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KAPITOLA 1. Úvod do problematiky osob se záznamem v Rejstříku trestů 

 

„Trest začíná ve chvíli, když vás propustí z věznice a nikdo vám nedá práci.“ 
Karel, kandidát Pracovní agentury RUBIKON 

 

Základní charakteristiky  

V roce 2013 bylo pravomocně odsouzeno necelých 78 000 lidí (Statistická ročenka kriminality, rok 2013, 

MSp ČR). A jaké jsou nejčastější trestné činy? Každý pátý je odsouzen za trestný čin v dopravě. Za 

zanedbání povinné výživy bylo v roce 2013 odsouzeno 14,3 % osob (z toho cca 4 % nepodmíněně). 

Nejčetnější skupinu tvoří již tradičně odsouzení za majetkovou trestnou činnost (v minulém roce to bylo 

31,6 %, více než polovina osob byla odsouzena k nepodmíněnému trestu). 

 

VĚDĚLI JSTE ŽE? 

Typický odsouzený je muž 

ve věku 30 – 39 let, který 

spáchal majetkový trestný 

čin a byl odsouzen 

k podmíněně odloženému 

trestu odnětí svobody. 

Podíváme-li se na 

nejčastější charakteristiky 

typického vězně, zjistíme 

následující: Jedná se o 

muže se základním 

vzděláním, ve věku 30 - 35 

let, který je odsouzen na 1 – 

2 roky za krádež a to do 

věznice s ostrahou. 

 

http://www.fondnno.cz/
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Nejčastěji ukládaným trestem je trest odnětí 

svobody podmíněně (v roce 2013 v cca 74 %), 

dále pak trest odnětí svobody nepodmíněně (11 

%), obecně prospěšné práce (9 %), peněžité 

tresty (3,2 %). 

 

I když se procento odsouzených k pobytu ve 

věznici spíše snižuje, stále se týká početné 

skupiny osob. Navíc ne každý odsouzený 

k alternativnímu trestu tento řádně vykoná a tak 

mu může být přeměněn na trest nepodmíněný. V 

roce 2013 to byl každý desátý (11 %, tj. 8 579 

osob ze všech odsouzených). Četnost trestných činů v našich věznicích je následující: krádež, poté 

loupež, dále pak porušení domovní svobody, maření úředního rozhodnutí, neoprávněné držení platební 

karty, podvod, vražda. 

 

Recidiva jako celospolečenský problém 

Problematice osob se záznamem v Rejstříku trestů je nutno se věnovat. Získání a udržení si 

zaměstnání jsou hlavními předpoklady úspěšné reintegrace osob se záznamem v Rejstříku trestů do 

společnosti, přičemž opětovné zapojení do pracovně-ekonomického a sociálního života je žádoucí a 

přínosné nejen pro trestané, ale i pro celou společnost. A to nejen z hlediska snižování recidivy a 

podpory bezpečí, ale také z hlediska ekonomického, neboť průměrné roční náklady v roce 2013 na 

uvěznění jednoho člověka činily 481 435 Kč. Náklady na všechny vězně činily přes 7,9 miliard Kč.  

 

Recidiva je významným problémem celé společnosti. Není jednoznačně dáno její sledování, dalo by se 

říci, že každý rezort sleduje recidivu z jiného pohledu. Můžeme uvést recidivu vězněných osob, kdy v 

http://www.fondnno.cz/
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roce 2013 bylo ve výkonu trestu odnětí svobody více než jednou cca 70% osob (Statistická 

ročenka VSČR za rok 2013), dále pak podíl recidivistů na objasněné trestné činnosti v roce 2013, 

který byl 59% (zde je za recidivistu považován každý, kdo v minulosti spáchal úmyslný trestný čin; 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2013, Praha 

2014. MVČR).  

 

Recidiva se objevuje zpravidla po 6 měsících po propuštění a kulminuje ve 2. roce. Výzkumy zaměřené 

na příčiny recidivy ukazují, že absence pracovního uplatnění a zadluženost jsou hlavními důvody 

recidivy. Totéž potvrzuje průzkum Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných, realizovaný 

Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2008, kde probační úředníci soudí, že nejdůležitější 

příčinou opětovného páchání trestné činnosti jsou finanční problémy způsobené absencí stálého 

zaměstnání a dluhy z trestné činnosti. Zkušenosti ze zahraničí pak ukazují, že zaměstnání je hlavním 

faktorem vedoucím k životu bez zločinu, který dokáže snížit recidivu až o polovinu.  

 

 

  

http://www.fondnno.cz/
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Problémy související s odsouzením za trestný čin 

Záznam v trestním rejstříku se týká početné skupiny lidí (její přesný počet bohužel není zveřejňován). 

Pro některé z odsouzených nemusí záznam znamenat větší problém (zpravidla pro ty, kteří byli 

odsouzeni k některému z alternativních trestů a záznam mají jen po dobu, než tento trest vykonají). Ale 

stále je zde početná skupina osob, pro které záznam v Rejstříku trestů tvoří bariéru při vstupu na trh 

práce, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami. Jen za rok 2014 se na RUBIKON Centrum 

obrátilo téměř 800 osob se záznamem v Rejstříku trestů s žádostí o pomoc v oblasti hledání 

zaměstnání. 

 

 

Svou roli v ztíženém přístupu k zaměstnání této skupiny osob může hrát jednak postoj zaměstnavatelů, 

ale také kumulace problémů, se kterými se odsouzení (zejména ti, kteří za sebou mají nepodmíněný 

trest) mohou potýkat.  

VĚDĚLI JSTE ŽE? 

V roce 2014 RUBIKON 

Centrum spolupracovalo 

s 1 891 osobami se 

záznamem v trestním 

rejstříku. Z toho 793 osob 

prošlo Programy ke zvýšení 

zaměstnanosti. A 605 osob 

spolupracovalo s Pracovní 

agenturou RUBIKON, 209 

z nich nastoupilo do 

zaměstnání a 77 % z nich 

v zaměstnání setrvalo i po 

zkušební době. 

 

http://www.fondnno.cz/
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Jedná se především o tyto problémy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedostatečná orientace na trhu práce 

nízká kvalifikace 

absence zkušeností s legálním zaměstnáním 

snížené pracovní návyky 

slabá finanční gramotnost 

zadluženost 

minimální právní povědomí 

nedostatečné sociální zázemí a existenciální 
problémy 

nezajištěné bydlení 

ohrožení sociálním vyloučením  

nízké sebevědomí, psychické obtíže 

http://www.fondnno.cz/
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KAPITOLA 2. Analýza právní úpravy rovných příležitostí pro vstup na trh práce 

osob se záznamem v Rejstříku trestů 

 

Antidiskriminační zákon a zákon o zaměstnanosti 

Obecná koncepce zákazu diskriminace je ukotvena v zákoně č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační 

zákon), který vychází z předpokladu, že s lidmi lze odlišně zacházet pouze na základě jejich 

individuálních charakteristik, nikoliv na základě charakteristik obecných, které navíc bývají často 

spojovány se stereotypním a předsudečným myšlením.1 Dle § 1 odst. 1 písm. a) antidiskriminační zákon 

vymezuje mimo jiné také oblast práva na rovné zacházení ve věcech práva na zaměstnání a 

přístupu k zaměstnání. Zákaz diskriminace ve věci přístupu k zaměstnání obsahuje také zákon o 

zaměstnanosti podle ust. § 4. Zákon o zaměstnanosti § 12 dále zaměstnavatelům zakazuje činit 

nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter, nejsou v souladu s pracovněprávními nebo 

služebními předpisy, nebo odporují dobrým mravům. Při výběru zaměstnanců je dále zakázáno 

vyžadovat takové osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených 

zvláštním právním předpisem. Požadavek na doložení trestní bezúhonnosti je tedy legitimní a 

oprávněný pouze tehdy, pokud je stanovený speciálními zákony upravujícími činnost v dané profesi 

(např. služební zákon) (Humbálek a spol. 2008: 37).  

 

Zákoník práce 

Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům povinnost dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi 

zaměstnanci a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích (§16 a § 17 zákoníku práce), 

                                                      

1 V případě osob s trestní minulostí se zpravidla jedná o předsudky, že dotyčná osoba se k trestné činnosti vrátí a 

že není schopná řádně pracovat. 

http://www.fondnno.cz/
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neupravuje však konkrétní diskriminační důvody, pokud jde o definici diskriminace, pak odkazuje na 

antidiskriminační zákon.  

 

Listina základních práv a svobod 

Povinnost zajišťovat rovné zacházení a zákaz diskriminace ukládá především čl. 3 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „Listiny“), podle které musí být základní práva a svobody zaručené 

všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženského vyznání, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení.  

 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 1 Listiny dále stanovuje právo na svobodnou volbu povolání a přípravy k němu, jakož i 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a získávat prostředky na své životní potřeby 

prací. Podle čl. 26 odst. 2 zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo 

činností. Tzv. čistý výpis z Rejstříku trestů by měl být tedy vyžadován pouze v případě, že to stanoví 

zákon2  nebo je jeho předložení vyhodnoceno jako nezbytné a přiměřené, tzn. má přímou věcnou 

souvislost s pracovní činností, kterou by uchazeč vykonával. 

                                                      

2 Např. zákon č. 109/2002 Sb., v platném znění, o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních, vyžaduje bezúhonnost pedagogických i nepedagogických pracovníků zajišťujících výkon ústavní a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních nebo zákon č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech (Huntley 2013).  

http://www.fondnno.cz/
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V této souvislosti uvádí veřejný ochránce práv ve svém Doporučení ze dne 22. dubna 2011, spon. 

30/2010/DIS/LO3 jako příklad, že bude v pořádku, nebude-li na pozici vychovatele dětského domova 

přijata osoba odsouzená např. za pohlavní zneužívání či týrání svěřené osoby. Adekvátní je taktéž 

nezaměstnat osobu odsouzenou za majetkovou trestnou činnost, jde-li o pozici pokladníka, bankéře, 

ovšem ne již na zahradnické práce.  

 

 

 

 

 

                                                      

3 Viz Doporučení ochránce k požadavku výpisu z rejstříku trestů jako určujícímu kritériu pro přijetí do zaměstnání 
ze dne 22.4.2011, sp.zn. 30/2010/DIS/LO, dostupné na 
http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni_rejstrik-trestu.pdf    

http://www.fondnno.cz/
http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni_rejstrik-trestu.pdf
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Doporučení veřejného ochránce práv 

V Doporučení ochránce k požadavku výpisu z Rejstříku trestů jako určujícímu kritériu pro přijetí do 

zaměstnání, které ochránce zveřejnil na základě častých stížností osob se záznamem v Rejstříku trestů 

na to, že po výkonu trestu odnětí svobody nemohou najít zaměstnání z důvodu požadavku doložení 

bezúhonnosti výpisem z Rejstříku trestů, dále stojí, že:  

 

 

 

Nepřijetí uchazeče o zaměstnání výhradně z důvodu odsouzení za trestnou 
činnost může být v některých případech porušením právních povinností 
zaměstnavatele. 

Vyžadování výpisu po všech uchazečích o jakoukoli práci může být zásahem do 
důstojnosti, přičemž odmítnutí v minulosti odsouzeného uchazeče o práci, které 
nesouvisí ani s jeho schopnostmi či kvalifikací, ani s okolnostmi jeho trestné 
činnosti (např. míra zavinění), může založit sekundární stigmatizaci odsouzených 
osob.  

V případě, že uchazeč má záznam v Rejstříku trestů, je třeba poměřit povahu 
trestné činnosti uchazeče (závažnost, recidivu) s charakterem práce, kterou 
by měl uchazeč vykonávat. Pro naprostou většinu nekvalifikovaných 
manuálních prací je požadavek bezúhonnosti neadekvátní.  

Vyžadování výpisu z Rejstříku trestů v přijímacím řízení může být porušením 
zákoníku práce, popř. i zákona o zaměstnanosti, zejména pokud je výpis 
vyžadován jako informace, která s uzavřením pracovního poměru 
bezprostředně nesouvisí. Takové jednání je zaměstnavatelům zapovězeno 
v neodůvodněných případech jak před, tak i po vzniku pracovního poměru.   

Požadavek doložení výpisu z Rejstříku trestů v neopodstatněných případech 
může být porušením zákona o ochraně osobních údajů a může být 
sankcionováno Úřadem pro ochranu osobních údajů.  

http://www.fondnno.cz/
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Právě nízkokvalifikované manuální pozice jsou ty, které nejčastěji hledají klienti RUBIKON Centra, 

potažmo klienti Pracovní agentury RUBIKON. 4  Dle právních předpisů nemá zaměstnavatel právo 

odmítnout uchazeče na základě záznamu v Rejstříku trestů, neboť bezúhonnost není ani schopností, 

ani kvalifikačním předpokladem, není ani nezbytným obecným požadavkem. 

 

Na požadavek doložení bezúhonnosti výpisem z Rejstříku trestů může být nahlíženo i skrze čl. 10 odst. 

1 Listiny, který deklaruje, že každý má právo na to, aby byla zajištěna jeho lidská důstojnost. 

Veřejný ochránce práv v této souvislosti píše: „Vyžadování výpisu po všech uchazečích o jakoukoli 

práci může být zásahem do důstojnosti, která je zaručena čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod. Odmítnutí v minulosti odsouzeného uchazeče o práci, které nesouvisí ani s jeho schopnostmi či 

kvalifikací, ani s okolnostmi jeho trestné činnosti 

(např. míra zavinění), může založit sekundární 

stigmatizaci odsouzených osob“ (Doporučení ze 

dne 22. dubna 2011).  Uchazeč o zaměstnání se 

záznamem v Rejstříku trestů je tak de facto 

trestán dvakrát - poprvé oficiálně, po druhé 

neoficiálně - symbolicky. Za spáchaný trestný čin 

byl pravomocně odsouzen k trestu, ať už šlo o 

nepodmíněný trest odnětí svobody, nebo o 

uložení alternativního trestu či opatření, který 

vykonal, a následně by měl být po vykonání 

trestu „trestán“ znovu, a to znevýhodňováním na 

trhu práce z hlediska rovných příležitostí a rovného přístupu k zaměstnání. Takové jednání 

zaměstnavatelů může vyvolávat pochybnost o respektování zákazu tzv. dvojího trestání (zásada ne bis 

in idem, podle níž ve zkratce platí, že nelze za tentýž trestný čin uložit další trest v jiném řízení) – 

                                                      

4 Nejvíce uchazečů o zaměstnání evidovaných v Pracovní agentuře RUBIKON disponuje základním vzděláním (34 

%), o 2 % méně má výuční list (32 %), střední školu absolvovalo 27 % uchazečů a 5 % kandidátů je vysokoškoláků.  

http://www.fondnno.cz/
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v případě jednání zaměstnavatele sice nelze z povahy věci hovořit o ukládání trestů v pravém slova 

smyslu, z této perspektivy je však na něj možné pohlížet též jako na jednání příčící se dobrým mravům.  

 

Evropské ukotvení 

Na evropské úrovni je rovný přístup k zaměstnání a povolání považován za jednu z klíčových hodnot. 

Apel na dodržování zásad rovného zacházení je ukotven ve Směrnici Rady 2000/78/ES  ze dne 27. 

listopadu 2000, která stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Obecným 

východiskem zákazu diskriminace jako jedné ze základních zásad evropského práva je též čl. 10 

Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění publikované v Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, 

s. 1). 

 

http://www.fondnno.cz/
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KAPITOLA 3 Nejčastější formy nerovného zacházení na trhu práce s osobami, 

které mají záznam v Rejstříku trestů a způsoby obrany 

Diskriminace na trhu práce má mnoho forem. Tato studie se zaměřuje na problematiku rovného 

zacházení osob spojenou se záznamem v Rejstříku trestů. Podle pracovněprávních předpisů může 

zaměstnavatel v případě některých zaměstnání vyžadovat doložení trestněprávní bezúhonnosti, ale 

v žádném případě to neplatí paušálně.  

První a rozhodující oblast, ve které se osoby se záznamem v Rejstříku trestů mohou na pracovním trhu 

setkat s protiprávním jednáním, je samotný proces výběru zaměstnance, tedy náborová praxe 

zaměstnavatelů, která začíná zveřejněním pracovního inzerátu. Ten v sobě často nese požadavek 

trestní bezúhonnosti, resp. požadavek na doložení „čistého“ výpisu z Rejstříku trestů. Není-li požadavek 

trestní bezúhonnosti dán zákonem a nemá-li přímou souvislost s charakterem pracovní činnosti, tzn. je 

přiměřený, porušují zaměstnavatelé zákoník práce, popř. i zákon o zaměstnanosti a dopouští se 

tak protiprávního jednání. Navíc, podle Listiny základních práva a svobod se může dokonce jednat 

o diskriminaci na základě sociálního původu, majetku či jiného postavení (Humbálek a spol. 2008: 

35).  

 

 

 

 

 

 

 
„Nevím, jak moc hrálo roli, že mám záznam, to mi nikdo neřekl. Ale ani jeden z pokusů najít si práci 
nevycházel, i když jsem se snažil.“ 

Karel Havlíček, kandidát Pracovní agentury Rubikon 

„Často od kandidátů Pracovní agentury RUBIKON slýcháme, že jakmile se otevře téma jejich 

trestní minulosti, zaměstnavatel pohovor ukončí a již se neozve. Jsou zaměstnavatelé, pro které 

je záznam důvodem k automatickému zamítnutí kandidáta, ale dle našich zkušeností víme, že 

velkou roli hraje i způsob, jakým kandidát o své minulosti hovoří,“ uvádí Renata Hovorková, 

personální konzultantka Pracovní agentury RUBIKON. 

 

http://www.fondnno.cz/
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• S neoprávněným požadavkem čistého trestního rejstříku se můžeme setkat v inzerci 

pracovních pozic. Zde se můžeme nerovnému přístupu bránit tím, že podáme podnět ke 

kontrole na Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce.  Inspektoráty práce 

mají ve své kompetenci řešení nerovného zacházení s uchazeči o zaměstnání. 

Nerovné zacházení v inzerci pracovních pozic 

• První z možností, jak se bránit je vyjednávání, případně mediace, druhou je zapojení orgánů 

veřejné správy (v našem případě zpravidla oblastní inspektorát práce) a třetí možností je 

obrátit se na soud. 

•  Vyjednávání by mělo být první možností řešení sporu se zaměstnavatelem. Uchazeč 

 se může obrátit na zaměstnavatele (vedoucího pracovníka, personální oddělení) 

 s žádostí o nápravu a vysvětlení. Pokud tento způsob selže, může se dotyčný pokusit 

 spor řešit mediací, tedy za účasti třetí, nestranné osoby, mediátora. 

• Zapojení oblastního inspektorátu práce. S podnětem k provedení kontroly (dle zákona č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce) se může uchazeč obrátit na oblastní inspektorát práce 

místně příslušný sídlu zaměstnavatele nebo na Státní úřad inspekce práce. Do jejich agendy 

spadá řešení nerovného zacházení s uchazeči o zaměstnání a porušení povinnosti 

zaměstnavatele nepožadovat od zaměstnance zakázané (citlivé) informace. Inspektorát 

práce případ prošetří a může zaměstnavateli uložit finanční pokutu, nedojde však 

k uspokojení individuálních nároků uchazeče. 

•  O individuálních nárocích může rozhodnout soud. Před podáním žádosti je vhodné 

 případ probrat s advokátem, přeci jen je to cesta náročná a finančně nákladná. 

Nerovné zacházení v průběhu výběrového řízení 

http://www.fondnno.cz/
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• V případě, že se nerovné zacházení odehrává v zaměstnání (dotčená osoba je 

tedy v pracovněprávním vztahu) možnosti obrany jsou obdobné jako u uchazečů. 

V rámci vyjednávání se může zaměstnanec obrátit také na odborovou organizaci. 

Pokud není vyjednávání v rámci pracoviště uspokojivé, může dát podnět na oblastní 

inspektorát práce místně příslušný sídlu zaměstnavatele nebo na Státní úřad 

inspekce práce, který případ prošetří, ovšem opět bez uspokojení individuálních 

nároků. A samozřejmě i zde je možnost podat žalobu k soudu. Často se setkáváme 

s tím, že výpis z Rejstříku trestů je požadován v průběhu či před koncem zkušební 

doby, toto potvrzují také závěry průzkumu, které uvádíme v tabulce. 

Nerovné zacházení v zaměstnání 

VĚDĚLI JSTE ŽE? 

Průzkum společnosti LMC z roku 2015, do 

kterého se zapojilo 241 zaměstnavatelů, 

ukázal, kdy je výpis z Rejstříku trestů (RT) 

nejčastěji požadován: „Z firem, které doložení 

výpisu z RT po uchazečích požadují, tak 11 % 

činí již v textu pracovního inzerátu, dalších 11 

% před pozváním na pohovor či v jeho 

průběhu a bezmála 68 % až před podpisem 

pracovní smlouvy. Zbylých 10 % žádá doložení 

RT až po nástupu nováčka, v těchto případech 

nejspíš obvykle jde již jen o formalitu.“ 

 

http://www.fondnno.cz/
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RUBIKON Centrum o nerovném zacházení 

Renata Hovorková, personální konzultantka 

k tomuto uvádí: „ Změna této praxe je možná na 

základě komunikace se zaměstnavateli. Většina 

zaměstnavatelů, se kterými spolupracujeme, je 

ochotna svůj požadavek na čistý trestní rejstřík 

zcela vypustit, či alespoň zmírnit na konkrétní 

trestné činy. Ty se pak odvíjejí od specifik 

pracovní pozice, například pokud zaměstnavatel 

hledá skladníka, odmítne uchazeče s majetkovou 

trestnou činností. Samozřejmě v tom hraje 

podstatnou roli to, že kandidáty, které 

doporučíme, známe a v rámci spolupráce s námi 

prošli prověřovacím procesem. Zaměstnavateli 

tak poskytujeme více informací o 

doporučovaných kandidátech.“ 

 

Lze říci, že právě majetková povaha trestných činů je ta, pro kterou zaměstnavatelé nejčastěji odmítají 

uchazeče o zaměstnání, zároveň je to ale statisticky nejčastější forma trestné činnosti, a to obecně i u 

kandidátů Pracovní agentury RUBIKON. Máme zkušenost, že pokud zaměstnavatelé znají okolnosti 

konkrétního trestného činu, jsou ochotni od svého požadavku ustoupit a přijmou i kandidáta s 

majetkovou trestnou činností, který chce udělat pozitivní změnu ve svém životě.   

http://www.fondnno.cz/
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KAPITOLA 4 Analýza bariér, které vedou zaměstnavatele ke striktnímu požadavku 

čistého Rejstříku trestů nad rámec zákonem stanovených podmínek  

Obecně se všichni shodneme na tom, že právo pracovat mají i lidé, kteří byli trestání, a že by měli 

dostat druhou šanci, pokud o ni usilují. Víme, že jejich zaměstnání je společensky prospěšné, protože je 

tou nejlepší prevencí proti opakování trestné činnosti. Ale ve chvíli, kdy zaměstnavatel posuzuje žádost 

o zaměstnání člověka s trestní minulostí, nad obecnými principy často převládnou více méně 

oprávněné obavy nebo striktní firemní pravidla požadavku trestní bezúhonnosti v náborové praxi. 

 

To dokládá např. obsáhlý výzkum „Požadavky na dokládání výpisu z rejstříku trestů při náboru“, který 

v lednu 2013 realizovala společnost LMC, která provozuje portály Jobs.cz, Prace.cz a poskytuje 

další služby a poradenství pro profesní rozvoj lidí. Z průzkumu mezi návštěvníky portálu Jobs.cz 

vyplynulo, že drtivá většina lidí při nástupu do nového zaměstnání běžně předkládá výpis 

z Rejstříku trestů. Z 2 404 oslovených respondentů odpovědělo kladně 79 %.  

 

To, že předkládání výpisu z Rejstříku trestů v rámci přijímacího řízení je na českém trhu práce zcela 

běžným jevem, potvrzují také výsledky průzkumu společnosti LMC z počátku roku 2015, do něhož bylo 

zapojeno 241 zaměstnavatelů všech velikostí z celé ČR napříč odvětvími. Více než dvě třetiny (68 %) 

firem po uchazečích během náboru vyžadují výpis z Rejstříku trestů (46 % zaměstnavatelů přitom 

požaduje doložení tohoto výpisu bez výjimky u všech obsazovaných pozic, dalších takřka 22 % jej žádá 

v závislosti na obsazované pozici). Pouze necelá třetina výpisy z trestního rejstříku nežádá nikdy. 

 

V letošním průzkumu 55 % zaměstnavatelů uvedlo, že lidi se záznamem v Rejstříku trestů 

nezaměstnávají. Nejčastěji proto, že to údajně odporuje pravidlům a nařízením firmy (50 % případů), 

dalších 17 % kvůli špatné předchozí zkušenosti, zbylá třetina z jiných důvodů (například situace, kdy 

uchazeči se záznamem dostanou v rámci výběrového řízení šanci, ale neobstojí v konkurenci 

http://www.fondnno.cz/


 

 

 

          

 

Projekt DEJME DRUHOU ŠANCI je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

21 
 

ostatních). 22 % dotázaných firem explicitně uvedlo, že zaměstnávají i lidi se záznamem 

v trestním rejstříku, dalších 23% neví, neboť to nerozlišují.  

 

„Situace bývalých vězňů při získávání nové práce je velmi obtížná. Je pochopitelné, že v některých 

profesích mají lidé s trestním záznamem zcela zavřené dveře, překvapivě vysoký je však podíl 

zaměstnavatelů, kteří odsouzené odmítají bez ohledu na typ pozice, závažnost spáchaného trestného 

činu, případně míru provinění“, uvedl k výsledkům Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC 

(Tisková zpráva k výzkumu z ledna 2013). A to navzdory tomu, že získání a udržení zaměstnání jsou 

hlavními předpoklady reintegrace odsouzených (trestaných) osob do společnosti. Navíc, „opětovné 

zapojení do pracovně-ekonomického procesu je žádoucí a přínosné nejen pro trestaného, ale i pro 

celou společnost, mj. z hlediska prevence recidivy“, uvádí ve svém doporučení z dubna 2011 JUDr. 

Pavel Varvařovský.  

 

Průzkum společnosti LMC objasnil hlavní 
bariéry zaměstnavatelů při zaměstnávání lidí 
se záznamem v Rejstříku trestů. Jedná se o: 

• nedostatečné pracovní návyky, 

• zatížení exekucemi 

• další potíže – např. s bydlením, 

• krátkou či zastaralou praxi, případně zcela 
chybějící praxi, 

• chybějící, či nevhodná kvalifikace těchto 
uchazečů. 

 

 

 

Ze zkušeností Pracovní agentury RUBIKON 
můžeme připojit další obavy a myšlenkové 
stereotypy, které zaměstnavatelé uvádějí při 
kontaktu s personálními konzultanty: 

 

• Trestaní lidé nechtějí pracovat. 

• Trestaní lidé jsou nespolehliví. 

• Člověk s trestní minulostí se může k trestné 
činnosti vrátit a poškodit zaměstnavatele. 

• Pracovní tým by takového člověka nepřijal. 

• Zákazníkům by to mohlo vadit. 

http://www.fondnno.cz/
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Hlavní bariéry zaměstnavatelů  

Některé obavy zaměstnavatelů vycházejí z jejich zkušeností, či ze zkušeností jejich okolí, někdy se 

může jednat o předsudky, které ve společnosti panují. Nicméně ze zkušeností víme, že bariéry lze 

překonat a nezužovat výběr zaměstnanců jen na osoby s „čistým trestním rejstříkem“. O tom, jak nábor 

zaměstnanců dělat kvalitně a bezpečně se můžete dočíst v příručce pro zaměstnavatele, která je 

dostupná na webových stránkách RUBIKON Centra. 

 

 

  

http://www.fondnno.cz/
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KAPITOLA 5 Příklady dobré praxe v oblasti rovného zacházení 

Nyní uvádíme několik příkladů dobré praxe v oblasti rovného zacházení s osobami, které mají záznam 

v Rejstříku trestů. Cílem není uvést všechny organizace, které se tématem zabývají, ale poskytnout 

čtenáři přehled o různých metodách práce s těmito lidmi. Zmíněné jsou jak organizace z neziskového 

sektoru, tak i obchodní společnosti a to z České republiky i ze zahraničí. 

 

RUBIKON Centrum 

Do RUBIKON Centra a nekomerční Pracovní 

agentury RUBIKON se klient může dostat několika 

způsoby. Může se o naší organizaci dozvědět 

jednak již ve věznici prostřednictvím našich vězeňských programů, například absolvuje Kurz finanční 

gramotnosti nebo kurz Získej zaměstnání. Další cestou může být doporučení od probačního 

pracovníka, sociálního kurátora, nebo pracovníka Úřadu práce, případně se o nás dozví z médií, 

internetu či od jiného klienta.   

 

Důležitým prvkem naší práce s klienty je komplexnost. Převážná většina našich klientů se 

potýká se zadlužeností. Jestliže jim pomáháme nalézt uplatnění na hlavní pracovní poměr, 

nesmíme tento fakt opomíjet. Proto klienty od prvního kontaktu motivujeme řešit problém 

nezaměstnanosti a zadluženosti současně.  

 

Prvním krokem je pak tzv. úvodní schůzka, na níž jsou zmapovány klientovy potřeby a kompatibilita 

s naší nabídkou služeb.   

 

http://www.fondnno.cz/
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Pokud klient vyhodnotí naši nabídku služeb jako pro něho přínosnou, absolvuje v rámci Pracovní 

agentury RUBIKON jednodenní skupinový Kurz práce a dluhy, kde se dozví, jak se připravit na 

přijímací pohovor a uspět u něj, naučí se rozumět řeči inzerátů a hledat zaměstnání na volném trhu 

práce, je zorientován v pracovněprávních vztazích a druzích smluv, okrajově se kurz dotýká tématu 

životopisu a motivačního dopisu. Stěžejním tématem kurzu je však otázka trestní minulosti, o které 

řada klientů neumí či nechce hovořit. Účastníci Kurzu práce a dluhy jsou rovněž seznámeni se 

základy dluhové problematiky, která s tématem zaměstnání úzce souvisí. 

 

Kurz je skupinový a jeho osnovy obsahují všechna hlavní témata, která jsou později probírána i v rámci 

individuálního pracovního poradenství, přidanou hodnotou kurzu je pak skupinová dynamika a prostor 

ke sdílení zkušenosti účastníků v bezpečném prostředí.  

 

V rámci pracovního poradenství pak pracovní poradce hlouběji probírá témata z Kurzu práce a 

dluhy, zajímá se o přístup klienta k jeho trestní minulosti a zjišťuje míru motivace ke změně životního 

stylu. Spolupráce s klientem v rámci pracovního poradenství do okamžiku prvního doporučení 

k potencionálnímu zaměstnavateli trvá průměrně 101 dní, protože během této doby pracovní poradce 

klienta dostatečně prověří právě pro doporučení ke spolupracujícímu zaměstnavateli. K dispozici je mu 

portfolio aktivit, do kterých se klient může zapojit: 

http://www.fondnno.cz/
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• Externě spolupracujeme s psycholožkou, která podrobí klienta pracovní či bilanční 

diagnostice, která může mnoho napovědět o pracovním chování i profilu člověka a lze ji 

účinně využít při doporučení klienta spolupracujícímu zaměstnavateli na zadanou 

konkrétní pracovní pozici.  

Pracovní a bilanční diagnostika 

http://www.fondnno.cz/
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 „Kdybych o trestní minulosti uchazečů nevěděla předem, nepoznala bych to.“ 

Zaměstnavatel o Pohovorech nanečisto 
 

 

• Od roku 2014 také pořádáme Assessment centra netradičního formátu (ve výtvarné 

dílně), která umožňují sledovat přístup klienta k neznámé činnosti, chování v novém 

týmu a schopnost kooperace s „kolegy“. Z Assessment centra si klient odnáší zkušenost 

s tímto typem výběrového řízení, která mu v budoucnosti může být prospěšná, a také 

zpětnou vazbu od spolupracujícího psychologa s podněty k rozvojovým oblastem a k 

jeho silným stránkám. 

Assessment centra 

 

• Právě tato aktivita je jednou z forem komunikace se zaměstnavateli, která je oním klíčem 

ke změně náborové praxe ve smyslu nevylučování osob se záznamem v Rejstříku trestů, 

protože mohou být těmi nejvhodnějšími uchazeči o danou pozici. Inspirací k Pohovorům 

nanečisto nám byla partnerská organizace Working Chance z Londýna. Jedná se o 

simulované pohovory našich klientů se zástupci z řad zaměstnavatelů. Klient si 

v prostředí co nejpodobnějším realitě vyzkouší několikero pohovorů se zkušenými 

personalisty a dostane od nich cennou zpětnou vazbu. Pohovory nanečisto se těší velmi 

dobrému ohlasu i od zaměstnavatelů, kteří si zde nezřídka skutečně vyberou nového 

zaměstnance a z Pohovorů nanečisto odcházejí často překvapeni vysokou úrovní 

kompetencí našich klientů a zjištěním, „že jsou to normální lidé jako my“.  

Pohovory nanečisto 

http://www.fondnno.cz/
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Kromě práce s klienty hledajícími zaměstnání má pracovní poradce další podstatný úkol, a sice 

oslovovat a získávat pro spolupráci nové zaměstnavatele. Tento úkol není snadný a často se 

setkáváme se striktním požadavkem na čistý výpis z Rejstříku trestů. Vzhledem k tomu, že řada 

společností má s náborem osob s trestní minulostí jen malé nebo žádné zkušenosti, vytvořili jsme pro 

ně příručku, která jim pomůže se v této problematice zorientovat a která je k dispozici na našich 

webových stránkách. 

 

V minulém roce rovněž vznikl film o cestě úspěšného klienta RUBIKON Centra přes naše služby až 

k zaměstnání (http://www.rubikoncentrum.cz/pribehy.php). 

http://www.fondnno.cz/
http://www.rubikoncentrum.cz/pribehy.php
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Vraťme se však k naší spolupráci se zaměstnavateli. Některé společnosti jsou osvícené a věří, že je 

škoda z náboru vyloučit početnou skupinu potencionálně vhodných uchazečů pro jejich trestní minulost 

a zadají nám konkrétní pozici k obsazení. Na ni pak pracovní poradci doporučují prověřené klienty 

Pracovní agentury RUBIKON.  

 

Zaměstnavatelům můžeme rovněž zprostředkovat naši vlastní bohatou zkušenost se zaměstnáváním 

osob s trestní minulostí. Za dobu fungování naší organizace se více než 30 zaměstnanců RUBIKON 

Centra rekrutovalo z řad našich klientů a tato praxe se nám velmi osvědčuje. Tito kolegové pracují 

nejčastěji na dotovaných tréninkových místech v rámci prostupného zaměstnání a náplň jejich 

práce je provozně-administrativního charakteru. Toto prostupné zaměstnání na dobu určitou jim 

umožňuje získat potřebnou praxi, referenci nadřízeného i upevnění pracovních návyků. Po celou dobu 

tohoto pracovního poměru klient neztrácí kontakt se svým pracovním poradcem, který ho podporuje 

v pracovní adaptaci a později spolu s ním hledá vhodné návazné uplatnění na trhu práce, kde má klient 

díky zkušenosti z tréninkového místa vyšší šanci na úspěch.  

 

Naše statistiky za rok 2014 ukazují, že každý třetí klient Pracovní agentury RUBIKON 

nastoupí do zaměstnání s naší pomocí. Jiná naše statistika za tentýž rok praví, že 

prověřovací proces, který předchází doporučení do zaměstnání, trvá 101 dní a 77% 

klientů v novém místě pokračuje i po uplynutí zkušební doby.  

 

 

„Cítím se opět užitečný, prospěšný a mohu opět aplikovat v praxi své zkušenosti a 

odborné znalosti.“ 

Radek Fiala, klient 
 

http://www.fondnno.cz/
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Podepsáním pracovní smlouvy však spolupráce nekončí. Jsme si vědomi toho, že člověk, který byl 

třeba delší dobu ve výkonu trestu, nebo delší dobu nepracoval, může mít počáteční obtíže s adaptací 

v novém místě. Proto je pracovní poradce v prvních 6 měsících s klientem v čilém kontaktu a zajímá 

se o průběh zapracování v novém místě, je mu konzultantem v případných těžkostech, nicméně klienta 

vede k samostatnosti z hlediska schopnosti řešení situací, které jsou pro něho nové. K dispozici je 

pracovní poradce také zaměstnavateli, například je-li klient zatížen exekucemi, s jejichž 

administrativním a účetním zpracováním zaměstnavatel nemá dostatek zkušeností, pracovní poradce 

zprostředkuje kontakt s dluhovým poradcem RUBIKON Centra.  

 

 

 

 

 

 

Další příklady dobré praxe v České republice 

Na území hl. města Prahy má své sídlo občanské sdružení SANANIM, které od roku 1990 působí 

v oblasti problematiky drogových závislostí. Sdružení SANANIM založilo Pracovní a sociální agenturu 

Sananim, jejímž prostřednictvím se snaží bývalým uživatelům návykových látek pomoci při uplatnění na 

trhu práce, cíleně buduje síť spolupracujících zaměstnavatelů, při zaměstnávání klientů a zavádění 

systému práce s nimi spolupracuje také se sociální firmou Café Therapy. 

http://www.fondnno.cz/
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V Praze působí také Kavárna Dismas, která je v provozu od září 2013. Hlavním cílem je pomáhat 

osobám po výkonu trestu odnětí svobody vrátit se zpět na otevřený trh práce tím, že jim poskytuje 

tréninkové zaměstnání, jehož součástí jsou profesní i mimoprofesní školení a semináře. Místo 

v Kavárně Dismas je časově omezené a proto pracovníci klientům pomáhají při hledání brigády nebo 

dalšího přivýdělku ještě v průběhu zaměstnání. Před ukončením smlouvy píší se zaměstnancem 

životopis a kontaktují případné zaměstnavatele. Snaží se, aby při opuštění tréninkového místa měl 

klient zajištěné další místo a vyhnul se tak situaci, kdy zůstane bez práce. 

 

Na území Středočeského kraje, konkrétně v Kladně, působí Centrum podpory podnikání Praha 

(CPPP), které taktéž najdeme na území hl. města Prahy. CPPP má za sebou několik projektů pomoci 

sociálně vyloučeným nebo diskriminovaným osobám v návratu zpět na trh práce. 

 

V kraji Vysočina působí sociální firma Semitam s.r.o., která vytváří pracovní místa pro lidi, kteří na 

běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Nabízená pracovní místa přizpůsobujeme 

http://www.fondnno.cz/
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schopnostem zaměstnanců a snažíme se, aby všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity pro ně 

byly přínosem, vedly k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností.  

 

 

Příklady zaměstnavatelů, kteří osoby s trestní minulostí z náboru nevylučují 

Za všechny naše spolupracující zaměstnavatele (kteří mohou posloužit jako příklady dobré praxe 

v oblasti rovného zacházení s osobami s trestní minulostí) můžeme jmenovat několik z nich. Společnost 

Toyota Tsusho Europe S.A, která se stala naším prvním významným zaměstnavatelem a se kterou 

spolupracujeme již od roku 2013. Zde bylo zaměstnáno 5 kandidátů. 

 

 

„Na agentuře RUBIKON oceňujeme vstřícnost, ochotu, dobrý výběr vhodných uchazečů na pozice 

skladových operátorů. Doporučení zaměstnanci si váží šance, kterou dostali, dodržují veškeré pokyny a 

jejich výkonnost je dobrá. Tuto agenturu doporučujeme i dalším zaměstnavatelům.“  

Robert Pospíšil, Toyota Tsusho Europe S. A 

 

http://www.fondnno.cz/
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Dalším významným zaměstnavatel je společnost CDV služby s. r. o., která poskytuje komplexní služby 

v oblasti úklidu. Do zaměstnání zde nastoupilo 10 kandidátů Pracovní agentury RUBIKON. Zdeněk 

Modálek o spolupráci s RUBIKON Centrem uvádí: 

 

 „Naše společnost spolupracuje s několika organizacemi, které se starají o spoluobčany nějakým 

způsobem znevýhodněné na trhu práce. Pokud byste se mě zeptali, čím se RUBIKON odlišuje od 

jiných, odpověděl bych: pečlivostí. Pečlivou přípravou informací o uchazeči o zaměstnání a jejich 

pečlivým výběrem, tak, aby splňovali naše požadavky. Tímto přístupem nám ušetří čas a kandidátům 

zklamání, když při vstupním pohovoru zjistíme, že z nějakých důvodů nemohou být přijati.“ 

 

Dalším zaměstnavatelem je také společnost Skanska, se kterou spolupracujeme 

zejména na obsazování míst, která jsou těžko obsaditelná a ve které našli pracovní 

uplatnění již 4 kandidáti. 

 

 

http://www.fondnno.cz/


 

 

 

          

 

Projekt DEJME DRUHOU ŠANCI je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

33 
 

Společnost LMC, lídr elektronického trhu práce v ČR a poskytovatel HR poradenských služeb, provádí 

průzkumy mezi návštěvníky portálu Jobs.cz, které jsou zaměřeny na nerovný přístup k uchazečům se 

záznamem v Rejstříku trestů a tím zvyšuje povědomí o této problematice u laické i odborné veřejnosti. 

 

 

 

 

 

http://www.fondnno.cz/
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Dobrá praxe v zahraničí 

Working Chance je britská nezisková organizace, která od roku 2007 pomáhá ženám s trestní 

minulostí nalézt a udržet si vhodné zaměstnání. Organizace zprostředkovává zaměstnání 

prostřednictvím své personální agentury. Její pracovníci vyhledávají vhodné zaměstnavatele a těm 

nabízí obsazení pozice některou ze svých klientek - žen s trestní minulostí. Přičemž základním heslem 

je, že Working Chance nechce, aby zaměstnavatel přijal jejich klientku, protože má trestní minulost, ale 

proto, že je nejlepší ze všech uchazečů o danou pozici. K tomu, aby byla klientka doporučena na 

pracovní pozici ke spolupracujícímu zaměstnavateli, vede dlouhá cesta, v průměru půl roku. Během této 

doby klientky procházejí řadou programů: individuální schůzky s poradcem, skupinové sezení, ale také 

pohovory nanečisto a pracovní snídaně, kterých se účastní i zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé, kteří 

některou z těchto akcí absolvují, jsou daleko ochotnější uvažovat o náboru žen s trestní minulostí. 

 

http://www.fondnno.cz/
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Individuální schůzky s poradcem probíhají v rámci přípravy na vstup do zaměstnání v průběhu celé 

spolupráce s klientkou, intenzivní jsou zejména na počátku spolupráce, kdy jsou zjišťovány přání a cíle 

klientky. Součástí spolupráce jsou také skupinová sezení, která jsou zaměřena na přípravu na vstup na 

trh práce, konkrétně na schopnost sebeprezentace, přípravu životopisu, úspěšné absolvování 

výběrového řízení, posílení disciplíny apod. Pohovory nanečisto (Practice Interview Days) jsou další 

aktivitou, jedná se o simulované přijímací pohovory. Probíhá jich vždy několik současně v jedné 

místnosti a účastní se jich uchazečky o práci, které tak mají možnost vyzkoušet si pohovor se všemi 

přítomnými zaměstnavateli. Pracovní snídaně (Business Breakfasts) jsou setkání nad různými tématy. 

Jsou to takové minikonference v uvolněné atmosféře, které jsou pořádány na zajímavých místech 

(například v Churchillově salónku).  

 

Britská organizace Nacro se k dané problematice staví tak, že osobám s trestní minulostí poskytuje 

všestrannou podporu. Součástí aktivit této neziskové organizace je i poradenství zaměstnavatelům při 

náboru uchazečů s trestní minulostí s důrazem na dodržování legislativy. V rámci své obsáhlé 

publikační činnosti vydává Nacro manuály pro zaměstnavatele i uchazeče s trestní minulostí. 

 

Summit Media může být ukázkou zaměstnavatele, který uplatňuje 

rovný přístup v přístupu k zaměstnání. Jedná se o britskou 

společnost poskytující řešení v oblasti on-line marketingu 

renomovaným firemním zákazníkům. Má 140 zaměstnanců ve 

čtyřech pobočkách, z nichž tři jsou ve Velké Británii a jedna v Praze. 

Tento projekt byl založen přímo ve vězeňském zařízení a poskytuje 

pracovní příležitosti lidem ve výkonu trestu i po něm.  

 

 

http://www.fondnno.cz/


 

 

 

          

 

Projekt DEJME DRUHOU ŠANCI je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

36 
 

Norská organizace Allservice v rámci projektu New start in working life (Nový start v pracovním životě, 

dále jen Ny Start) poskytuje pomoc odsouzeným osobám po dobu tří let od jejich propuštění. Tento 

projekt funguje od roku 1998/99 s cílem zajistit odsouzeným dobrý přechod na svobodu tím, že jim 

poskytuje individuální podporu spojenou s pracovním životem. Pomoc je poskytována při získání 

zaměstnání, ale také po nástupu do práce. Zaměstnavatelům nabízí nejen to, že dostanou více 

informací o uchazeči, ale také asistenci a snížení nákladů při zaučování nových pracovníků a podíl na 

prevenci kriminality.  

 

Operation New Hope byla založena v roce 1999 na Floridě. V rámci svého programu Ready4Work 

pomáhá propuštěným vězňům s jejich začlenění do společnosti a do pracovního života. Zajímavý je 

také program Breaking the Cycle, který vychází z toho, že děti trestaných se častěji stanou trestanými 

také. Tento začarovaný kruh organizace narušuje tím, že dětem poskytuje emoční a finanční stabilitu, 

kterou potřebují proto, aby byly úspěšné. 

 

Zdroj: Operation New Hope (www.operationnewhope.com) 

http://www.fondnno.cz/
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Každá z uvedených organizací má svůj specifický přístup. Některé připravují osoby s trestní minulostí 

na návrat na trh práce, jiné jim práci přímo poskytují. Organizace se liší také rozsahem služeb, které 

poskytují. Společné však mají to, že vychází z toho, že pomáhají těm, kteří o pomoc stojí. Motivaci 

klienta k pozitivní změně ve svém životě lze považovat za klíčovou pro úspěšnou sociální a pracovní 

integraci. 

 

  

http://www.fondnno.cz/
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KAPITOLA 6. Zaměstnávání osob se záznamem v trestním rejstříku z hlediska 

ekonomických úspor 

 

Podpora sociální stabilizace a vstupu na trh práce osoby s trestní minulostí přináší značné úspory 

(klient se živý vlastní prací, nepobírá dávky, platí daně, nevznikají náklady spojené s pobytem ve 

vězení). Úspěšnou resocializací a vstupem na trh práce se zvyšuje schopnost osoby zabezpečit rodinu, 

splácet  dluhy, uhradit náhradu škody obětem trestného činu a šetřit veřejné finance (např. sociální 

dávky či náklady s případnou recidivou). A převážně snižuje riziko recidivy a zvyšuje bezpečí nás všech. 

Česká republika se počtem vězněných osob pohybuje na předních místech v Evropě.  

 

 Náklady na jednoho vězně v ČR v roce 2013 dosahovaly 1.319,- Kč na den,  

tj. 481.435,- Kč ročně.  

 

 Šest z deseti propuštěných vězňů se dopouští dalšího trestného činu a vrací se do 

vězení. Častou, výzkumem prokázanou příčinou, je absence zaměstnání. 

 

 Záznam v Rejstříku trestů je na trhu práce hendikepem: více než 50 % 

zaměstnavatelů požaduje trestní bezúhonnost, tedy čistý výpis z Rejstříku trestů bez 

ohledu na typ pozice či závažnost spáchaného trestného činu.   

 

 Nezaměstnaný člověk pobírající sociální dávky stojí stát ročně statisíce korun. 

 

 Umístění jednoho klienta prostřednictvím Pracovní agentury RUBIKON na trh práce 

a podpora jeho pracovní adaptace stojí cca 30.000,- Kč. 

 

http://www.fondnno.cz/
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