SCREENING
SURVEY
NÁBOROVÝ PROCES NEJEN JAKO PREVENCE ZAMĚSTNANECKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SCREENING S O L U T I O N S

OBSAH

3

Úvod

4

Shrnutí průzkumu

6

Naše zjištění
I.

Ověřování údajů

II.

Rozsah ověřování

III.

Proces ověřování

IV.

Zkušenosti s ověřováním

IV.

Právní aspekt

16

Metodologie

17

Profil respondentů

18

Screening Solutions

3

ÚVOD
Neuběhne ani týden, aby nás média neinformovala o novém případu korupce, zpronevěry, krádeže, či jiného neetického jednání
v České republice. Přestože se může zdát, že většina těchto zpráv se týká státní správy a osob s ní spjatých, rozhodně tomu tak
není.
Počátkem roku 2012 rovněž vstoupil v platnost tolik diskutovaný zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim. Přes veškerou kritiku tohoto zákona je nutné podotknout, že Česká republika byla posledním ze dvou členských
států EU, které tuto legislativu do té doby nepřijaly.
Nevládní organizace Transparency International ve svém Indexu vnímání korupce z roku 2011 oznámila, že Česká republika sdílí
v tomto žebříčku pozici se Saúdskou Arábií a Namibií. O nic méně alarmující je fakt, že podle posledních průzkumů největších
auditorských společností se v průměru na dvou ze tří podvodů podílí interní pachatel. Navíc, téměř každá druhá oslovená společnost
v České republice přiznává, že se v uplynulém roce stala obětí interní kriminality.
Mohlo by se zdát, že majitelé společností a jejich nejužší vedení by si tohoto fenoménu měli být vědomi a že přikročí
k implementaci pravidel, která ztíží potenciálním rizikovým zaměstnancům vstup do společnosti a ochrání tak nejen svá aktiva, ale
také hodnoty, informace, reputaci a v neposlední řadě své loajální a spolehlivé zaměstnance.
Rozhodli jsme se proto v tomto roce oslovit zástupce 200 významných společností v České republice a položili jsme jim otázky
týkající se náboru zaměstnanců, jejich hodnocení, ověřování jimi uvedených informací a preventivních opatření pro omezení rizik
páchání interní kriminality.
Věříme, že Vám tento průzkum poskytne možnost srovnání kvality a rozsahu vlastních kontrolních mechanismů s ostatními
společnostmi v České republice. Vzhledem k velmi zajímavým a jistě překvapivým výsledkům, které z tohoto průzkumu vyplývají,
jsme se rozhodli ho pořádat pravidelně a přinášet Vám tak stále aktuální informace a možnost srovnání s aktuálními trendy.
Děkuji touto cestou všem respondentům, kteří se průzkumu zúčastnili a dali tak možnost vzniknout první statistice svého druhu
v ČR. Všem zaměstnavatelům přeji štěstí při výběru zaměstnanců a mějte na paměti, že jejich minulost je vaše budoucnost!

David Hradecký
Partner
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35%

respondentů vůbec neověřuje
pravdivost informací uváděných
uchazeči o zaměstnání

67%

zaměstnavatelů
spoléhá při ověřování
referencí na kontakty
uvedené v životopisech
uchazečů
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SHRNUTÍ
PRŮZKUMU

32%

zaměstnavatelů považuje
své stávající kontrolní mechanismy
při náboru zaměstnanců
za nedostatečné

62%

respondentů uvedlo,
že dle jejich zkušeností
Pre-Employment Screening
napomáhá snížit fluktuaci
zaměstnanců ve společnosti

9%

respondentů ověřuje pravdivost
informací uvedených uchazeči o zaměstnání
až po skončení zkušební lhůty

55%

zaměstnavatelů spoléhá
při náboru na pravdivost dokumentů
předložených uchazečem
o zaměstnání

90%

zaměstnavatelů neověřuje
bezdlužnost uchazečů
o zaměstnání
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NAŠE ZJIŠTĚNÍ

OVĚŘOVÁNÍ
ÚDAJŮ
Přestože je ověřování pravdivosti údajů uvedených uchazeči o zaměstnání zejména preventivním mechanismem v boji
s interní kriminalitou, zaměstnavatelé v průběhu průzkumu uvedli, že vnímají i další pozitivní aspekty ověřování, mezi které patří
například snížení fluktuace zaměstnanců, snížení administrativní zátěže nebo zvýšení kvality náborového procesu.
Mezi nejčastější kontroly patří ověření informací prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů, ověření osobních údajů uchazeče
a jeho předchozího zaměstnání (nikoliv však referencí). K ověřování dochází nejčastěji v průběhu zkušební lhůty, přičemž pozice,
které nejčastěji podléhají ověřování pravdivosti údajů uvedených uchazeči o zaměstnání, patří do vedení společnosti.

Ověřuje vaše
společnost pravdivost
informací uvedených
uchazeči o zaměstnání?

35%

65%
Ano

65%

35%
Ne

Které pozice
ve společnosti podléhají
ověřování pravdivosti
údajů uchazečů
o zaměstnání?
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3

Manažer oddělení

Jiné

Personální
oddělení

13
Security

47

17
Externí zpracovatel

Kdo je ověřovatelem
informací uvedených
uchazečem
o zaměstnání?

60 Provoz

75

17 Security
23 Interní audit

Vedení
společnosti

27 Finance
12 Compliance
9 Jiné
1 Všichni kandidáti

62%

9%

Ve zkušební lhůtě

29%

29%

V průběhu přijímacího řízení

9%

62%

Kdy nejčastěji dochází
k ověřování pravdivosti
informací uvedených
uchazeči o zaměstnání?

Po skončení zkušební lhůty

Spoléháte
při náboru na pravdivost
dokumentů předložených
uchazečem?

47
Ano
19

Ano, pokud nevznikne podezření

14

Ne, vyžadujeme vše sami

6

Ano, ale pouze originály,
nebo ověřené kopie
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80% Osobní údaje

Jaké informace
ověřujete při náboru
zaměstnanců?

66% Vzdělání

70%
Reference

50% Trestní bezúhonnost
40% Monitoring médií
20% Podnikatelské aktivity
16% Střet zájmů
15% Kredibilita
10% Bezdlužnost
6% Právní spory

Z jakých zdrojů ověřujete
reference uchazečů
o zaměstnání?

15%
18%
67%

67%

Kontakt osob dle CV nebo osobního dotazníku

18%

Vyhledáním kontaktních osob

15%

Kontakt s HR zaměstnavatele

68%

32%

Ano

32%
Ne

68%

Považujete stávající kontrolní
mechanismy při náboru zaměstnanců
za dostatečné z pohledu prevence
zaměstnanecké kriminality?
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ROZSAH

OVĚŘOVÁNÍ

Mezi nejčastější kontroly patří ověření prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů, ověření osobních údajů uchazeče a jeho
předchozího zaměstnání. Je však patrné, že vzniká významný rozdíl mezi informacemi, které ověřuje společnost, která závazný
proces a pravidla ověřování pravdivosti informací zaveden má a společností, která ověřuje informace vlastními silami bez
zavedené/závazné interní metodiky. Takový zaměstnavatel dle průzkumu zpravidla vůbec neověřuje informace týkající se kredibility
a bezdlužnosti uchazečů (tj ověření exekucí, existence závazků po splatnosti a předluženosti), jež mohou zpravidla být jedním
z nejdůležitějších indikátorů náboru rizikového uchazeče.
100%

Analýza veřejně dostupných zdrojů

100%
100%

Ověření osobních údajů

91%
100%

Ověření předchozích zaměstnání
75%

100%

Ověření dosaženého vzdělání

Ověřované
informace v porovnání
zaměstnavatelů
využívajících
standardizovaný proces
ověřování údajů
a zaměstnavatelů bez
standardizovaného
procesu.

70%
100%

Ověření trestní bezúhonnosti
45%

Ve kterých případech
je aplikován proces ověřování
pravdivosti údajů?

65%

Ověření certifikací a zkoušek
15%
Ověření pracovních výkonů a osobnostních
charakteristik nezávislými osobami

60%
13%
100%

Analýza podnikatelských aktivit

80%

Analýza střetu zájmů

Všichni uchazeči

5

Užší výběr uchazečů

29

Uchazeči, kterým bylo
nabídnuto zaměstnání

79%

Ověření kredibility

50%

Ověření bezdlužnosti

Ověření předchozích právních sporů

1

30%

Společnost se zavedeným závazným procesem

46

Zaměstnanci
ve zkušební
lhůtě
20

Stávající zaměstnanci

12

Interní uchazeči

3

Externí pracovníci

Společnost bez závazného procesu
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PROCES
OVĚŘOVÁNÍ

Informace poskytnuté respondenty naznačují, že implementace závazných pravidel a metodik ověřování pravdivosti údajů
uvedených uchazeči o zaměstnání není standardním krokem. Závazné metodiky nejčastěji implementují společnosti, kterým
aplikaci závazných postupů přímo nařizuje zahraniční mateřská společnost.
Metodika zpravidla upravuje nejen rozsah informací, jejichž pravdivost se ověřuje, ale také nakládání s uchazečem v případě,
že je odhalena nesrovnalost mezi tím, co o sobě uvedl a zjištěnými skutečnostmi. Neméně důležitým aspektem vlastního závazného
procesu pro ověřování pravdivosti informací jsou legislativní požadavky, které upravují, jaké informace mohou být od uchazečů
vyžádány a jakým způsobem je lze ověřit.
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(ve srovnání s odpověďmi na otázku zda
společnosti ověřují pravdivost informací uvedených uchazeči
o zaměstnání)

avedení p
eme z
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e 46
jem
řu

Má vaše společnost implementovaný
závazný proces ověřování údajů uchazečů
o zaměstnání?

plá

9

Ne

procesu 63

7

10

5

3

8

5

4

Regulatorní požadavek

Korporátní požadavek

Zvýšení kvality náboru

Snížení fluktuace zaměstnanců

Prevence zaměstnanecké kriminality

Požadavek zákazníka

Konkurenční výhoda

Co bylo důvodem zavedení
závazného procesu ověřování údajů
uchazečů o zaměstnání?

Máte definovaná pravidla
jak jednat s uchazeči, kteří o sobě
uvedli nepravdivé informace?

60%
Ano

40%
60%

40%
Ne

Jaký postup je aplikován
v případě odhalení nesrovnalostí
v údajích uvedených uchazečem
o zaměstnání?

35 Neuzavření pracovního poměru
20 Rozvázání pracovního poměru
23 Uzavření pracovního poměru s podmínkou

70

9 Nezohledňuje se

Záleží na
závažnosti
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ZKUŠENOSTI

Redukce interní
kriminality

46%

14% Spory na pracovišti
21%

11%

10%
Snížení počtu právních sporů se zaměstnanci

Snížení
fluktuace

55%

20%

Redukce nákladů na proces náboru

62%

Zkvalitnění pracovních týmů

37%

Konkurenceschopnost

Jaké jsou podle
vašich zkušeností hlavní
přínosy procesu ověřování
pravdivosti údajů
uchazečů o zaměstnání?

Zvýšení reputace

S OVĚŘOVÁNÍM

Krádeže na pracovišti

13% Podvodná nemocenská
16% Nadměrné absence

48%
Vysoká fluktuace
zaměstnanců

26%

Nekvalifikovaní zaměstnanci

5% Poškození dobrého jména společnosti
9% Alkohol na pracovišti
4% Právní spor se zaměstnancem

Setkali jste se v minulosti s některou
z následujících situací, kterým by z vašeho
pohledu bylo možné předejít, pokud by byl
aplikován proces ověřování pravdivosti informací
uvedených uchazeči o zaměstnání?

Ve kterých oblastech
nejčastěji identifikujete
nepravdivé informace
uvedené uchazeči
o zaměstnání?

23

Bezdlužnost

19

Vzdělání
Předchozí zaměstnání

18

Důvod ukončení předchozího
pracovního poměru

10

Podnikatelské aktivity

10
5

Střet zájmů
Pracovní výkony
v předchozím zaměstnání

4

Certifikace a zkoušky

4

Trestní bezúhonnost

2

Historické právní spory

2

Osobní údaje

1

93

Reference dodavatele

122

Cena
Možnost předávání výstupů
ověření elektronicky

39
28

Propojení s interním HR systémem
Možnost flexibilního
určování rozsahu ověřování

67
54

Poradenství v oblasti ověřování
Připrava komplexního
procesu ověřování na míru
Členství v odborných
sdruženích a asociacích
Globální pokrytí

Jaká jsou z vašeho
pohledu klíčová kritéria
při výběru případného
externího zpracovatele
ověřování pravdivosti
informací?

87

Historie dodavatele

99
19
21

40%

5%

Ano

Setkali jste se v minulosti
s odmítnutím podstoupit
proces ověření údajů
ze strany uchazeče?

40%

55%

55%
Ne

5%

Zkvalitnění
ověřování

Redukce
administrativní
zátěže

52%
Zvýšení efektivity
náborového
procesu

18%

9%
Jiné

61% 69%

46%

Urychlení náboru

Zkvalitnění pracovních týmů

21%

Standardizace ověřování

Nevím

Pokud využíváte
externího zpracovatele,
co vnímáte jako hlavní
přínosy outsourcingu
této služby?
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PRÁVNÍ
ASPEKT

Na rozdíl od zahraniční legislativy, ta česká pojem „Pre-Employment Screening“ nebo jeho náplň neupravuje. Z tohoto důvodu
a zejména za účelem snížení dopadů rizik porušení příslušných zákonů je nutné právnímu aspektu v této oblasti věnovat zvýšenou
pozornost. V opačném případě se zaměstnavatel aplikující Pre-Employment Screening bez hlubší znalosti problematiky vystavuje
postihům ze strany řady orgánů státní správy.











































































































Informujete uchazeče o tom, že informace,
které o sobě uvedl, mohou být ověřovány?

27%

73%

V případě, že je uchazeč informován, vyžadujete od něj
písemný souhlas s ověřením pravdivosti uvedených údajů?

78%

22%

61%

39%

Sdílíte informace týkající se bývalých
zaměstnanců s jinými společnostmi?

69%

31%

V případě, že máte implementován závazný
proces ověřování, máte zpracován právní posudek
vymahatelnosti tohoto procesu?

65%

35%

Setkali jste se s odmítnutím poskytnutí referencí
od předchozího zaměstnavatele?
(netýká se potvrzení o zaměstnání)

ANO

71%

10%

V případě, ža vaše splečnost
využívá externího zpracovatele
ověřování informací, má tento
zpracovatel registraci ÚOOÚ?

Ano

10%

NE

19%

Ne

71%

19%

(ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů)

Nevím

Má uchazeč možnost
seznámit se s výsledky
ověřování?

83%

17%

Ano
83%

17%
Ne

“Člověk, který k vám není
upřímný, je člověk, kterému
nemůžete věřit”
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METODOLOGIE
Nosným tématem průzkumu Screening Survey 2012 je „Náborový proces nejen jako prevence zaměstnanecké kriminality
z pohledu zaměstnavatelů v České republice“.
Respondentům byl předložen dotazník s 23 otázkami a krátký formulář identifikující profil respondenta.
V průběhu průzkumu byli osloveni zástupci 200 společností z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v ČR, z nichž 132 poskytlo
zpět vyplněné dotazníky a formuláře.
Respondenti obdrželi seznam otázek, u kterých měli možnost výběru jedné odpovědi nebo označit více možností – v takových
případech sumarizace výsledků přesahuje 100%, resp. 132 respondentů.
Při výpočtu výsledných ukazatelů byly zohledněny pouze jednoznačně zodpovězené otázky. Nejednoznačné či neoznačené otázky
nebyly při sumarizaci výsledků brány v potaz.

K zamyšlení...
t 1PĲFU[BNĶTUOBODŞWü3KFDDBNJM 
t 1SŞNĶSOÈNÓSBnVLUVBDF[BNĶTUOBODŞWü3[BSPLKF 
t .ÓSBOF[BNĶTUOBOPTUJPTDJMVKFLPMFN 
Minimálně 600 000 zaměstnanců tedy v roce 2011 změnilo svého
zaměstnavatele. Kolik jste jich přijali bez hlubší znalosti jejich minulosti
a motivů ke změně zaměstnání Vy?

132

zástupců společností v ČR přispělo
svými odpověďmi k výsledkům tohoto
průzkumu

17

PROFIL

RESPONDENTŮ

11

8

12
Jiné

Telekomunikace
a IT

8

Retail

Elektrotechnický
průmysl

22

14

Finanční instituce

29

Potravinářský průmysl

7

Služby

11
Automobilový průmysl

Farmaceutický průmysl

10

Strojírenství a těžký průmysl

Počet respondentů dle průmyslových odvětví

45%

Hl. město Praha a Středočeský kraj

20%

15%
7%

Zastoupení respondentů
dle krajů (sídlo společnosti)

45%
13%

Jihomoravský kraj

13%

Moravskoslezský kraj

7%

20%

Plzeňský kraj

5

15%

1-25

8

Ostatní

26-60

14

101-500

65

40

501 a více

61-100

Počet respondentů
dle počtu zaměstnanců

Role respondentů
dle funkce ve společnosti

6% Právní /Compliance
25%

52%

Security

6% Jiné
11% Majitel

Personální
oddělení
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SCREENING
SOLUTIONS

Screening Solutions vstoupila na trh v roce 2008 jako první společnost poskytující výhradně služby ověřování pravdivosti údajů
uvedených uchazeči o zaměstnání, tzv. Pre-Employment Screening. Naše společnost byla a je průkopníkem, propagátorem
a patronem Pre-Employment Screeningu a jeho využívání v oblasti řízení lidských zdrojů v České a Slovenské republice.
Naším cílem je pomoci klientům zefektivnit a zkvalitnit proces výběru zaměstnanců. Námi poskytované řešení je založeno
na globálních metodikách uznávaných asociací poskytovatelů služeb Pre-Employment Screening - ASIS International, National
Association of Professional Background Screeners (NAPBS), kterých jsme členy.

Etika
Pojem etika pro nás znamená fundamentální předpoklad nezbytný k dlouhodobému a úspěšnému působení v tomto odvětví. Pro
naši společnost není jen frází, nýbrž klíčovým aspektem našeho podnikání. Etické chování je výsledkem zkušeností, personální
integrity a přirozené lidské inteligence. Screening Solutions proto zaměstnává pouze osoby, které tyto předpoklady splňují. Tento
přístup vyjadřuje to, kým jsme jako společnost, ale i jako lidé. V rámci našeho členství v NAPBS se rovněž zavazujeme dodržovat
etický kodex této asociace, která je globálně garantem nejvyšší kvality a profesionality poskytovatelů služeb Pre-Employment
Screening.

Důvěra
Od prvního kontaktu je náš vztah s klientem charakterizován především slovem důvěra. Patrně více než v jiných oblastech
konzultačních služeb musí mít naši klienti absolutní důvěru v naši profesní způsobilost a osobní integritu. Víra klienta v naše
schopnosti a ochota jeho managementu a zaměstnanců s námi spolupracovat jsou základními předpoklady k minimalizaci rizik
a efektivní ochraně klientova podnikání.

Legalita
Metodiky, kterých využíváme byly konzultovány s odborníky na občanské a pracovní právo. Všechny naše služby jsou plně
v souladu s platnou legislativou České republiky. Naše společnost je pro účely poskytování služeb Pre-Employment Screening
registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na základě jeho požadavků jsou veškerá data pečlivě chráněna před únikem
či zneužitím a všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí.

Diskrétnost
Screening Solutions zásadně nezveřejňuje jména svých bývalých ani stávajících klientů bez jejich vědomí a výslovného souhlasu
uděleného klientem pro přesně stanovený případ. Přísnou mlčenlivostí jsou vázány i všechny osoby, které na ověřování pracují
nebo které přijdou do kontaktu se zjištěnými informacemi.

Cenová politika
Našim klientům poskytujeme konzultace bez nároku na odměnu a nezávazně na případném využití našich služeb. Během těchto
konzultací navrhneme přístup k jednotlivému případu nebo komplexnímu procesu a případně předložíme cenovou kalkulaci
projektu.
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