
www.rubikoncentrum.cz

ZAMĚSTNÁNÍ  
ROZHODUJE
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ÚVOD
Za úspěchem firmy stojí vždy lidé.  
Najít šikovného pracovníka není 
snadné, to už určitě víte. Česká 
republika je v období silného 
ekonomického růstu, který se odráží 
také ve velké poptávce firem  
po dalších pracovnících. Stále 
klesající nezaměstnanost způsobuje, 
že zaměstnavatelé otvírají brány  
i kandidátům, kteří by před 2-3 roky 
neprošli, a kandidáti se záznamem 
v Rejstříku trestů patří mezi ně. 

Ještě v r. 2015 výzkum LMC ukázal, že 
55 % zaměstnavatelů lidi se záznamem 
vůbec nezaměstná. V roce 2018 podobná 
statistika k dispozici není, ale z našich 
zkušeností je patrné, že situace se 
změnila. Zatímco dříve jsme každého 
nového zaměstnavatele přesvědčovali 
k navázání spolupráce i několik měsíců, 
dnes nám každý týden volá alespoň 
jedna nová firma s prosbou o pomoc  
a nářkem „Nemáme lidi!“.

My lidi „máme“. Jsou to lidé, kteří 
v minulosti udělali chybu, za kterou 
si odpykali spravedlivý trest, a teď se 
chtějí vrátit zpátky mezi nás, pracovat 
a žít. Více než 800 takových se nám už 
podařilo zaměstnat. Trestní minulost 
kandidáta nemusí znamenat, že bude 
špatným zaměstnancem. Stejně tak, jako 
čistý rejstřík nepřináší jistotu poctivého 
zaměstnance. Práce s lidmi, kteří se 
ucházejí o druhou šanci v podobě 
zaměstnání, má však svoje specifika.  
Proto jsme pro vás připravili tuto 
publikaci, která vám tematiku 
zaměstnávání lidí po výkonu trestu 
přiblíží. Věříme, že v ní naleznete 
odpovědi na svoje otázky. A kdyby ne, 
stačí nalistovat stránku s kontakty.  
Jsme tu pro vás.

Vydání příručky bylo financováno v rámci projektu Dejme šanci ženám se záznamem  

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243), který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

https://www.rubikoncentrum.cz


www.rubikoncentrum.cz www.rubikoncentrum.cz

Zaměstnavatelé v České republice hlásí 
pracovní agentuře Manpower již několik 
měsíců optimistické náborové plány.  
Na základě těchto údajů vykazuje Čistý 
index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2018 
hodnotu + 6 %, což je druhá nejvyšší 
hodnota pro poslední čtvrtletí roku 
za celou historii průzkumu od roku 
2008 (nejsilnější Q4 byl v roce 2016). 
Manpower vychází z výsledků, podle 
nichž 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst 
počtu pracovních sil, 1 % předpovídá 
snížení počtu pracovních sil a 90 % 
zaměstnavatelů nepředpokládá žádné 
změny. Na druhou stranu jen  
do RUBIKON Centra přichází i v době 
tohoto náborového optimismu měsíčně 
i stovka zájemců s prosbou o pomoc 
s nalezením zaměstnání.

Ztížený přístup k zaměstnání je častým 
důvodem návratu k trestné činnosti.  
A naopak, riziko recidivy je velmi 
nízké, pokud člověk po výkonu trestu 
získá odpovídající zaměstnání. Podle 
statistik britské organizace Working 
Chance, podporující lidi po výkonu 
trestu, je u těch, kteří našli práci jejich 
prostřednictvím, riziko recidivy  
na pracovišti téměř nulové. Totéž 
potvrzují statistiky RUBIKON Centra.

ZAMĚSTNÁNÍ  
ROZHODUJE

Svět se nestane bezpečnějším tím, že 
budeme pachatele přísněji trestat, ale 
díky tomu, že se co největšímu počtu 
z nich podaří nastoupenou kriminální 
kariéru včas opustit. Nalezení 
zaměstnání je v tomto směru jeden  
ze zásadních momentů.

Jan Tomášek, Institut  
pro kriminologii a sociální prevenci

Když vás propustí z vězení, práce vás 
podrží nad vodou. Kdo ví, jestli bych 
zas neseděl, kdybych neměl pořádné 
zaměstnání…

Václav, klient RUBIKON Centra

První den na svobodě je pro člověka 
propuštěného z vězení těžkou 
zkouškou. Proč si neužívá svobodu? 
Často nemá kde bydlet, z čeho žít,  
je zadlužený. Někdy mu chybí 
důležité doklady. Někdy na něj 
nikdo nečeká. A vždycky se vrací 
do světa, který od něj vyžaduje 
samostatnost a schopnost se  
o sebe okamžitě postarat.

V roce 2017 proběhl výzkum Institutu  
pro kriminologii a sociální prevenci  
ve spolupráci s RUBIKON Centrem, 
který zjišťoval, jak zaměstnání ovlivňuje 
míru recidivy v ČR - ta je dle běžně 
dostupných zdrojů (např. IKSP) až 70 %.  

Zaměstnání  
a recidiva

70 % 
recidiva v ČR

11,4 % 
recidiva naměřená  

u výzkumného  
vzorku klientů  

RUBIKON Centra

Do výzkumu se zapojilo i 44 osob 
s trestní minulostí, kteří na konci roku 
2013 a v první půlce roku 2014 využili  
při nalezení zaměstnání pomoc 
neziskové organizace RUBIKON 
Centrum. Jedním z hlavních závěrů 
výzkumu je příznivý údaj o nízké 
recidivě. Záznam o novém odsouzení 
po uplynutí zhruba dvou let mělo 
pouze 11,4 % z nich. 

www.rubikoncentrum.cz
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NAJÍT TOHO  
NEJLEPŠÍHO  
ZAMĚSTNANCE

Jak se tedy nejlépe už při prvním 
pohovoru s kandidátem jeho trestní 
minulosti nevyhýbat a přitom zůstat 
fér a neřešit to, co pro rozhodování 
nepotřebujete? Možná pomůže návod, 
který se osvědčil i našim spolupracujícím 
zaměstnavatelům:

Doba se mění. V roce 2012, kdy jsme 
s Pracovní agenturou RUBIKON 
začínali, jsme zaměstnavatele 
téměř přemlouvali, ať to s našimi 
kandidáty zkusí. Dnes je to tak, že 
nám volá každý měsíc několik nových 
zaměstnavatelů se zájmem o pomoc 
se zprostředkováním a  výběrem 
správného kandidáta s trestní 
minulostí. Náborové brány se lidem  
se záznamem otvírají více a více.

Renata Hovorková, manažerka 
komunikace se zaměstnavateli 

RUBIKON Centra

NÁVOD K FÉROVÉMU 
POHOVORU

Nenechte se ochromit vědomím trestní 
minulosti uchazeče a zaměřte se na to,  
co umí, zná a jaké má pracovní zkušenosti.

Dejte uchazeči na začátku pohovoru možnost představit  
se svými slovy, např. výzvou „Povězte nám něco o sobě.“

Pokládejte otevřené otázky, pomohou vám  
dozvědět se o uchazeči více.

Co se stalo?
Je ve vaší minulosti něco, co 
jako zaměstnavatel potřebuji 
vědět? Co konkrétně se stalo? 

Kdy se to stalo?
Kdy došlo k trestnému činu,  
o kterém mluvíme? Došlo ještě 
k jiným trestným činům? (opět 
lze použít otázky co, proč a kdy)

Co se změnilo?
Jak se na svou trestní minulost 
díváte dnes?Jaký rozdíl je mezi 
dobou, kdy se trestný čin stal,  
a současností? Co se změnilo?

Proč se to stalo?
Jaké důvody vedly ke spáchání 
trestného činu? Jaké byly okolnosti 
spáchání trestného činu?

Na co se zeptat uchazeče  
se záznamem v Rejstříku trestů
Samotný výpis z Rejstříku trestů je pouhým výčtem paragrafů  
a trestů. Není z něj na první pohled zřejmé, jakého trestného činu 
se uchazeč dopustil, natož jak trestní minulost souvisí s výkonem 
povolání, o které má zájem. Nebojte se proto téma trestní minulosti 
během pohovoru otevřít a ptát se na to, co je pro vás důležité. 
Jen tak máte šanci zjistit, co strohé věty v záznamu z Rejstříku trestu 
znamenají. Ze způsobu, jak uchazeč o své trestní minulosti hovoří, 
můžete zjistit, zda se jedná o uzavřenou kapitolu jeho života, tedy  
o minulost, která vás nebude ohrožovat. 

Ptejte se...

Pokud máte pocit, že jsou v minulosti uchazeče další okolnosti, o kterých 
potřebujete vědět více (např. drogy, dluhy atd.), nebojte se otevřeně ptát.

www.rubikoncentrum.cz

Co zaměstnavatelé 
potřebují?
Podle průzkumu společnosti LMC je  
pro zaměstnavatele zásadní: 

Být o zájemci s trestní minulostí 
dostatečně informováni a znát postoj 
uchazeče k jeho trestní minulosti, 
k řešení dluhů i práci.

Možnost konzultovat nejasnosti 
a pochyby s odborníkem, který 
s uchazečem systematicky pracuje.

Znát organizaci, která jim dokáže  
poskytnout informace a rady  
ke specifikům jednání s lidmi 
s kriminální minulostí a zprostředkovat 
informace o profesní i trestní  
minulosti uchazečů.

https://www.rubikoncentrum.cz
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Od roku 1994 pomáháme lidem, kteří 
chtějí překročit svou trestní minulost. 
Podporujeme je v získání práce, řešení 
dluhů a motivujeme je k poctivému  
a odpovědnému životu.

Proč?
Věříme, že dát lidem s trestní minulostí 
druhou šanci se vyplatí. Podle statistik 
vězeňské služby a IKSP ročně opouští 
české věznice více než 10 000 osob,  
70 % z nich se do vězení vrací.  
Velká část těchto lidí je odhodlána začít 
znovu a lépe. K úspěchu ale potřebují 
pomocnou ruku, protože na cestě 
z věznice do plnohodnotného života 
je čeká mnoho překážek.

Podpora lidí s trestní 
minulostí je citlivé 
téma a my si 
uvědomujeme, že 
každým trestným činem 
bylo někomu ublíženo.  To ale potřebu 
integrace lidí s trestní minulostí 
nezpochybňuje. Naopak. Jde o kroky, 
které následují po spravedlivém trestu 
a vedou ke snížení rizika opakování 
trestného činu. Lidé po propuštění  
z vězení potřebují co nejrychleji najít 
bydlení a legální práci, aby si mohli 
hradit běžné životní náklady.  
Ti šťastnější se mají kam vrátit. Jiní  
se musejí spoléhat jen sami na sebe.

Dagmar Doubravová,  
ředitelka RUBIKON Centra

● spolupráci při obsazování volných míst

● zprostředkování kontaktu s kandidáty,  
 ke kterým mají zaměstnavatelé ztížený  
 přístup – jsou ještě ve věznici nebo  
 těsně po propuštění

● nadstandardní formu prověření 
 doporučených kandidátů  
 na požadovanou pozici

● součinnost v době pracovní adaptace
 kandidáta po nástupu do zaměstnání

● transparentní a komplexní informace  
 o každém doporučeném kandidátovi,
 včetně jeho trestní minulosti  
 a současného postoje k ní

● know-how k férovému  
 náboru i zaměstnávání lidí  
 s trestní minulostí

● know-how 
 k zaměstnávání  
 a odměňování lidí  
 s exekucí

Co zaměstnavatelům nabízíme?

RUBIKON 
CENTRUM  =

PARTNER  
ZAMĚSTNAVATELŮ

Pracovní agentura RUBIKON je pro 
naši společnost důležitým partnerem 
v oblasti náboru kmenových 
zaměstnanců. Klienti RUBIKONU, kteří 
se ucházejí o práci v naší společnosti, 
jsou v drtivé většině u nás na pohovoru 
úspěšní. Jejich výsadou je spolehlivost, 
pokora, učenlivost a týmovost.
Dominika Stašková, Tesco Stores ČR a.s.

Máme momentálně asi dva lidi se 
záznamem v našich provozech. A velmi 
se nám osvědčili, hlavně díky jejich 
přístupu k práci. Jsou to dva mladí lidé 
kolem 22 až 25 let. A ten výkon nebyl 
delší než rok a půl. Zároveň je výkon 
trestu dokázal vychovat. Tak jako když 
dříve tuto povinnost plnila branná 
výchova. Takže když je srovnám s jinými 
absolventy nebo s jinými podobně 
starými kandidáty, tak si na nich velmi 
ctím toho, že mají nějakou morálku  
a nějaký pracovní řád. Ať už je to včasný 
příchod nebo nějaká zodpovědnost 
apod. Takže my si tuto spolupráci velmi 
kvitujeme a jsme nadšení.

Jan Przybyla, Sodexo s.r.o.

Pracovní agenturu RUBIKON mohu 
doporučit. Na rozdíl od běžných 
uchazečů o práci jsou totiž uchazeči 
RUBIKONU velmi dobře teoreticky 
připraveni nejen na vstupní přijímací 
pohovory, ale i na veškerý další kontakt 
s potenciálním zaměstnavatelem, což 
svědčí o velmi dobré a smysluplné práci 
pracovní agentury.

Tomáš Volek, TV Facility Group, a.s.

Velmi mne překvapilo, že jsem téměř 
nepoznala, že kandidát z RUBIKON 
Centra je z věznice, má perfektní 
vystupování a odhodlání…
Markéta Miserová, TV Facility Group, a.s.

Rok 1994 
=
Vznik RUBIKON Centra 

Rok 2012  
= 
RUBIKON Centrum zakládá 
Pracovní agenturu RUBIKON 
s povolením ke zprostředkování 
zaměstnání (forma 
zprostředkování „a“ + „c“)

Rok 2013 a 2015 
= 
Národní cena kariérního 
poradenství

5 let fungování 
agentury 
= 
více než 2000 kandidátů 
navázalo spolupráci s našimi 
pracovními poradci

2000 kandidátů 
= 
přes 800  
obsazených pozic 

Rok 2018 
= 
500 spolupracujících 
zaměstnavatelů a dvojité 
ocenění v soutěži Nejlepší 
projekt prevence kriminality  
na místní úrovni pro rok  
2018 (za Středočeský  
a Karlovarský kraj)

https://www.rubikoncentrum.cz
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Z tréninku  
na odbornou pozici
Se zaměstnáváním lidí s trestní minulostí 
máme sami bohaté zkušenosti. Téměř  
20 % našich stálých zaměstnanců tvoří 
lidé se záznamem v trestním rejstříku. 
Z nich 80 % nastoupilo původně  
na tréninkové místo, protože volný trh 
nenabízel pozici, která by se slučovala 
s jejich kompetencemi či vzděláním. 
Vytváření dočasných tréninkových 
pracovních míst nabízí nejen příležitost 
naučit se něco nového, ale i získat přímou 
zkušenost – a to platí jak pro kandidáta, 
tak pro zaměstnavatele.

V RUBIKONU bylo skvělé to, že 
všichni věděli, co mám za sebou,  
a přesto mi tu šanci dali. Nemusela 
jsem se před nikým přetvařovat. Ani 
jednou jsem nepocítila, že bych byla 
míň než ostatní.

Radka, provozní asistentka  
RUBIKON Centra

RUBIKON 
CENTRUM  = ZAMĚSTNAVATEL

Protihluková stěna  
železničního koridoru v Úvalech

Podnikání i pomoc

V roce 2015 vznikla sociální firma Rubikon 
Centrum Servis, s.r.o., která nabízí lidem  
po výkonu trestu šanci na nový začátek  
i v podobě manuálních tréninkových 
míst. Vytváří pracovní příležitosti pro lidi 
s trestní minulostí. Spolupráce se sociální 
firmou je také cestou ke společensky 
odpovědnému zadávání veřejných 
zakázek.

První zakázku získala sociální firma 
v Úvalech nedaleko Prahy. Lidé s trestní 
minulostí se tu starají o zeleň a úklid 
veřejných prostor.

Kromě toho, že teď máme čisté 
Úvaly, na což by za normálních 
okolností nebyly finanční prostředky 
ani pracovní síly, pomohli jsme také 
lidem, kteří by jinak práci nikde 
nedostali.

Petr Borecký, starosta Úval

Rubikon Centrum Servis nabízí služby 
v odstraňování graffiti a úklidu,  
ve Věznici Vinařice provozuje šicí dílnu 
a nově rozvíjí také sociální podnikání 
v oblasti kurýrní služby.

https://www.rubikoncentrum.cz
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TIPY PRO
ZAMĚSTNAVATELE
Už jste se rozhodli zaměstnávat lidi 
s trestní minulostí a chcete si nechat 
poradit? Díky 6 letům naší spolupráce  
se zaměstnavateli a vlastním 
zkušenostem se zaměstnáváním lidí  
se záznamem víme, co se vyplácí:

Mějte podporu 
v organizaci, která s lidmi 

s trestní minulostí pracuje  
a může vám kandidáty připravit, 
zprostředkovat i pomoci s jejich 
adaptací po nástupu k vám.
Připravit kandidáta na vstup  
do zaměstnání a podpořit ho  
v pracovní adaptaci se jeví jako 
nezbytnost pro úspěšné zaměstnávání 
lidí s trestníminulostí, zaměstnavatel 
přece jen není sociální pracovník.  
V roce 2017 setrvalo u našich 
spolupracujících zaměstnavatelů  
71 % kandidátůi po konci zkušební doby. 
Zatímco u zaměstnavatelů, se kterými 
jsme nebyli ohledně kandidáta nijak  
v kontaktu, vydrželo v zaměstnání  
jen 53 % kandidátů.

Tip: Kromě RUBIKON Centra vám může 
s některými otázkami spojenými  
se zaměstnáváním lidí s trestní minulostí 
pomoci např. Úřad práce ČR, Probační  
a mediační služba ČR, sociální kurátor  
či některá z neziskových organizací. 
  neziskovky.cz/katalog

Přijďte na  
Pohovory nanečisto  
do RUBIKON Centra.

Je to ideální příležitost pro zaměstnavatele, 
jak se nezávazně seznámit s kandidáty  
se záznamem či dokonce s kandidáty, kteří 
jsou ještě ve vězení, a zkusit si vést férový 
pohovor v prostředí, kde je hovořit  
o trestní minulosti výhodou.

Tip: Nepřehlížejte kandidátovu trestní 
minulost a současně se soustřeďte  
na profesní profil. Ptejte se na okolnosti 
trestní minulosti, její vztah k požadované 
pozici a současný postoj kandidáta 
k této zkušenosti. Otevřený pohovor 
vám o trestní minulosti kandidáta poví 
mnohem víc než strohý výpis  
z Rejstříku trestů. 
  rubikoncentrum.cz/pohovory-nanecisto

Jsem velmi ráda, že jsem Pohovory 
nanečisto mohla absolvovat  
a neměním nijak náš názor na to, 
že je dobře si zaměstnávání lidí se 
záznamem vyzkoušet. Dnes jsem  
se přesvědčila o tom, že uchazeč, který 
přijde “z ulice” jako běžný člověk bez 
záznamu v Rejstříku trestů, vypadá  
a vystupuje mnohdy hůře, než ti, kteří 
sice mají záznam, ale chtějí pracovat. 
Jsem o to víc přesvědčená, že má smysl 
s těmito lidmi pracovat a je škoda je 
vyřadit jen proto, že udělali někdy  
v minulosti chybu.

Markéta Miserová, ZEPRIS s.r.o.

Řešte i bydlení.
Kandidáti před a po propuštění 

z věznice nepotřebují jen práci, potřebují 
často také bydlení. Přibližně každý třetí 
kandidát, s kterým se setkáváme  
ve věznici, se nemůže nebo nechce  
vrátit do místa původního bydliště.  
Drtivá většina z nich současně stojí  
o zaměstnání s ubytováním.

Tip: Máte-li k dispozici vlastní ubytování 
pro své zaměstnance, kteří nemají  
ve stejné obci trvalé bydliště, může se dle 
zákona o daních z příjmu jednat o váš 
daňově uznatelný náklad až do výše  
3.500 Kč. Pro zaměstnance s exekucí 
je taková podpora v ubytování jedním 
z výrazných motivačních prvků.

Podpořte zaměstnance 
do první výplaty.

Zejména kandidáti nastupující  
do zaměstnání bezprostředně  
po výstupu z věznice nemají dle 
zkušenosti finanční rezervu a čekání  
do první výplaty pro ně může být 
obtížnější než pro jiné zaměstnance.

Tip: Pro překlenutí doby od výstupu  
z vězení do prvního vlastního příjmu  
se vyplácí nejen využít vyplacení zálohy  
ze strany zaměstnavatele, ale také 
spolupráce s neziskovou organizací, která 
se orientuje v systému sociálních dávek, 
v možnostech dostupné potravinové 
banky (potravinové banky spolupracují 
s neziskovými organizacemi), oblečení 
zdarma apod.

Počítejte s exekucemi.
Podle mapy exekucí má v ČR 

každý 10. člověk exekuci. U našich 
kandidátů se jedná až o 95 % z nich. 
Ze zkušenosti s vlastními zaměstnanci 
s exekucí víme, že administrace spojená 
se srážkami ze mzdy 1 zaměstnance = 
minimálně 1 hodina práce navíc.

Tip: Naši dluhoví poradci vědí,  
jak komunikovat s věřiteli, soudy  
i exekutorskými úřady. Pomáhají i  
v průběhu správních a exekučních řízení. 
Součástí je také pomoc se zpracováním 
návrhu na povolení oddlužení, 
pokud je v daném případě namístě. 
Dluhový poradce může podporovat 
nejen kandidáta při řešení dluhů, ale 
i jeho zaměstnavatele, který exekuce 
administruje.

Připravte si  
motivační systém.

Zaměstnanci s exekucí mohou být stejně 
dobří jako ti bez ní. Touha po umoření 
dluhu je minimálně u poloviny našich 
dlouhodobě zaměstnaných kandidátů 
hlavní motivací pro zaměstnání.  
Na druhou stranu případné finanční 
odměny či navyšování platu nemusí být 
vhodnou motivací pro zvyšování jejich 
výkonnosti – čistý příjem je po srážkách  
na exekuci téměř vždy stejný.

Tip: Odměny nepodléhající srážkám 
na exekuci mohou mít např. podobu 
stravenek, poukázek pro volný čas či 
potraviny a drogistické zboží.

https://www.rubikoncentrum.cz
https://www.rubikoncentrum.cz
http://neziskovky.cz/katalog/
https://www.rubikoncentrum.cz/pohovory-nanecisto/


ČÍSLA ZA MŘÍŽEMI
V ČR máme 35 věznic  
a v červnu 2018 v nich 
žilo 21 904 vězňů.
Při tomto počtu je 
kapacita věznic  
naplněna na 104 %.
V roce 2017 bylo 
propuštěno 8 633 vězňů. 

Nejčastější délka trestu uvěnění se 
pohybuje mezi 1 až 2 roky (přes 20 % 
uvěznění ze všech trestů).

Pro zajímavost:
Doživotní trest si v ČR odpykává 46 mužů a 3 ženy.

43 % 
základní vzdělání 

38 %
vyučení bez maturity

8 % 
střední škola s maturitou

Pro zajímavost: 
V roce 2017 bylo ve vězení také například  
142 inženýrů, 63 bakalářů a 61 magistrů.

18 % věk od 30 do 35 let 

17 % věk od 35 do 40 let

16 % věk od 25 do 30 let

Pro zajímavost: 
V roce 2017 bylo ve vězení také 144 vězňů ve 
věku od 18 do 20 let a 15 ve věku od 75 do 80 let.

35
VĚZNIC

1x

37 % 
odsouzených 

bylo ve věznici 
poprvé

2x

21 % 
odsouzených 

bylo ve věznici 
podruhé

3x

13 % 
odsouzených 

bylo ve věznici 
potřetí

NEJČASTĚJŠÍ 
POČTY 

UVĚZNĚNÍ 
V ROCE 2017

VZDĚLÁNÍ VĚZŇŮ V ROCE 2017

VĚKOVÉ SLOŽENÍ VĚZŇŮ V ROCE 2017

Pro zajímavost: 
Dlouhodobým problémem 
u osob trestaných v ČR 
je míra recidivy, která se 
(podle druhu trestu a dalších 
faktorů) pohybuje mezi 
60-80 %. Výzkumy IKSP 
uvádějí, že nezaměstnanost 
a absence stálého 
(udržitelného) zaměstnání je 
hlavní příčinou recidivy v ČR. 
Dle výzkumu z roku 2017,  
v rámci kterého byl 
zkoumán vzorek klientů 
RUBIKON Centra, 
představuje zaměstnání 
zajištění legálních příjmů, 
vhodnou strukturaci 
času i sociálně příznivé 
vzory chování, s nimiž se 
zaměstnaný člověk na 
pracovišti zpravidla setkává. 
Recidiva zkoumaného 
vzorku klientů RUBIKON 
Centra byla 11,4 %, 
zatímco recidiva kontrolní 
skupiny více než 90 %.

www.rubikoncentrum.cz

KRÁDEŽ 
26 % z celkového 
počtu trestných činů

PORUŠOVÁNÍ 
DOMOVNÍ SVOBODY 
9 % z celkového 
počtu trestných činů

MAŘENÍ ÚŘEDNÍHO 
ROZHODNUTÍ 
9 % z celkového 
počtu trestných činů

JAKÉ TRESTNÉ ČINY DOSTALY VĚZNĚ  
V ROCE 2017 NEJČASTĚJI ZA MŘÍŽE?

JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI VĚZNĚNÝMI 
ŽENAMI A MUŽI?

Pro zajímavost: 
Osmým nejčastějším trestným činem bylo v roce 2017 v našich věznicích 
zanedbání povinné výživy, kterou lze paradoxně z věznice jen těžko plnit. 
Podle statistik Vězeňské sluby ČR byl už v roce 2014 denní náklad  
na 1 vězně až 1500,- Kč a statistiky Ministerstva spravedlnosti za rok 2015 
uváděly průměrnou výši stanoveného měsíčního výživného 2000,- Kč.

 Žen je ve věznici mnohem méně než mužů, v červnu 2018  
představovaly například jen 7 % z celkového počtu vězněných osob.

 Ženy mají oproti mužům častěji dosažené jen základní vzdělání, 
 v roce 2017 mělo toto vzdělání 52 % žen (mužů bylo 43 %).

 Ženy se liší i svými trestnými činy - ačkoliv jsou, stejně jako muži, 
 uvězněny nejčastěji za trestný čin krádeže, další příčky v pomyslném 

 žebříčku četnosti trestných činů se oproti mužům liší. 

 Podle vězeňských statistik za rok 2017 za sebou měly ženy mnohem 
častěji trestné činy jako je podvod a zanedbání povinné výživy.  
Muži naopak častěji páchali trestné činy jako je výtržnictví či ublížení 
na zdraví.

Zdroj:  statistická data z www.vscr.cz www.rubikoncentrum.cz

https://www.rubikoncentrum.cz
https://www.rubikoncentrum.cz
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PŘÍBĚH S DOBRÝM  
KONCEM
Paní Bronislava (55) je drobná žena s velkým srdcem, životní silou  
a bohužel i záznamem v Rejstříku trestů. Na začátku byla touha pomoci 
dceři, na konci zpronevěřené peníze, podmíněný trest a těžké deprese.

30 let žila v manželství, které ale nebylo úplně šťastné. Zažila domácí násilí, 
manžel ubližoval nejen jí, ale později i dceři. Násilí se stupňovalo, když se  
u dcery v 15 letech objevila schizofrenie a on její stavy nezvládal. Paní Bronislava 
od něj několikrát odešla, ale vždy se vrátila.

Dcera i přes svou nemoc vystudovala střední školu a pak se od rodičů 
odstěhovala. A tím to vše začalo. I když pracovala, neuměla s penězi hospodařit. 
„Dcera si půjčovala, brala kreditní karty, neplatila sociální a zdravotní pojištění. 
Chvíli dělala a chvíli ne. Pak byla hospitalizovaná. No a já to za ni pořád platila, 
ale ta situace nepřestávala,“ svěřuje se paní Bronislava. Zpočátku platila dluhy 
za dceru ze svého platu, ale to nestačilo. „Pak jsem si ty půjčky začala brát i já.“ 
Manželovi nic neřekla, protože se bála, že by dceři i jí zase ublížil. 

Navíc se u Bronislavy objevily těžké deprese a situaci přestala zvládat. Protože 
se ale chtěla vyhnout exekuci, začala vystavovat fiktivní faktury na společenství 
vlastníků, kde dělala účetnictví, a peníze používala na splácení dluhů. Tušila, že to 
nedopadne dobře, ale nevěděla, jak ze situace ven. „Žila jsem v psychickém tlaku, 
nespala jsem, měla jsem deprese. Když to celé prasklo, tak jsem to neunesla.“ 
Pokusila se o sebevraždu a teprve když ji zavřeli na psychiatrickou kliniku, začala 
deprese léčit. 

Manžel požádal o rozvod a do nemocnice za ženou ani nepřišel. Na všechny 
problémy zůstala paní Bronislava sama. Za zpronevěru jí soud vyměřil podmíněný 
trest 2,5 roku.  Část dluhů umořila z prodeje bytu, ale bohužel to nestačilo  
na všechno. „Z nemocnice jsem pak odešla jen s kufrem, neměla jsem kam jít,  
ale naštěstí mi pomohla kamarádka, která mě ubytovala,“ vypráví Bronislava. 

Stále navštěvuje psychiatra i psychologa, dostala částečný invalidní důchod, 
přesto se ale snaží pracovat a dluhy splácet. „Můj psychický problém je ale hlavně 
dcera. Ta sice sem tam pracuje, když ale nemá peníze, přijde bydlet ke mně.  
A já to nedokážu utnout. Žít se schizofrenikem je velký boj. Když se objeví její 
druhá tvář, tak nadává, vyčítá, je vulgární, má těžké psychózy,“ popisuje Bronislava. 
Doufá, že dcera, která je také velice zadlužená, získá sociální byt a odstěhuje se.

Na RUBIKON Centrum narazila Bronislava na internetu. Nejprve se pokoušela najít 
si práci v administrativě sama, ale i když měla třicetiletou praxi, se záznamem 
v Rejstříku trestů ji nikde vzít nechtěli. „V RUBIKONU se mi líbil ten přístup,  
ta otevřenost. To, že mě nikdo nesoudil za to, co jsem udělala, důležité pro  
ně bylo, že chci začít znovu a upřímně se mi v tom snažili pomoct.“

První zaměstnání sice po pár měsících nevyšlo, teď ale pomáhá s administrativou 
v centru Glopolis, kde jí poskytli tréninkové místo. „Jsou tam mladí a chápaví lidé 
a já se tam cítím dobře. Bohužel ale organizace končí, takže budu muset začít 
hledat znovu. Ale věřím, že s RUBIKONem to zvládnu.“

S dluhovou poradkyní si také vyřizuje oddlužení. „Manžel mi nechtěl pomoct,  
ani dluhy nechtěl platit, z právního hlediska jsme měli dluhy platit společně  
a pak si dělit majetek, ale já to neudělala a dluhy jsem vzala jen na sebe.“

https://www.rubikoncentrum.cz
https://www.rubikoncentrum.cz
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ŽENY NA  
TRHU PRÁCE
Postavení na českém trhu práce je 
složité i pro ženy s čistým trestním 
rejstříkem. Mnoho zaměstnavatelů  
je bohužel považuje za neperspektivní 
pracovní sílu. Obávají se, že bezdětné 
ženy jim odejdou na rodičovskou 
dovolenou a ty, které už děti mají, 
budou v práci často absentovat. 

Najít slušné místo po několikaleté 
rodičovské je také těžký úkol. Ačkoli 
ženy zvládaly po několik let 24hodinové 
„směny“ péče o rodinu a organizaci celé 
domácnosti, často nevěří, že při návratu  

do zaměstnání obstojí. A to je škoda!
Ženy, které se rozhodly pro mateřství, 
častěji přistupují na nevýhodné 
podmínky, ať už jde o typ smluvního 
vztahu, jeho délku nebo výši mzdy.  
Ženy v ČR vydělávají v průměru  
o 22 % méně, než muži. Velký problém 
je také nedostatek míst v mateřských 
školách, který jim často návrat do práce 
znemožňuje. Služby péče pro děti 
mladší tří let téměř neexistují, takže 
případný dřívější návrat z rodičovské  
je v podstatě nemožný.

Jen 57 % všech českých maminek dětí 
do 15 let má zaměstnání. Toto číslo patří 
k nejnižším v Evropě. Mnoho maminek 
nepracuje proto, že stojí o zkrácený 
úvazek. Ten je ale v ČR nedostatkovým 
zbožím, i když podle zákoníku práce 
na něj rodiče mají nárok. Proto si před 
vyvěšením inzerátu na nového kolegu 
či kolegyni položte otázku: opravdu je 
nezbytné, aby uchazeč nastoupil na 
plný úvazek? Někdy je totiž onen „plný 
úvazek“ spíš jen jedním z inzertních 
klišé do počtu, podobně jako „pokročilá 
angličtina“ u pozice sekretářky českého 
šéfa české firmy bez vazeb na zahraničí. 
Kromě zkrácených úvazků je pro 
skloubení práce a péče o děti velmi 
důležitá také flexibilní pracovní doba.

Míra recidivy 
trestné činnosti 
žen je stabilně 
na výrazně nižší 
úrovni, než 
recidiva mužů. 
Statistiky také hlásí, že 
ačkoli celková míra recidivy 
v ČR dosahuje 70 %,  
u matek dětí do 15 let je 
to jen 10 %. Pro zajímavost 
uvádíme, že míra recidivy 
klientů RUBIKON Centra činí 
dle výzkumu IKSP z roku 
2017 jen 11,4 %. 

Nebojte se 
zaměstnávat 
maminky po 
výkonu trestu!

Zkrácený úvazek  
– také úvazek

https://www.rubikoncentrum.cz
https://www.rubikoncentrum.cz
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