele, včetně přílohy „Podmínky 

příspěvku“, která je nedílnou součástí této smlouvy 

 Čestné prohlášení o podpoře de minimis, o vymezení účetního období zaměstnavatele, o 

velikosti podniku a o případném jeho působení v oblasti silniční dopravy, jehož vzor zaměstnavatel 

převzal s podpisem smlouvy 

     Zaměstnavatel se smluvně zavazuje, že poskytne: 

1) kopii pracovní smlouvy se zaměstnancem 

2) kopii mzdového listu za rozhodné období 6 měsíců, 

a dále každý měsíc 

3) kopie výpisu z účtu prokazující vyplacení odměny zaměstnanci 

4) stejnopis výplatní pásky  

5) čestné prohlášení o splnění povinnosti odvést za zaměstnance povinné platby na sociálním a 

zdravotním pojištění  

5. Koordinátor projektu do 5 pracovních dnů ode dne podepsání smlouvy se zaměstnavatelem musí 

zaznamenat do Centrálního registru de minimis údaje o poskytnuté podpoře de minimis a o jejím příjemci. 

6. Dokumenty k poskytnutí mzdových příspěvků archivuje ve složce klienta pracovní poradce, měsíčně 

zasílané účetní doklady eviduje finanční oddělení. 
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2.3.4 Vyplácení prostředků mimo režim veřejné podpory 

1) Koordinátor projektu ověří u projektové manažerky, zda zaměstnavatel opravdu nenaplňuje znaky 

veřejné podpory a příspěvek mu bude vyplácen mimo de minimis  a zadá pracovnímu poradci číslo 

smlouvy, které se uvede na podepisovanou dohodu. 

2) Pracovní poradce po pohodě s koordinátorem projektu stanoví výši poskytované podpory, a to 

s ohledem na aktuální situaci klienta, na oblast pracovního uplatnění, na výši úvazku a na požadavky 

zaměstnavatele. Výše podpory smí být max. ve výši 13.400 Kč. 

3) Prac. poradce vysvětlí zaměstnavateli, co tato forma podpory znamená a obnáší, upozorní ho na 

dokumenty, které je třeba vyplnit a měsíčně dokládat. 

4) Prac. poradce sepíše se zaměstnavatelem Smlouvu o spolupráci RUBIKON Centra a zaměstnavatele, 

včetně přílohy „Podmínky příspěvku“, která je nedílnou součástí této smlouvy a založí ji do složky 

k zaměstnavatelům. 

 Zaměstnavatel se smluvně zavazuje, že poskytne: 

a) kopii pracovní smlouvy se zaměstnancem, 

a dále každý měsíc 

b) kopii mzdového listu zaměstnance  

c) kopii výpisu z účtu prokazující vyplacení odměny zaměstnanci 

d) stejnopis výplatní pásky 

e) čestné prohlášení o splnění povinnosti odvést za zaměstnance povinné platby na sociálním a 

zdravotním pojištění  

5) Kopii pracovní smlouvy zaměstnavatele a zaměstnance archivuje ve složce klienta pracovní poradce, 

měsíčně zasílané účetní doklady eviduje finanční asistentka. 

2.3.5 Ostatní přímá podpora 

O výši a druhu přímé podpory rozhoduje pracovní poradce po dohodě s koordinátorem projektu v závislosti na 

aktuální situaci klienta tak, aby byl podpořen zejména v prvním měsíci nástupu do zaměstnání a mohl vykonávat 

danou pracovní činnost. 

 

A) Cestovní náhrady – klient musí doložit jízdenky nebo potvrzení o koupi časového kuponu a podepsat 

protokol o předání přímé podpory  (eviduje pracovní poradce, nascanovanou kopii asistentka projektu), 

klient podepisuje výdajový doklad + doklad o cestě, který eviduje finanční asistentka 

 

B) Stravné – klient podepisuje protokol o předání přímé podpory (eviduje pracovní poradce, nascanovanou 

kopii asistentka projektu a kopii finanční asistentka 

 

C) Ubytování – klient doloží účetní doklad na ubytování, podepíše protokol o předání přímé podpory (eviduje 

pracovní poradce, nascanovanou kopii asistentka projektu) a výdajový list, který eviduje finanční 

asistentka 
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3. Spolupráce se zaměstnavateli 

3.1 Nabídka služeb směrem ke spolupracujícím zaměstnavatelům: 

 
 Konzultace k náboru osob s trestní minulostí a zprostředkování příkladů dobré praxe 

 Výběr vhodných kandidátů na nově obsazované pozice 

 Nadstandardní formu prověření doporučených kandidátů 

 Transparentní a komplexní informace o každém doporučeném kandidátovi 

 Součinnost v době pracovní adaptace kandidáta 
 Ve vybraných případech možnost získání finanční dotace ve formě mzdového příspěvku na přijatého 

kandidáta 

3.2 Kroky k oslovení a spolupráci se zaměstnavateli  

 
Vytipování 
 

• Dle pracovních nabídek na internetu, na doporučení 
 
Oslovení 
 

• První oslovení může být ideálně telefonem (kdy se vyhýbáme představení se jako pracovní agentura, 
raději společnost Rubikon a činnost PA popíšeme), popř. emailem s tím, že zavoláme za několik dnů, 
oslovení může proběhnout také osobně (např. na veletrhu)  
 

• Ideálním cílem oslovení je domluvení osobní schůzky. PP zjišťuje postoj zaměstnavatele k zaměstnávání 
osob se záznamem v rejstříku trestů, hovoří o výhodách, které spolupráce s námi nabízí (bezplatné služby 
pro zaměstnavatele, prověření klienti, případně mzdové příspěvky). I v rámci oslovení může dojít ke 
konkrétní domluvě  

 
Schůzka 
 

• Cílem schůzky PP se zaměstnavatelem je vzájemné poznání, získání zaměstnavatele pro spolupráci a 
domluvení konkrétní spolupráce 
 

• Na schůzce se osvědčuje ptát se na to, v jakých pozicích mají fluktuaci a domlouvat se na obsazení právě 
těchto pozic 
 

• Na schůzku se zaměstnavatelem PP bere formulář záznam ze schůzky, případně smlouvu o spolupráci (viz 
příloha IV.) 
 

• PP předává na schůzce zaměstnavateli desky RC, které obsahují: nabídku pro zaměstnavatele, letáky PP, 
DP, obecné informace o projektu a RC 
 

• Na schůzce se může narazit také na téma dluhů (insolvence, exekuce na plat) u našich klientů - nabídka 
využít poradenství naší dluhové poradkyně i pro zaměstnavatele 
 

Spolupráce – průběžná péče o zaměstnavatele 
 

• Průběžná péče by měla probíhat jak u aktuálních klientů, tak i u těch, kde nemáme klienta 
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3.3 Tipy na úspěšné jednání se zaměstnavateli 
 

 
 



 

9 
 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

3.4 Kategorie zaměstnavatelů 
 

 zaměstnavatelé bez požadavku VRT  

 zaměstnavatelé bez spolupráce s PP – je u nich umístěn kandidát, aniž by proběhla komunikace pracovního 

poradce (PP) a zaměstnavatele 

 zaměstnavatelé k oslovení 

 nadějní zaměstnavatelé 

o 0 – cold – po telefonátu či osobním setkání se zatím nevyjádřili o možnosti spolupráce 

o 1 – warm – souhlasí s umístěním našeho kandidáta, ale aktuálně neobsazují pozici 

o 2 – hot – doporučujeme mu naše kandidáty, kteří u něj procházejí výběrem, popř. nám zadal pozici k 

obsazení 

 živí zaměstnavatelé – po spolupráci s pracovním poradcem proběhlo umístění kandidáta, který nastoupil 

 předešlí živí zaměstnavatelé – k umístění kandidáta došlo před více než 6 měsíci 

 nespolupracující zaměstnavatelé – oslovení zaměstnavatelé, kteří odmítli spolupráci  

 
 

 
 
 

Zaměstnavatelé jsou evidováni v databázi, přičemž u každého zaměstnavatele je jen jedna kategorie, která 

odpovídá aktuálnímu stavu. Pracovní poradce doplňuje a aktualizuje informace u zaměstnavatelů, které má na 

starosti, a to každý pracovní den v návaznosti na své aktivity směrem k nim.  
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3.5 Péče a aktivity pracovních poradců dle kategorie zaměstnavatelů 
 
 

Kategorie 
zaměstnavatelů 

Popis kategorie Frekvence 
kontaktu 

Aktivity 

nadějní cold po telefonátu či osobním 

setkání se zatím nevyjádřili o 

možnosti spolupráce 

min. 1x za 3 

měsíce 

PP sleduje volné pozice na 

webu 1-2x za měsíc, aktivně 

zasílá kandidáty, zasílá 

newsletter, zve na akce, zasílá 

přání k svátku a svátkům, 

případně dává dárek 

nadějní warm souhlasí s umístěním našeho 

kandidáta, ale aktuálně 

neobsazují pozici 

min. 1 za měsíc PP sleduje volné pozice na 

webu 1-2x za měsíc, aktivně 

zasílá kandidáty, zasílá 

newsletter, zve na akce, zasílá 

přání k svátku a svátkům 

nadějní hot doporučujeme mu naše 

kandidáty, kteří u něj 

procházejí výběrem, popř. 

nám zadal pozici k obsazení 

min. 2x za měsíc PP zasílá kandidáty či je 

představuje na osobní 

schůzce (jejich CV, hodnocení) 

zasílá newsletter, zasílá přání 

k svátku a svátkům 

živí po spolupráci s PP proběhlo 

umístění kandidáta, který 

nastoupil 

první měsíc min. 

1x14 dní, poté 

min. 1x za měsíc 

PP sleduje volné pozice na 

webu 1-2x za měsíc, aktivně 

zasílá kandidáty, zasílá 

newsletter, zve na akce, zasílá 

přání k svátku a svátkům 

informuje/oslovuje v rámci 

kampaní/ o kampaních 

předešlí živí k umístění kandidáta došlo 

před více než 6 měsíci 

min. 1x za 2 

měsíce 

PP zasílá newsletter, zvažuje 

zvaní na akce dle situace, 

zvažuje aktivní zasílání 

kandidátů s ohledem na volné 

pozice zaměstnavatele 
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4. Využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 
 

Klienti pracovní agentury RUBIKON jsou znevýhodněni na trhu práce nejen tím, že mají záznam v rejstříku trestů 
(čistý rejstřík trestů je v současné době u většiny zaměstnavatelů základní podmínkou pro to, aby se o dané 
pracovní místo mohli zájemci vůbec ucházet), ale také řadou dalších problémů, ze kterých přímo vyplývá 
znevýhodnění pro oblast zaměstnávání. Těmi jsou především absence zkušeností s legálním zaměstnáním, 
nedostatečné pracovní návyky, nízká kvalifikace, nebo obecně nízká orientace na trhu práce, dále také např. nízké 
kompetence potřebné pro život bez konfliktu se zákonem, nízké právní povědomí, nedostatečné sociální zázemí a 
existenční problémy, nezajištěné bydlení, vysoké riziko sociálního vyloučení a recidivy, případně i psychické obtíže 
a velmi nízké sebevědomí. 
 
Soubor všech těch faktorů často velmi negativně ovlivňuje šance k nalezení zaměstnání klientů, proto je nutná 
součinnost dalších organizací a využití všech možných nástrojů k uplatnění osob se záznamem v rejstříku trestů.  
Pracovní agentura RUBIKON v této oblasti úzce spolupracuje s úřadem práce a využívá nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti jako způsob umisťování osob se záznamem v rejstříku trestu na pracovní místa. 

4.1  Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 
 

Veřejná služba (VS) 

 jejím cílem je především udržení pracovních návyků klientů 

 cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní klienti (déle než 6 měsíců) a osoby v hmotné nouzi 

 veřejnou službu může ÚP klientovi nabídnout jako dobrovolnou a doplňkovou aktivitu, není povinná ze 

strany zadavatele, ani vymahatelná na klientech, v případě, že ji klient odmítne, nesmí být jakkoli 

sankcionován a zůstává v evidenci úřadu práce se všemi nároky 

 v rámci VS klient nepobírá mzdu 

 klient vykonává VS na základě Smlouvy o výkonu veřejné služby, rozsah výkonu VS je na dohodě, která je 

uzavřena s daným kontaktním pracovištěm 

 zaměstnavatel má povinnost zajistit pracovníkovi ochranné pomůcky a proškolit ho v BOZP 

 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 

 jde o časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro osoby, na trhu práce znevýhodněné - 

obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce 

 jsou vázané na dané pracovní místo – pokud uchazeč z nějakého důvodu ukončí předčasně VPP, lze ho po 

zbývající dobu na daném místě nahradit jiným uchazečem 

 vytváří je zaměstnavatel na základě písemné dohody s ÚP k pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání 

max. na dobu 12-ti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do 

pracovního poměru 

 finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance na takto vytvořeném místě může být 

zaměstnavateli poskytován do výše max. 15 tisíc Kč při plném úvazku a 12 tisíc Kč při polovičním úvazku, 

 zaměstnavatel podá na místně příslušný ÚP písemnou žádost s uvedením počtu pracovních míst, jejich 

druhem a zaměřením – tzv. Hlášenka volného pracovního místa (viz vzor příloha V.), (formulář žádosti je 

možné získat na pracovištích Úřadu práce České republiky nebo na internetových stránkách 

Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/forms) 

 

 

 

 

http://portal.mpsv.cz/forms
http://portal.mpsv.cz/forms
http://portal.mpsv.cz/forms
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 k žádosti o poskytnutí příspěvku na VPP je třeba doložit: 

o doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti, 

o potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným 

finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se 

splácením splátek nebo povoleno posečkání daně, pokud žadatel nedá souhlas k tomu, aby si tyto 

údaje zjistil ÚP ČR sám a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad 

mlčenlivosti vůči ÚP ČR, 

o ÚP může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti. 

 

 v případě kladného posouzení žádosti je uzavřena dohoda s uvedením délky trvání platnosti dohody, 

druhem práce, kterou budou pracovníci v rámci VPP vykonávat, a výší příspěvku poskytovanou ze strany 

ÚP. 

 po podpisu dohody jsou nově zřízená pracovní místa obsazena uchazeči, kopie pracovních smluv 

zaměstnavatel doloží ÚP nejpozději do 10 pracovních dnů od vzniku pracovního poměru. 

 pracovní místa lze v průběhu platnosti dohody při případném ukončení pracovního poměru přeobsadit 

jinými uchazeči o zaměstnání 

 pokud uchazeč z VPP odejde, neplynou mu z toho žádné sankce 

 

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

 Společensky účelným pracovním místem se rozumí: 

o pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě písemné dohody s ÚP na dobu 

sjednanou v dohodě a je obsazováno uchazeči evidovanými ÚP, kterým nelze zajistit jiným způsobem 

pracovní uplatnění 

o nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání evidovaného ÚP, který začne vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost (SÚPM-SVČ).  

o Jsou pracovní místa vázaná na konkrétního uchazeče, pokud na SÚPM daný uchazeč z nějakého 

důvodu skončí, nemůže místo něj nastoupit nový, musí se podat žádost o nového uchazeče 

 

 při zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa přihlíží ÚP zejména k situaci na trhu 

práce v místě vzniku nově zřízeného nebo vyhrazeného pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského 

záměru a k požadavkům na kvalifikaci a praxi u takto zřizovaného místa 

 pracovní poměr je dán smlouvou s danou organizací, ÚP uvítá pracovní poměr na dobu neurčitou (není ale 

podmínkou)  

 v rámci SÚPM lze zažádat o mzdový příspěvek, a to podáním písemné žádosti na místně příslušném 

pracovišti ÚP ČR, které je určeno podle sídla zaměstnavatele 

 GŘ ÚP vydává pokyn, ale každá pobočka ÚP si konkrétní podmínky upravuje dle vnitřních směrnic, 

Expertní komise doporučuje jednotlivé dohody ke schválení 

 cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení SÚPM je obsazení míst uchazeči o zaměstnání, 

kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatné výdělečné činnosti 

uchazečem 

 příspěvek může být poskytnut na dobu maximálně 12 měsíců do výše max. 15 tisíc Kč při plném úvazku a 

12 tisíc Kč při polovičním úvazku, zaměstnavatel o něj žádá příslušnou krajskou pobočku UP, u níž jsou 

vedeni uchazeči o zaměstnání, kteří mají být umístěni na zřízená či vyhrazená pracovní místa 
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 příspěvek na SÚPM, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, se poskytuje 

formou částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance 

 příspěvek lze poskytnout i uchazeči, který byl již u zaměstnavatele (stejného i jiného) zaměstnán 

v minulosti, maximálně však 1 za 3 roky 

 k žádosti o poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení pracovního místa zaměstnavatelem je třeba 

doložit: 

o  o  o doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti 

o  o  o potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným 

finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se 

splácením splátek nebo povoleno posečkání daně, pokud žadatel nedá souhlas k tomu, aby si tyto 

údaje zjistil ÚP ČR sám a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad 

mlčenlivosti vůči ÚP ČR  

o  o  o doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu. 

 ÚP může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti. 

4.2 RUBIKON Centrum zaměstná klienta s příspěvkem z ÚP  
 

 pracovní poradci vyberou vhodného kandidáta a projednají s ním možnost pracovního uplatnění 

v RUBIKON Centru nejprve v rámci VS, s možností pozdějšího uplatnění na SÚPM/VPP (výkon VS není 

podmínkou pro uplatnění uchazeče na SÚPM/VPP) 

 dokumentaci vede, připravuje a kompletuje vedoucí kanceláře, po přidělení dotace od ÚP dokumentaci 

předává do finančního oddělení  - za správnou administrativu zodpovídá finančního oddělení  

 

Sjednání veřejné služby  

 vedoucí kanceláře RUBIKON Centra zasílá k rukám koordinátorce pro veřejnou službu z ÚP charakteristiku 

požadovaného pracovního místa (viz vzor příloha VI.),  

 v případě, že se klient rozhodne pro výkon VS v RUBIKON Centru, je o tom obeznámena koordinátorka pro 

veřejnou službu z ÚP, která zajistí s daným pracovištěm, pod které klient v rámci ÚP spadá, Smlouvu o 

výkonu veřejné služby - v rámci této smlouvy pracuje klient bez nároku na mzdu 

 

přechod z VS na SÚPM/VPP 

 klient, který se v rámci VS osvědčí a je možné pro něj zřídit pracovní místo, může v rámci organizace přejít 

na SÚPM/VPP, 

 RUBIKON Centrum podává Žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM vyhrazené pro klienta (viz vzor příloha 

VII.), dále předkládá:  

o výpis z OR nebo jiný doklad o přidělení IČO (pouze u první žádosti, doložena byla evidence u 

MVČR) 

o doklad o zřízení bankovního účtu (pouze u první žádosti) 
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o u jmenovaných funkcí dekret o jmenování (pouze u první žádosti), nájemní smlouvu na prostory 

(pouze u první žádosti) 

o potvrzení o bezdlužnosti – FÚ, OSSZ, Celní úřad, zdravotní pojišťovny (originály ne starší než 3 

měsíce) 

o návrh pracovní smlouvy – musí obsahovat kód CZ-ISCO a být na hlavičkovém papíře ESF (termín 

nástupu a skončení PP – může být na dobu určitou), organizace určuje rozsah a obsah vykonávané 

činnosti 

o mzdový návrh/platový výměr - příspěvek ÚP je max. na dobu plnění 12 měsíců, do výše max. 15 

tisíc Kč při plném úvazku a 12 tisíc Kč při polovičním úvazku 

o plnou moc (pokud žádost podává někdo jiný než statutární zástupce)  

 žádost odevzdává statutární zástupce RUBIKON Centra na ÚP - Krajskou pobočku pro Hl. město Prahu, 

Žerotínova 1143/38, Pha 3 (kontaktní osobu je nutné zjistit předem, rozděleno dle místa trvalého 

bydliště) 

 klient následně vyzvedne na příslušné pobočce ÚP doporučenku, ta je podepsána a vyplněna 

zaměstnavatelem a uchazeč ji odnese zpět (je nutné udělat si kopii) 

 v případě, že je žádost schválena ÚP a Smlouva podepsána, dokládá se na ÚP (Krajská pobočka pro Hl. m. 

Prahu): 4x pracovní smlouva obsahující CZ-ISCO a přesný název profese, 4x mzdový výměr, 

 klient/zaměstnanec odnese také svou pracovní smlouvu a mzdový výměr na ÚP, pod který spadá, 

 každý měsíc se dokládá ÚP, pod který klient spadá, do 20. dne v měsíci: vyúčtování mzdových nákladů (viz 

příloha VIII.) a výplatní pásku, agendu zajišťuje finanční oddělení. 

4.3 RUBIKON Centrum zprostředkuje umístění svého klienta přes ÚP 
k zaměstnavatelům 

 
 dle potřeby komunikují pracovní poradci s pracovníky ÚP pověřenými agendou zprostředkování 

zaměstnání ohledně aktuálnosti pozic a požadavků na tyto pozice, komunikaci se zaměstnavateli zajišťuje 

ÚP prostřednictvím těchto pracovníků 

 vhodný kandidát je pozván na osobní schůzku s pracovní poradkyní RUBIKON Centra, v rámci které spolu 

probírají možnosti uplatnění na danou pozici, kandidát získává informace o postupu VS, VPP (roční 

smlouva, mzdové ohodnocení, nárok na dávky v nezaměstnanosti apod.). 

 

Veřejná služba 

o v případě zájmu kandidáta o VS pracovní poradkyně kontaktuje telefonicky pracovníky ÚP pověřené 

agendou zprostředkování zaměstnání ohledně možnosti umístit ho na danou pozici v rámci VS 

o ti předjednají a informují zprostředkovatelku z daného ÚP, kde je kandidát v evidenci (případně ji 

kandidát kontaktuje osobně sám a odkáže se na daného pracovníka ÚP)  

o uchazeč vykonává VS 14 dní – 2 měsíce bez nároku na mzdu (dochází dle aktuální potřeby a domluvy), 

o v případě spokojenosti ze strany zaměstnavatele a splnění doby výkonu VS může uchazeč přejít na 

VPP – podloženo smlouvou na 1 rok a mzdou pro kandidáta 

o pracovní poradce zůstává nadále v kontaktu s kandidátem, prověřuje, zda vše probíhá bez problémů 

 

 

 



 

15 
 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

Veřejně prospěšné práce 

 

o v případě zájmu kandidáta o VPP pracovní poradkyně kontaktuje telefonicky pracovníky ÚP pověřené 

agendou zprostředkování zaměstnání ohledně možnosti umístit ho na danou pozici nebo přechází 

z výkonu VS na VPP 

o ze strany ÚP probíhá kontrola splnění kritérií a podmínek daných ÚP (místní příslušnost) 

o ti předjednají a informují zprostředkovatelku z daného ÚP, kde je kandidát v evidenci (případně ji 

kandidát kontaktuje osobně sám a odkáže se na daného pracovníka ÚP), o vystavení doporučenky na 

VPP k zaměstnavateli 

o kandidát si převezme od zprostředkovatelky doporučenku a předloží tam, kde bude vykonávat VPP, 

doporučenku si nechá potvrdit od nastávajícího zaměstnavatele a potvrzenou doporučenku donese 

zpět na ÚP 

o pracovní poradce zůstává nadále v kontaktu s kandidátem, prověřuje, zda vše probíhá bez problémů, 

o 2-3 měsíce před ukončením VPP je klientovi nabídnuta intenzivnější spolupráce s RUBIKON Centrem 

za účelem podpory pro další uplatnění na trh práce. 

4.3.1  Zprostředkování kontaktu mezi ÚP a zaměstnavateli 

 pracovní poradci vyberou vhodného kandidáta a projednají s ním možnost pracovního uplatnění u 

spolupracujícího zaměstnavatele nejprve v rámci VS, s možností pozdějšího uplatnění na SÚPM/VPP a 

vyřídí za zaměstnavatele potřebnou administrativu prostřednictvím plné moci: 

Veřejná služba 

o v případě, že se klient rozhodne pro výkon VS u daného zaměstnavatele, je o tom obeznámena 

koordinátorka pro veřejnou službu z ÚP, která zajistí s daným pracovištěm, pod které klient v rámci ÚP 

spadá, Smlouvu o výkonu veřejné služby 

o klientovi je zaměstnavatelem vyplňována po dobu VS docházka a hodnocení pracovní činnosti, klient 

dostává rozvrh z tohoto systému potvrzen vedoucí kanceláře 

o pracovní poradci RUBIKON Centra jsou po celou dobu výkonu VS s klientem v kontaktu a pomáhají mu 

řešit případné problémy 

 

Přechod z VS na SÚPM/VPP 

o klient, který se v rámci VS osvědčí a je možné pro něj u daného zaměstnavatele zřídit pracovní místo, 

přechází na SÚPM/VPP 

o ÚP může zaměstnavateli poskytnout mzdový příspěvek na takto zřízené pracovní místo  

o pracovní poradce RUBIKON Centra podává prostřednictvím plné moci za zaměstnavatele Žádost o 

poskytnutí příspěvku na SÚPM vyhrazené pro klienta 

o žádost odevzdává statutární zástupce RUBIKON Centra na ÚP – Krajskou pobočku pro Hl. město 

Prahu, Žerotínova 1143/38, Praha 3 (kontaktní osobu je nutné zjistit předem, rozděleno dle místa 

trvalého bydliště) 

o klient následně vyzvedne na příslušné pobočce ÚP doporučenku, ta je podepsána a vyplněna 

zaměstnavatelem a uchazeč ji odnese zpět (je nutné udělat si kopii) 

o v případě, že je žádost schválena ÚP a smlouva podepsána, dokládá se na ÚP: 4x pracovní smlouva 

obsahující CZ-ISCO a přesný název profese, 4x mzdový výměr 

o klient/zaměstnanec odnese také svou pracovní smlouvu a mzdový výměr na ÚP, pod který spadá 
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o zaměstnavatel každý měsíc dokládá ÚP, pod který klient spadá, do 20. dne v měsíci: vyúčtování 

mzdových nákladů (viz příloha VIII.) a výplatní pásku, agendu zajišťuje finanční oddělení, 

o pracovní poradce RUBIKON centra zůstává nadále v kontaktu s kandidátem, prověřuje, zda vše 

probíhá bez problémů 

o 2-3 měsíce před ukončením VPP je klientovi nabídnuta intenzivnější spolupráce s RUBIKON Centrem 

za účelem podpory pro další uplatnění na trhu práce. 
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5.  Pracovní poradenství a zadluženost klienta 
 

Zadluženost osob s kriminální minulostí je jednou z nejzásadnějších příčin vysoké míry recidivy v České republice, 
která dosahuje až dvou třetin. Situace je zhoršena případným pobytem ve výkonu trestu, kde se k již dříve 
vymáhaným dluhům často přidávají náklady samotného výkonu trestu, případně vazby, náklady trestního řízení, či 
nutné obhajoby. Statistiky ukazují, že až 90% osob je po propuštění zadluženo, což značně ztěžuje podmínky 
resocializace. V této problematice je rovněž rozšířeno mnoho mýtů, které v důsledku neznalosti stavu věcí 
způsobují ještě další demotivaci takto znevýhodněných osob k nalezení legálního zaměstnání, např. „když začnu 
pracovat, všechno mi vezmou“, apod. Přitom faktem zůstává, že například při zaměstnání s čistou mzdou 15 tisíc 
ze mzdy po exekučních srážkách zbývá cca 9-12 tisíc Kč podle povahy pohledávek. Stejně tak nejsou obecně 
známy podmínky oddlužení, které nabízí při splnění určitých kritérií (reálnost splacení 30% dluhů během pěti let) 
možnost zcela se dluhů zbavit.  
Cílem konzultací s klienty v rámci pracovního a dluhového poradenství je informování klientů o tématech 
spojených s dluhy, boření obecných mýtů z oblasti dluhů a řešení individuální dluhové situace klientů s cílem 
zvýšit motivaci hledání legální práce i přes vysokou míru zadluženosti. 

5.1  Zjištění klientovy zakázky vzhledem k zadluženosti 
 
Základní údaje - odkud klient je, jak se k nám dostal, trestní minulost – vyplynou z monitorovacího listu.  

 Nechat klienta povědět svůj příběh.  

 Zformulovat základní klientovu zakázku (např. zda potřebuje získat jen určité konkrétní informace 

nebo zda je potřeba jeho finanční situaci řešit komplexně). 

 Zjistit následující skutečnosti: 

 

1. Dluhy 

 

 Má klient přehled o všech svých dluzích? 

 Jakou má představu o jejich celkové výši? 

 Má přehled o stavu jednotlivých závazků (upomínka, exekuce, ...)? 

 Jsou klientovi prováděny/hrozí mu provádění srážek ze mzdy? Pokud ano, jedná se i o pohledávky 

přednostní? 

 Má závazky, které rychle narůstají (úroky, úroky z prodlení, penále…)? 

 Které dluhy splácí a v jaké výši? 

 Má v hrazení dluhů určené priority nebo hradí náhodně tomu, kdo jej právě upomíná? 

 Zadlužuje se i nadále?  

 

2. Postoj klienta k věřitelům 

 

 Komunikuje klient s věřiteli? 

 Informoval je o své situaci? 

 Pokusil se udělat s nimi nějakou dohodu? 
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3. Zaměstnání 

 

 Je zaměstnaný nebo hledá aktivně práci? 

 Oficiálně nebo „načerno“? 

 Forma (zaměst. poměr na dobu určitou, zaměstnanecký poměr na dobu neurčitou, DPP,..)? 

 Výše mzdy? 

 Případné další příjmy? 

 

4. Rodinné poměry 

 

 Jaký je klientův rodinný stav? 

 Počet nezaopatřených dětí? 

 

5. Bydlení 

 

 Má klient kde bydlet? 

 Přebírá poštu v místě trvalého bydliště? 

 

6. Na základě první schůzky 

 

 Udělat si obrázek o celkové kompetentnosti klienta, jeho finanční gramotnosti a motivaci řešit svou 

dluhovou situaci. 

 Odhadnout míru samostatnosti, se kterou je schopen svou situaci řešit. 

5.2 Fáze zadlužení 

 

Fáze zadlužení jsou následující: 

 prodlení, 

 upomínka (první až třetí), 

 předžalobní upomínka, 

 odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný, 

 soudní nebo rozhodčí řízení, 

 rozhodnutí, nález, 

 exekuce 

1. Prodlení, upomínka 

 

 Potřeba na klienta apelovat, aby s věřitelem aktivně komunikoval. 

 Ukáže-li se při analýze klientovy finanční situace, že má volné finanční prostředky, měl by se klient 

pokusit domluvit si s věřitelem nový splátkový kalendář (v písemné formě). 

 Klient by se rozhodně měl dozvědět, že má věřitel povinnost od něj přijmout splátku v jakékoliv výši. 

 Klient by měl být poradcem odrazován od pokušení slibovat splátky, které nebude schopen hradit. 

 Pokud upomínky zasílá inkasní společnost, vysvětlit klientovi rozdíl mezi inkasní agenturou a 

exekutorským úřadem, objasnit limity práv inkasní společnosti. 
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2. Předžalobní upomínka, odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný 

 

 Klient by měl vědět, že po poslední výzvě bude s největší pravděpodobností následovat soudní nebo 

rozhodčí řízení a s tím spojený skokový nárůst dlužné částky. 

 Zamyslet se s klientem, zda nemá ve svém rozpočtu prostor pro to, aby se pokusil o dohodu 

s věřitelem a soudní řízení odvrátil. 

 Objasnit klientovi důsledek zesplatnění úvěru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Soudní nebo rozhodčí řízení, rozhodnutí, nález 

 

 V případě obdržení platebního rozkazu motivovat klienta ke včasné reakci, zvážit společně podání 

odporu.  

 V rámci podání odporu zvážit možnost, zda nelze napadnout výši některých úroků, případně se 

pokusit o zneplatnění některých sankcí. 

 V případě rozhodčího řízení zvážit možnost soudního napadení samotné rozhodčí doložky (pokud byla 

součástí spotřebitelského úvěru), případně vydaného rozhodčího nálezu. Posoudit platnost rozhodčí 

doložky. 

 Upozornit klienta, že s ukončením nalézacího řízení končí jeho možnost bránit se proti dluhu 

samotnému, jeho výši, atd. 

 

4. Exekuce 

 

 Upozornit klienta na riziko obstavení účtu, je-li jeho majitelem, případně vysvětlit možnost exekuce 

některých dávek státní sociální podpory 

 V případě, že již probíhá exekuce na majetek klienta formou přikázání pohledávky z bankovního účtu, 

vysvětlit klientovi právo na jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima, doporučit klientovi 

jiné možnosti výplaty mzdy 

 Vysvětlit klientovi výpočet exekučních srážek pro jeho konkrétní případ podle příjmu a typu 

pohledávek (přednostní, či nepřednostní) 

 Objasnit klientovi postupy při případné mobiliární exekuci, její náležitosti, práva a povinnosti 

vykonavatele, možnosti obrany při exekuování majetku, patřícímu jiným osobám 

 Zjistit, zda klient vlastní nemovitý majetek a upozornit na možnost zřízení exekutorského zástavního 

práva na něm, případně na možnost jeho prodeje či správy exekutorem. 
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5.3 Splácení dluhů 

 

Ve fázi, kdy: 

 

 Klient má zmapovány všechny své dluhy včetně jejich aktuální výše a fáze. 

 Na základě finančního rozpočtu lze posoudit, zda má klient prostor pro pravidelné splácení a v jaké 

výši. 

 Zjistit, zda klient nesplácí náhodně (tomu, kdo na něj nejvíce „tlačí“).  

 Pomoci klientovi stanovit priority splácení dle nebezpečnosti dluhů pro klienta. 

 Upozornit klienta, aby splátky posílal vždy na jistinu. 

 

Pokud klient dluží na výživném: 

 

 Upozornit na trestněprávní důsledky. 

 Informovat o možnosti pozastavení řidičského oprávnění. 

 

5.4 Osobní bankrot 
 

Základní otázka:  

 Je klient v úpadku nebo hrozícím úpadku? 

 

1. Vhodnost OB z ekonomického hlediska 

 Je celková výše klientových dluhů tak vysoká, aby se (s přihlédnutím k výši odměny pro insolvenčního 

správce) OB vyplatil? 

 Dosahuje předpokládaná výše příjmů po odečtení nezabavitelných částek alespoň 30% celkového 

dluhu? 

 Zbude v takovém případě dostatečná rezerva – např. pro případ dočasného výpadku příjmů? 

 Představuje pro klienta případné zamítnutí návrhu soudem a vyhlášení konkurzu na klienta riziko 

nebo ne (tj. má již většinu závazků ve fázi exekuce nebo nemá)? 

 Vlastní klient nemovitost? 

 Je ženatý/vdaná?  

 Kolik má vyživovaných osob? 

 Má pohledávky za podstatou, pohledávky, které nebudou osvobozeny po ukončení oddlužení? 

 

2. Zhodnotit, zda soud nemůže podaný návrh posoudit jako nepoctivý záměr ze strany klienta 

 Neprobíhalo v posledních pěti letech insolvenční řízení, nebo jiné řízení řešící úpadek klienta? 

 Nebyl v nedávné době odsouzen za majetkovou trestnou činnost? 

 Nebral si klient půjčku nebo úvěr v posledních cca 3 měsících?  

 Neprodal klient v posledních třech letech movitý (např. auto) nebo nemovitý majetek nebo jej 

nepřevedl bezplatně na jinou osobu?  

 Není známa nějaká další okolnost, ze které by mohl soud usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka?  
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3. Vysvětlit klientovi všechna rizika, která s sebou žádost o OB nese 

 Možnost, že soud návrh zamítne a vyhlásí na klienta konkurz, jeho důsledky. 

 Nutnost hradit řádně všechny své závazky a důsledky, pokud by tak klient nečinil. 

 Částečná ztráta soukromí v důsledku zveřejnění všech relevantních dokumentů v insolvenčním 

rejstříku na internetu. 

 

4. Podklady potřebné k vypracování návrhu 

 ke každému dluhu co nejaktuálnější dokument s aktuální výší dluhu 

 doklad o příjmech za poslední až tři roky 

 výpis z rejstříku trestů 

 seznam majetku 

 osobní data klienta 

 případně rodné listy dětí 
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Seznam příloh 
 

I List klienta 

II Vstupní dotazník 

III Individuální plán 

IV Smlouva o spolupráci se zaměstnavatelem 

V Hlášenka volného pracovního místa 

VI Charakteristika pracovního místa  

VII Žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM 

VIII Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM 
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List klienta                                                                                                                        
 
 Formulář k doporučení klienta do služeb poskytovaných RUBIKON Centrem 
 

     
Jméno a příjmení pracovníka      

Kontakt (telefon, e-mail)      

Jméno a příjmení klienta      

Datum narození klienta 
  
    

Adresa trvalého bydliště / kontaktní adresa 

  
 
    

Telefon 
  
    

Průběh dosavadní spolupráce klienta s ÚP 

  
 
 
    

Klient potřebuje podporu v oblasti/tech 

  
    dluhy 
 
    zaměstnání 
 
    osobní asistence (bydlení, úřady…) 
    

Jiné důležité informace 

  
 
 
    

 
 
Souhlas klienta s předáním osobních údajů RUBIKON Centru 
Vím, že k těmto informacím a k informacím o mé osobě budou mít přístup pouze pracovníci RUBIKON Centra a že 
tyto informace nemohou být poskytnuty dalším osobám bez mého souhlasu, vyjma zákonných povinností 
RUBIKON Centra. Vím, že některé údaje mohou být statisticky zpracovány bez uvedení mého jména. 
Na základě poučení uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný 
souhlas se zpracováním, archivací a statistickým zpracováním svých osobních i citlivých údajů. 
Souhlasím také s předáním informace o mém zařazení do služeb RUBIKON Centra pracovníkovi  
uvedenému výše. 
 
 
 
 
V…………………   dne:…………………………….  ……………………………………… 
                             Podpis 
 
 
Pracovník chce být informován o zařazení klienta do služeb RUBIKON Centra:  ANO      NE 
 
 
 
Prosíme o předání tohoto formuláře klientovi, klient jej předá pracovníkovi RUBIKON Centra. 

Příloha I. 
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Dotazník: Úvodní schůzka s klientem na svobodě 
 

 
 
Příjmení:……………………………………………………….                  Jméno:…………………………………… 
 
Datum narození: …………………………………………………….... 
 
Místo bydliště. …………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………      Kraj: ……………………………………………. 
 
Telefonický kontakt: …………………………………………………         E-mail: ………………………………………….. 
 
Datum prvního kontaktu se zájemcem: ………………………………………... 
 
Místo:  Praha      Ústí nad Labem      Jiné: ……………………. 
 
Pohlaví:  MUŽ Věk:  15 - 18   Vzdělání:  ZŠ         Zaměstnání:   Zaměstnaný 
 
    ŽENA          19 - 26        vyučen                     Sebezaměstnaný  OSVČ 
                       
              SŠ         Dlouhodobě nezam. 
        

         27 -60         NS         Nezam. ostatní 
                        
            60 +    VŠ         Neaktivní osoba 
         
           Neaktivní os. – vzděl., odb.příprava 
 
Kontakt z:   PMS………………………………………… Nezaměstnanost:   NE      ANO      do 6 m 
     

      VTOS, aktivita: …………………………………..                 7 – 12 m 
 
       web, leták, brožura: ……………………..                  13 – 24 m 
 
       Jiná služba RUBIKON Centra, jaká ……………………………               do 5 let 
 
       Jiná organizace: ………………………………..                  5let + 
 
       Jiný klient   
 
       Inzerát, jaký …………………………………….. 
 
       Jiný ………………………………………………….. 
 
 
Pomoc v oblasti:   Hledání zaměstnání   Řešení dluhů      
       
                              Podpora při kom. s úřady                Hledání ubytování 
             
                              Psychická podpora               Jiné:: ………………………………..    
 
 
Ubytování:    ANO      NE    Chci pomoci najít vhodné / jiné ubytování:  ANO      NE 
 
V tuto chvíli bydlím: ………………………………………………………………………………………… 
 

Příloha II. 
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Finance: 
 
Dluhy:   ANO      NE Výše: …………………………..  Dluhy řeším:  ANO  NE  Chci je řešit:  ANO  NE 
       
                                                                                           Chtěl bych pomoci s dluhy:  ANO      NE  
 
Hlášen na ÚP:  ANO      NE Jak dlouho? ………… Chci pomoci s registrací na ÚP:  ANO      NE 
 
Podpora v nezam.:  ANO      NE Délka pobírání podpory: ………… měsíců.  
 
Sociální dávky:      ANO      NE Jaké: …………………………… Jak dlouho: ………………………………….. 
      

Chtěl bych pomoci s vyřízením sociálních dávek:  ANO      NE 
 
Další příjmy: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Zaměstnání 
 
Nyní pracuji (vč.brigád, DPP, bez smlouvy):  ANO      NE  Jak: …………………………………………… 
 
OSVČ:    ANO    NE  POZAST. Oblast: …………….......Chci pracovat jako OSVČ:    ANO      NE 
 
Životopis mám vytvořený:  ANO      NE    Chci pomoci s jeho vytvořením:  ANO      NE 
 
Pracovní zkušenosti: 1. …………………………………. 2. ……………………………………. 3. …………………..……. 
 
Počet zaměstnání (vč. brigády, práce bez sml.) v posledních 5 letech:  do 2     do 5    do 10   nad 10  
 
Tip na firmy, které lze kontaktovat v rámci pracovní agentury (firmy ochotné zaměstnat osoby se záznamem 
v RT):…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dovednosti, certifikáty: 
 
ŘP:   ANO      NE         Zákaz řízení, do: ………….               B       C      E      D      Jiné: …………………… 
 
VZV:   ANO      NE      Propadlé            Svářečský průkaz:   ANO      NE       Propadlé 
 
 
Jiná osvědčení:    1. ………………………………………………………………..     

 
    2. ……………………………………………………………….. 

 
 
Pracovní omezení:  ANO      NE  Jaké…………………………………………………… 
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Trestná činnost:  ANO      NE           
 
Povaha trestné činnosti:  Majetková  Násilná  Výživné  Maření úř.rozh.  Drogy   Jiná: …. 
 
Uložený trest:  Nepodmíněný   Podmíněný: kolik zbývá: ………………….    OPP    Zákaz řízení   Jiná:  
 
V současné době je proti mně vedeno trestní stíhání:  ANO      NE 
 
Spolupracuji s PMS:  ANO      NE    Jméno PÚ: …………………………………… Středisko PMS:…..………… 
 
Ve VTOS jsem byl:  Nebyl      Jednou     Dvakrát      Vícekrát   
 
Doba VTOS (od-do) …………………………………………… Věznice:........................................................................ 
 
V minulosti jsem vyhledal pomoc neziskové organizace:  ANO      NE          Jaké: ……………………………….. 
 
V minulosti jsem se účastnil aktivit RUBIKON Centra (např. ve VTOS Kurzu ZZ, MDP..)  ANO      NE         
 
            Jakých a kde: ……………………………………… 

 
 

Doplňte prosím následující tvrzení: 
 
Jsem dobrý/á v: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Potřebuji se zlepšit v: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Největší obavu mám z: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Největší podporu bych potřeboval v:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V současné době je mi oporou: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Do budoucna mám tyto plány: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na svou trestnou činnost se dívám jako na:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Souhlas s poskytnutím osobních údajů 
Vím, že k těmto informacím a k informacím o mé osobě mají přístup pouze pracovníci RUBIKON Centra a že tyto 
informace nemohou být poskytnuty dalším osobám bez mého souhlasu, vyjma zákonných povinností RUBIKON 
Centra. Vím, že některé údaje mohou být statisticky zpracovány bez uvedení mého jména. 
Na základě poučení uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný 
souhlas se zpracováním, archivací a statistickým zpracováním svých osobních i citlivých údajů. 
 
 
V ………………………….  dne: ……………………………. ………………………………………………… 
                       Podpis 

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů třetí osobě 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů třetí osobě – osobě níže specifikované a to v uvedeném rozsahu. Tento 
souhlas poskytuji dobrovolně, jsem si vědom toho, že ho mohu odvolat bez udání důvodů. 
 
Instituce: ……………………… Jméno: …………………………………. Rozsah informací: ………………………… 
 
Instituce: ……………………… Jméno: …………………………………. Rozsah informací: ………………………… 
 
Instituce: ……………………… Jméno: …………………………………. Rozsah informací: ………………………… 
 
 

Datum: ………………………………  Podpis: ……………………………………… 

 
 
 
Domluva:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Poznámky: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INDIVIDUÁLNÍ PLÁN 

 
 Vytvoření / úprava CV, MD 
 Identifikace vhodné pracovní pozice 
 Jak mluvit o trestní minulosti před zaměstnavatelem 
 Přijímací pohovor a příprava na něj 
 Vyhledávání pracovních nabídek (na internetu, v tisku) 
 Poradenství ke zřízení OSVČ (pokud klient plánuje zřízení OSVČ) 
 Řešení zadluženosti 

  Další: ……………………………………………………………………… 

 
Dohoda + poznámky 
 

Příloha III. 
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

Č. 
 

uzavřená mezi těmito subjekty: 
 
RUBIKON Centrum 
IČ 60446871  
se sídlem   
Korunní 101 
130 00 Praha 3 
zastoupená předsedkyní Mgr. Dagmar Doubravovou 
 
a 
 
............... 
IČ: ... 
... 
... 
 
(dále jen „Zaměstnavatel“) 
 
 

Preambule 
RUBIKON Centrum je nestátní  nezisková organizace, která působí v ČR již 20 let v oblasti prevence 
kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílem sdružení, všech projektů a aktivit,  které 
zajišťuje, je opětovné začlenění l idí s trestní minulostí do společnosti, rozvo j jejich schopností pro 
uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace. Cílem této smlouvy je zajistit 
zaměstnání pro osobu s  trestní minulostí a stanovit podmínky podpory uzavření pracovněprávního 
vztahu mezi zaměstnavatelem a fyz ickou osobou s trestní minulostí.  

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 
 
1)  RUBIKON Centrum v rámci projektu Najdu si své pracovní místo (CZ.2.17/2.1.00/34086) 
financovaným z Evropského sociálního fondu v rámci programu Operační program Praha – Adaptabilita 
(dále jen „projekt“), spolupracuje se zaměstnavateli, kteří přijmou do pracovního poměru osobu s trestní 
minulostí.  
 
V rámci tohoto programu může poskytovatel dotace hlavní město Praha (dále jen „poskytovatel“) 
poskytnout příjemci dotace RUBIKON Centru dotaci na přímou podporu osob s trestní minulostí formou 
příspěvků na jejich mzdové náklady (dále jen „příspěvek“). 
  
2) Účelem této smlouvy je především sjednání podmínek pro uzavření a trvání pracovněprávního 
vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – fyzickou osobou s trestní minulostí, a stanovení 
základních podmínek a pravidel poskytování příspěvku. Bližší vymezení a údaje týkající se pracovního 

Příloha IV. 
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poměru včetně údajů zaměstnance, výše odměny za práci, druh práce, předpokládané trvání pracovního 
poměru, výše a způsob placení příspěvku, délka vyplácení příspěvku (tedy doba, po kterou bude 
příspěvek vyplácen), jakož i stanovení období, za které bude příspěvek vyplácen (tj. buď za kalendářní 
měsíc nebo čtvrtletí anebo jinak, ve kterém trval pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem – dále jen „rozhodné období“), je uvedeno v příloze „PODMÍNKY PŘÍSPĚVKU“, která se 
podpisem oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „PODMÍNKY 
PŘÍSPĚVKU“).  
 
3)  Smluvní strany se zavazují při naplňování účelu této smlouvy zachovávat důsledně principy 
rovného postavení stran, ochrany práv zaměstnance a šíření dobrého jména druhého smluvního 
partnera, jakož i pravidla etiky.  
 
4) Předmětem této smlouvy je definování vzájemné spolupráce, vymezení jejích základních forem, 
úprava práv a povinností stran a základních pravidel v rámci spolupráce při naplňování účelu této 
smlouvy, zejména stanovení podmínek pro vyplacení příspěvku.  
 
 

II. 
Příspěvek 

 
1) Mzdový příspěvek dle této dohody bude vyplacen v režimu de minimis ve smyslu ustanovení čl. 87 a 
násl. Smlouvy o založení Evropských společenství, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 
1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 smlouvy o ES a Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze 
dne 15. Prosince 2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, které vyšlo v 
Úředním věstníku L 379/5 dne 28. prosince 2006. Zaměstnavatel prohlašuje, že v předchozích 3 letech 
neobdržel podporu de minimis nebo ji obdržel v částce nepřevyšující 200 000,- EUR (popř. 100 000,- 
EUR, jedná-li se o podnik činný v odvětví silniční dopravy), a to včetně s podporou de minimis vyplývající 
z této smlouvy. 

 
2)  Obě smluvní strany prohlašují, že jsou jim důkladně známy podmínky projektu, včetně podmínek 
pro čerpání dotace resp. vyplacení příspěvku. 
 
3) Příspěvek bude vyplácen po dobu od …………………………….. do ……………………, (nejdéle šest po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců).  
 
Příjemcem podpory de minimis na základě této smlouvy je ..……………………………………………………….............. 
 
Výše příspěvku bude činit ………………………….. Kč, slovy: ……………….…………………………..………. Kč za měsíc  
(max. 8 000 Kč za měsíc). 
 
Celková výše příspěvku tedy bude činit ……………………………, slovy: …………………………………………………………… 
(max. 48 000 Kč). 
 
Částka, kterou RUBIKON Centrum nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy zadá do 
Centrálního registru de minimis je ……………………………… Kč. 
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4) Za podmínek této smlouvy a projektu vyplatí RUBIKON Centrum zaměstnavateli příspěvek, pouze 
pokud zaměstnavatel splní povinnosti z této smlouvy a projektu vyplývající. Podmínkou vyplacení 
příspěvku je zejména trvání pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a 
vyplacení odměny za vykonanou práci, doložení požadovaných dokumentů a prokázání splnění 
podmínek pro poskytnutí příspěvku zaměstnanci. 
 
5)  RUBIKON Centrum vyplatí zaměstnavateli příspěvek pouze za následujících podmínek: 

 
a) Zaměstnavatel předloží RUBIKON Centru minimálně 12 pracovních dní před plánovaným vznikem 
právního nároku na příspěvek:  
- čestné prohlášení o vymezení účetního období zaměstnavatele, a o případném jeho působení 
v oblasti silniční dopravy, jehož vzor zaměstnavatel převzal s podpisem této smlouvy, 
 
b) Zaměstnavatel předloží RUBIKON Centru minimálně 10 pracovních dní po uzavření pracovního 
vztahu se zaměstnancem:  
- kopii pracovní smlouvy (případně jiné dohody) uzavřené se zaměstnancem, která bude splňovat 
podmínky stanovené v této smlouvě a bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v této smlouvě 
(včetně přílohy „PODMÍNKY PŘÍSPĚVKU“). 
 
c) Zaměstnavatel předloží nejpozději do 20. dne každého kalendářního měsíce následujícího po 
rozhodném období: 
- kopii výplatního listu, 
- kopii výpisu z účtu prokazující vyplacení odměny zaměstnanci, 
- čestné prohlášení o splnění povinnosti odvést za zaměstnance povinné platby (zejména na sociální 
a zdravotní pojištění s kopií dokladu o úhradě (výpisem z účtu), 
- vyplněný formulář „výkaz práce zaměstnance“, jehož vzor zaměstnavatel převzal s podpisem této 
smlouvy.  
 
Dále předloží zaměstnavatel kopii mzdového listu za rozhodné období 6 měsíců. 

 
6) V případě, že poskytovatel rozhodne či jinak vyzve k vrácení již vyplaceného příspěvku nebo jeho 
části, je povinen zaměstnavatel vrátit dle pokynu RUBIKON Centra jemu nebo poskytovateli ve 
stanovené lhůtě již vyplacený příspěvek v rozsahu, jaký vyplývá z rozhodnutí (výzvy) poskytovatele. To 
neplatí, dojde-li k takovému rozhodnutí či výzvě poskytovatele výlučně z důvodu na straně RUBIKON 
Centra, tedy nikoliv v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele. V případě, že k takovému 
rozhodnutí (výzvě) dojde v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele, zavazuje se zaměstnavatel 
nahradit vzniklou škodu, zejména nahradit RUBIKON Centru sankce, které by v souvislosti s porušením 
povinnosti zaměstnavatele musel RUBIKON Centrum hradit. RUBIKON Centrum může od zaměstnavatele 
nárokovat náhradu škody maximálně do výše celkové částky zaměstnavateli přiznaného příspěvku.  
 
7) Pokud dojde k vyplacení příspěvku, aniž k tomu byly splněny podmínky uvedené v této smlouvě 
(článek II, odstavec 5, body a, b, c), je povinen zaměstnavatel příspěvek v plné výši vrátit RUBIKON 
Centru ve lhůtě do tří dnů ode dne, kdy RUBIKON Centrum k vrácení vyzve. 
 
8) Zaměstnavatel je povinen plnit závazky z této smlouvy řádně a včas. Bude-li zaměstnavatel 
v prodlení s vrácením příspěvku nebo jeho části, nebo v prodlení s plněním jiného peněžitého závazku 
dle této smlouvy, je povinen za porušení povinnosti uhradit RUBIKON Centru smluvní pokutu ve výši 
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0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok RUBIKON Centra na náhradu škody v plné výši tím 
není dotčen. 
 

III. 
Povinnosti zaměstnavatele 

 
1) Zaměstnavatel je povinen dodržovat ve vztahu k zaměstnanci veškeré podmínky stanovené 
zákonem, zejména zákoníkem práce, předpisy o zaměstnanosti a předpisy týkající se daní, sociálního a 
zdravotního pojištění zaměstnance.  
 
2) Zaměstnavatel je zejména povinen: 

- dodržovat povinnost rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace, 
- před uzavřením smlouvy se zaměstnancem jej seznámit s právy a povinnostmi, které pro něho z 

pracovní smlouvy (dohody) vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci 
konat, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
protipožárními předpisy, jež je povinen při své práci dodržovat, 

- ode dne vzniku pracovněprávního vztahu přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy 
(dohody), platit mu za vykonanou práci mzdu (odměnu), vytvářet podmínky pro úspěšné plnění 
pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními 
předpisy nebo pracovní smlouvou, 

- zajišťovat technickými a organizačními opatřeními úpravu pracoviště a pracovních podmínek, jakož i 
potřebné zaškolení nebo zaučení zaměstnance. 

 
3) Zaměstnavatel je povinen řádně a včas předávat doklady a informace rozhodné pro vyplacení 
nebo výši příspěvku. 
 
4) Dojde-li ke změně jakýchkoliv skutečností uvedených v této smlouvě, jejích přílohách, čestném 
prohlášení nebo jinak sdělených RUBIKON Centru, nebo jiných informací, které mohou mít vliv na 
vyplacení příspěvku nebo jeho části (zejm. změna smlouvy se zaměstnancem nebo změna pracovního 
vztahu z jiného důvodu, zánik pracovního vztahu, překážky v práci apod.), je povinen zaměstnavatel o 
takové změně informovat písemně RUBIKON Centrum do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy taková 
změna nastane.  
 
5)  Zaměstnavatel je povinen činit pouze pravdivá prohlášení. Pokud by vyšlo najevo, že porušil 
povinnost, tedy by uvedl v této smlouvě nebo kterémkoliv čestném prohlášení dle této smlouvy 
nepravdivé skutečnosti rozhodné pro vyplacení příspěvku, je povinen uhradit RUBIKON Centru smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti (tedy nepravdivý údaj). 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok RUBIKON Centra k úhradě veškeré vzniklé škody v plné 
výši. Zároveň má RUBIKON Centrum právo k okamžitému odstoupení od této smlouvy, a to 
bezprostředně poté, co takovou skutečnost zjistí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a 
musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strany si v takovém případě vrátí bez zbytečného 
odkladu vše, co si do té doby na základě této smlouvy již plnily.  
 
6)  Zaměstnavatel souhlasí se zveřejněním informací o jeho podílu na realizaci projektu jako nástroji 
pro zajištění informovanosti o přínosech poskytovaných finančních prostředků. 
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IV. 
Povinnosti RUBIKON Centra 

 
1)   Za podmínek stanovených touto smlouvou a projektem zaměstnavateli vyplatit příspěvek, a to 
nejpozději do 20ti pracovních dnů ode dne doručení všech potřebných podkladů pro vyplacení příspěvku 
zaměstnavatelem.  
 
2)  Dojde-li ke změně jakýchkoliv skutečností uvedených v této smlouvě nebo jejích přílohách, nebo jinak 
sdělených zaměstnavateli, nebo jiných informací, které mohou mít vliv na vyplacení příspěvku nebo jeho 
části (zejm. zrušení projektu či přerušení nebo zastavení vyplácení dotací resp. příspěvků), je povinen 
RUBIKON Centrum zaměstnavatele o takové změně informovat písemně do 5-ti pracovních dnů ode dne, 
kdy  se o ní RUBIKON Centrum dozví. 

 
V. 

Trvání smlouvy 
 
1)  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
podpisu přílohy „PODMÍNKY PŘÍSPĚVKU“.  
 
2)  Tato smlouva je uzavřena na dobu 6 měsíců ode dne nástupu zaměstnance na pracovní místo (tj. 
nejdéle do ………………..). V případě, že dojde k zastavení (zrušení) projektu, uplatní se rozvazovací 
podmínka a účinnost této smlouvy zaniká.  
 
3) Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy s okamžitou účinností odstoupit z důvodů 
stanovených v zákoně a touto smlouvou.  Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a smluvní 
strany jsou povinny vrátit si vzájemně veškerá již poskytnutá plnění s tím, že není dotčeno právo 
smluvních stran na smluvní pokutu ani na náhradu škody. 
 
4) Vedle dalších případů stanovených touto smlouvou je oprávněn odstoupit od smlouvy 
- zaměstnavatel v případě, že mu RUBIKON Centrum řádně a včas neposkytl příspěvek, ačkoliv pro 
to byly splněny podmínky, 
-  RUBIKON Centrum v případě, že zaměstnavatel poruší povinnosti ve vztahu k zaměstnanci (ať již 
vyplývající z této smlouvy, právního předpisu nebo smlouvy se zaměstnancem), a dále v případě, je-li 
zaměstnavatel v prodlení s plněním povinnosti dle této smlouvy po dobu delší 10-ti dnů. 
 

 
VI.  

Závěrečná ustanovení 
 
1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis pak obdrží každá ze smluvních 
stran. 
 
2) Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či 
neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 
ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným 
a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 
původního ustanovení. 
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3) Písemnost se pro účely této smlouvy považuje za doručenou, je-li doporučeně zaslána na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nejpozději pátým pracovním dnem ode dne odeslání. V případě, že u 
některého z účastníků smlouvy dojde ke změně adresy, je tento povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit ostatním účastníkům této smlouvy. V tomto případě se dnem doručení takového 
oznámení považuje za doručovací adresu nová adresa účastníka.   

4) Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu dobře přečetli, se zněním souhlasí bez výhrad a prohlašují, 
že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

 

Příloha smlouvy: PODMÍNKY PŘÍSPĚVKU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V ………………. dne………………                   V …………….…dne………………. 
  
 
 
________________________    ___________________________ 
       RUBIKON Centrum       Zaměstnavatel 
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PODMÍNKY PŘÍSPĚVKU 

Příloha ke smlouvě o spolupráci  
 
Příloha ke smlouvě mezi RUBIKON Centrem a …………………………… (dále jen „zaměstnavatel“) uzavřené v Praze dne 

……………………………………., na základě které se zaměstnavatel zavazuje zaměstnat uvedeného uchazeče o práci za následujících 

podmínek:  

 
IDENTIFIKACE UCHAZEČE 

Jméno a příjmení  Datum narození  

 
VYMEZENÍ PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU S UCHAZEČEM 

Druh smlouvy        
(DPP, DPČ, PS, ŽL) 

 

Výše úvazku (u DPP 
max. počet hodin) 

 

Náplň práce  

Doba trvání smlouvy NA DOBU URČITOU OD                        DO                   NA DOBU NEURČITOU     ANO/ NE 

Výše hrubé měsíční 
mzdy v Kč 

 
Výše super hrubé měsíční 
mzdy v Kč (uveďte, chcete-li 
částku hradit z příspěvku)  

 

 
VYMEZENÍ PŘÍSPĚVKU A JEHO VYPLÁCENÍ ZAMĚSTNAVATELI 

Měsíční výše příspěvku v Kč 
(nesmí přesáhnout super 
hrubou mzdu, max. 8tis. Kč) 

 
Celková výše příspěvku 
v Kč (max. 48tis. Kč) 

 

Období, na které bude 
příspěvek poskytován (max. 6 
po sobě jdoucích měsíců)   

 

Způsob proplácení příspěvku 
zaměstnavateli ze strany 
RUBIKON Centra 

PŘEVODEM NA ÚČET     ANO / NE 
Č. ú. 

JINAK:  

Frekvence vyplácení 
příspěvku zaměstnavateli ze 
strany RUBIKON Centra 
Asistence o.s. 

MĚSÍČNĚ     ANO / NE ČTVRTLETNĚ   ANO / NE JINAK: 

 
V případě snížení mzdových nákladů zaměstnance (např. při nemocenské) bude příspěvek vyplácen jen do výše 
zaměstnavatelem skutečně vynaložených nákladů, které dokládá dokumenty uvedenými ve smlouvě.  
 
V ……………..……… dne ……………….…… . 
 
 
_______________________                                                                                                          _____________________ 
 RUBIKON Centrum                                                                                                                                      zaměstnavatel               
  (podpis a razítko)                                                                                                                                      (podpis a razítko)    
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Příloha V. 
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Příloha VI. 



 

40 
 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

  

Příloha VII. 
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Příloha VIII. 


