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V 90. letech jsme stáli na počátku rozvoje 
alternativních trestů v ČR a iniciovali vznik  
1 NOVÉ INSTITUCE (Probační a mediační služby).

Za 25 let nás oslovilo více než 27 000 LIDÍ, kteří 
potřebovali pomoci s novým začátkem. Úspěšně  
jsme realizovali přes 100 PROJEKTŮ.

Za naši práci jsme získali 6 ZAHRANIČNÍCH  
I TUZEMSKÝCH OCENĚNÍ.

Odborné výzkumy a evaluace dopadu prokázaly,  
že 3 Z NAŠICH KLÍČOVÝCH PROGRAMŮ (komplex  
programu Zaměstnanost a Zadluženost, Romský 
mentoring a probační program PUNKT rodina) mají 
pozitivní dopad na integraci lidí s trestní minulostí  
a snížení recidivy.

Máme 7 POBOČEK/KONTAKTNÍCH MÍST  
ve 4 krajích ČR.

Spolupracujeme s 24 VĚZNICEMI, 18 STŘEDISKY PMS  
A 10 KONTAKTNÍMI PRACOVIŠTI Úřadu práce ČR.

Založili jsme 1 KOMUNITNÍ CENTRUM A ZAHRADU 
Kotlaska, abychom ve veřejném prostoru šířili 
myšlenku významu integrace lidí s trestní minulostí.

Provozujeme 1 SOCIÁLNÍ FIRMU Rubikon Centrum  
Servis s.r.o., která vytvořila více než 70 pracovních 
míst pro vězně a propuštěné.

Od roku 2016 jsme společně s Vězeňskou službou 
ČR a Probační a mediační službou členem platformy, 
která organizuje Běh se žlutou stužkou,  
v posledním ročníku se k myšlence běhu  
připojilo více než 550 BĚŽCŮ.

Vytvořili jsme unikátní model nekomerční  
Pracovní agentury RUBIKON pro lidi s trestní 
minulostí, od jejího vzniku v roce 2012 jsme  
našli práci více než 1300 LIDÍ.

Od roku 2009 poskytujeme odborné dluhové 
poradenství, pomoc jsme poskytli více než 6500 
KLIENTŮ. Byli jsme spoluzakladateli Aliance proti 
dluhům a iniciujeme potřebné systémové změny 
v této oblasti.

Vyškolili jsme více než 160 ROMSKÝCH MENTORŮ,  
kteří spolupracovali s více než 2 400 KLIENTY.

S celorepublikovou působností jsme zrealizovali  
200 BĚHŮ probačního programu pro mladistvé 
pachatele PUNKT rodina, který úspěšně ukončilo  
500 ze 700 účastníků; po 1 roce recidivovalo jen  
16 % absolventů.

Sami lidi s trestní minulostí zaměstnáváme, zhruba  
25 % ZAMĚSTNANCŮ RUBIKON Centra je z řad 
bývalých klientů, na vlastní kůži zažíváme, že  
dávat druhou šanci se vyplácí!

Iniciovali jsme vznik 1 ASOCIACE ORGANIZACÍ  
V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ (AOOV), jsme jedním z  
10 zakládajících členů.

25 let  
RUBIKON Centra 

V ROCE 2019 JSME OSLAVILI 
ČTVRT STOLETÍ EXISTENCE!
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Úvod

Úvodní slovo

Vážení příznivci RUBIKON Centra, spolupracovníci  
a kolegové,

předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace  
za rok 2019.

Tradiční ohlédnutí za minulým rokem píšeme v době, 
kdy naše pracovní i osobní životy zásadním způsobem 
ovlivňuje pandemie COVID-19 a s ní spojená omezení. 
Tato „doba koronavirová“ razantně obnažila všechna 
slabá místa našeho křehkého fungování v globálním 
světě, všechny systémové chyby a nedostatky.  
Ukázala však také, jak rychle a odborně je neziskový 
sektor schopen zareagovat na novou situaci. Potvrdila 
houževnatost nevládních organizací, jejich vůli  
a odhodlání podporovat své klienty navzdory  
ztíženým podmínkám, nebo spíše právě kvůli nim.  
Je obdivuhodné, kolik občanských iniciativ vzniklo,  
aby v podpoře potřebným zastoupilo zaskočený  
systém státní správy. 

Také my v RUBIKON Centru jsme okamžitě věděli, co 
znamená pro naše klienty uzavření institucí i sociálních 
služeb a omezení komunikace na telefonování či 
elektronickou formu. Řada odsouzených po propuštění 
z výkonu trestu nemá ani funkční telefon, natož aby si 
byli schopni on-line vyřídit např. žádost o mimořádnou 
okamžitou pomoc. Abychom jim mohli i na dále 
bezpečně pomáhat, otevřeli jsme během nouzového 
stavu „krizové okénko“ v areálu Komunitního centra  
a zahrady Kotlaska. Zájemci o poradenství, 
potravinovou pomoc či podporu v komunikaci  
s úřady okénko navštívili více než sedmdesátkrát.

Ale vraťme se do z dnešního pohledu klidného  
a stabilního období roku 2019. Pro RUBIKON Centrum 
to byl především rok, kdy jsme oslavili 25 let existence 
a spolu s našimi partnery i čtvrtstoletí restorativní 
justice v České republice. Pochopitelně jsme si našli 
čas na oslavu a vzpomínání, ale jsme zvyklí hledět 
spíše dopředu. A tak byl rok 2019 i rokem rozvoje 
služeb a zásadních změn ve směřování celé organizace. 
Jak jsme se posunuli v našem úsilí měnit samotný 
systém trestní justice, se můžete dočíst v kapitole III. 
Advokační práce a podpora systémových změn.  Vedle 
nadějného rozjezdu nově vzniklé Asociace organizací 
v oblasti vězeňství, mezi jejíž zakládajícími členy máme 
tu čest patřit, nám dělá radost i řada našich úspěchů 
v lobbingu, předávání dobré praxe státu či sdílení 
zkušeností se zahraničními organizacemi.

V centru zájmu RUBIKON Centra vždy byli a nadále 
zůstanou naši klienti. Kromě přímého poradenství 
jim pomáháme překročit trestní minulost i tím, že se 
snažíme odstranit jim z cesty do společnosti překážky, 
které jim klade sám systém, ne vždy efektivně 
nastavený. Zároveň usilujeme o to, aby společnost  
byla na jejich návrat připravená a byla ochotná  
jim dát druhou šanci.

I díky Vaší podpoře v tom můžeme a budeme 
pokračovat i nadále, všem obtížím navzdory. 

Za RUBIKON Centrum s úctou,
Dagmar Doubravová a Lenka Ouředníčková

„Tréninkové místo mi neuvěřitelně 
pomohlo. Kolegové se ke mně chovali 
normálně, nikdo mi to nedělal těžší, než by 
bylo třeba. A hlavně, absolutně mi věřili. 
To bylo neskutečně krásný, dostanete tak 
pocit, že ještě všechno není v troubě, že s tím ještě 
něco jde dělat.“ 

Martina, bývalá klientka  
a zaměstnankyně RUBIKON Centra

OSVĚTOVÁ 
ČINNOST

Kdo jsme?

Nesoudíme, pomáháme – a to těm, kteří chtějí 
dostat v životě druhou šanci, chtějí překročit svou 
trestní minulost. Chceme, aby se opět mohli stát 
plnohodnotnou součástí společnosti – měli práci, 
řešili své dluhy, starali se o rodinu, žili spokojený život. 
V tom je aktivně podporujeme.

Za 25 let naší historie víme, jaká řešení fungují,  
a proto se je teď snažíme prosadit na vyšší, 
systémové úrovni. Ve spolupráci s dalšími aktéry 
v trestní justici, neziskovými organizacemi, orgány 
státní správy a samosprávy a zaměstnavateli se 
snažíme měnit systém integrace osob s trestní 
minulostí. Díky společnému úsilí tak vytváříme 
bezpečnější společnost.

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 
S KLIENTY

HLEDÁNÍ NOVÝCH ÚČINNÝCH 
ŘEŠENÍ (INOVATIVNÍ POSTUPY)

PROSAZOVÁNÍ ŘEŠENÍ S DALŠÍMI 
HRÁČI NA SYSTÉMOVÉ ÚROVNI
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Proč vzniklo RUBIKON Centrum

V roce 1994 se spojili studenti Filosofické fakulty UK  
do dobrovolnické iniciativy, která chtěla změnit způsob, 
jak stát trestá pachatele. V té době byla trestní justice  
v ČR výlučně represivní, české vězeňství bylo ovlivněno 
sovětským modelem, podmínky ve věznicích byly 
nevyhovující a nevytvářely předpoklady pro to, aby lidé 
měli šanci změnit svůj život. Zároveň téměř neexistovaly 
alternativy k uvěznění.

V zahraničí (např. v Německu, Rakousku, Nizozemsku,
Norsku) už tehdy fungovala praxe účinného 
spolupůsobení trestů na jedné straně a poradenských 
a vzdělávacích programů pro trestané osoby na 
straně druhé. Tyto země měly také bohatou zkušenost 
s využíváním trestů na svobodě a dalších forem řešeni 
trestních případů, posilujících aktivitu a odpovědnost 
pachatelů a stimulujících k životní změně (např. trest 
obecně prospěšných prací, mediace mezi pachatelem  
a obětí a náhrada škody oběti). 

Měli jsme ambice to vše přenést i k nám. V zahraničí 
jsme se inspirovali a do české trestní justice jsme 
přinesli svěží vítr – pořádali jsme odborné konference, 
workshopy, studijní cesty, zvali zahraniční hosty. Navíc 
jsme to vnímali jako možnost pro náš profesní rozvoj.

Utvořila se skupina studentů, sociálních pracovníků, 
soudců a dalších odborníků, kteří se společnými 
silami zasadili o změnu zákonů a rozšíření škály trestů 
vykonávaných na svobodě. Byli jsme jedním z iniciátorů 
vzniku nové státní instituce, Probační a mediační služby, 
která má na starost práci s lidmi, odsouzenými k tzv. 
alternativním trestům. Dosáhli jsme toho, že pachatelé, 
jejichž společenská nebezpečnost je minimální, 
nemusí skončit ve vězení, ale mohou si trest odpykat 
na svobodě. Mají tak větší šanci na nápravu, obnovení 
narušených vztahů i odškodnění obětí, nehledě na nižší 
náklady pro státní rozpočet. 

Z dobrovolnického spolku se postupem času stala 
profesionální organizace s téměř 60 zaměstnanci, 
která vyvíjí nová řešení práce s pachateli trestných 
činů, přichází s inovativními postupy a je významným 
hybatelem změn v oblasti trestní justice. 

Poslání

Pomáháme lidem, kteří chtějí 
překročit svou trestní minulost.

Podporujeme je v získání a udržení 
práce, řešení dluhů a v odpovědnosti 
vůči sobě, rodině a okolí.

Spolupracujeme s klíčovými aktéry 
v dané oblasti s cílem zavádět nová, 
účinná řešení.

Pomáháme utvářet společnost, která 
umí dát šanci na nový začátek.

Problém  
a řešení

Vize 

Naší vizí je, aby z vězení vycházel napravený  
a motivovaný člověk, který je rozhodnutý 
začít znovu a změnit svůj život. Společnost 
je na jeho návrat připravená a ochotná 
mu šanci na nový začátek dát. Systém 
justice a sociální systém za tímto účelem 
vytváří podmínky pro to, aby trestaní 
lidé měli motivaci a možnost dosáhnout 
životní změny, začlenili se do společnosti 
a nezůstali na jejím okraji. Stát a neziskový 
sektor vzájemně spolupracují, aby se jim 
společnými silami dařilo snižovat recidivu.
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PŘÍČINY

SOCIÁLNÍ 
DŮSLEDKY 

EKONOMICKÉ
DŮSLEDKY

klesá bezpečí 
ve společnosti 

10 000 000 000 Kč jsou 
roční náklady 
na české vězeňství

až 1 500 Kč/den 
stojí pobyt 1 člověka 
ve vězení

110 % převyšuje 
naplněnost 1/3 
věznic v ČR 

stát ztrácí pracovní sílu 
a přichází o příjmy 
z daní

21 000 lidí je ve vězení 
(to je skoro jako celý 
Jindřichův Hradec)

198 je počet vězňů v ČR na 
100 000 obyvatel (3. nejvyšší 
číslo v EU, první je Litva, 
druhé Polsko).

rodiny vězněných 
zažívají chudobu

přetrhané 
rodinné vazby

podle odhadů má 30–40 tisíc 
dětí v ČR rodiče ve vězení 
(mnohé z nich vyrůstají 
v nevyhovujících podmínkách 
a nemohou to změnit)

NA STRANĚ SPOLEČNOSTI
Předsudky a obavy.

7 z 10 propuštěných se 
teď do vězení vrací, což je 
cca 7 000 lidí za rok.

Sociální
Systém pomoci na svobodě 
není navázaný na práci s vězni 
ve výkonu.

Vězeňský
Vězení v ČR dostatečně 
nepřipraví na život 
po propuštění.

Justiční
Jsou ukládány dlouhé tresty 
odnětí svobody, častá je 
kumulace trestů uložených 
nezávisle na sobě.

NA STRANĚ SYSTÉMU

NA STRANĚ PROPUŠTĚNÉHO 
Velká část těchto lidí je odhodlána 
začít znovu a lépe. K úspěchu ale 
potřebují podporu a vedení, protože 
na cestě z věznice do plnohodnotného 
života je čeká mnoho překážek. 

STROM PROBLÉMŮ

Z vězení vychází 
motivovaní jedinci, 
kterým společnost 
dává šanci, 5 z 10 se 
do vězení nevrátí.

klesá kriminalita = 
bezpečnější 
společnost

propuštění nekončí 
na ulici

kapacity věznic jsou 
dostatečné

zaměstnavatelé 
získávají více 
motivovaných 
pracovníků

do vězení se dostávají 
jen společensky 
nebezpeční jedinci

úspora veřejných 
�nancí – klesají 
náklady Vězeňské 
služby

pracovníci Vězeňské 
služby mají více prostoru 
pro odbornou práci 
s odsouzenými

propuštění jsou co nejdříve 
ekonomicky aktivní, přispívají tak 
do státního rozpočtu, splácí dluhy 
i náhradu škody, dokážou 
zabezpečit rodinu a nepotřebují 
sociální dávky

více rodin zůstává 
pohromadě a nedochází 
k narušení vztahů

DŮSLEDKY

NA STRANĚ PROPUŠTĚNÉHO 
Velká část těchto lidí je odhodlána 
začít znovu a lépe. Na cestě z věznice 
do plnohodnotného života získávají 
účinnou podporu.

NA STRANĚ SPOLEČNOSTI
Společnost dává druhou šanci.

Vězeňský
Vězni jsou intenzivně 
připravováni na propuštění.

Sociální
Je poskytována účinná podpora 
v prvních dnech po propuštění.

Justiční
Jsou efektivně ukládány 
tresty odnětí svobody 
i alternativní tresty.

PŘÍČINY

NA STRANĚ SYSTÉMU

STROM ŘEŠENÍ
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Kdo je za mřížemi?

Ve vězení jsou nejčastěji lidé za krádež 
(26 % ze všech trestných činů, za které  
se lidé do vězení dostávají). Na osmém 
místě je zanedbání povinné výživy, 
kterou lze paradoxně z věznice jen těžko 

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

V České republice se potýkáme s jedním paradoxem. 
Kriminalita podle policejních statistik v ČR dlouhodobě 

klesá, ale počet vězňů se nesnižuje.  Ve vyspělých 
evropských státech (např. Nizozemsko, Švédsko a další) 
se věznice zavírají, u nás stále bojujeme s přeplněností.

ČR totiž patří v Evropě ke státům, kde odsouzení 
vykonávají v průměru nejdelší nepodmíněné tresty 
odnětí svobody. Od roku 2008 se takřka zdvojnásobil 
podíl odsouzených, kteří vykonali trest od 2 do 4 let 
odnětí svobody. Téměř polovina odsouzených, kterým 
byl uložen nepodmíněný trest, vykonává několik trestů, 
často uložených nezávisle na sobě (např. za krádeže 
tedy mohou být ve vězení v součtu i 5 let). 

zločin

chudoba

vězení

sociální

problémy

počet odsouzených
zdroj: Statistické údaje VS ČR

1997rok 2013

14 301

403 654

21 048

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 z cca 390 dospělých Čechů  
je ve věznici  

7 000 lidí každý rok opustí  
brány věznic

7 z 10 se ale za mříže vrátí 
přes 25 000 000 Kč denně stojí 

uvěznění 21 000  
vězňů v ČR

Co řešíme za problém?

Poprvé Milana zavřeli v 16 letech. Dnes má za sebou  
14 let ve vězení za krádeže, rvačky a násilí. Když v roce 2018 
vycházel z Věznice Příbram, dostal 1933 Kč, které si naspořil 
z vydělaných peněz během výkonu trestu. Kromě tašky 
s oblečením nic víc nemá. Na bráně při výstupu ho nikdo 
nečeká, rodiče i sestra nad ním vzhledem k předchozím 
zklamáním zlomili hůl. Nemá kde bydlet, na úřadu práce 
dostal dávku mimořádné okamžité pomoci 1000 Kč.  
V 41 letech si uvědomil, že je jeho život v troskách a že 
by s tím měl něco udělat. Má ale strach, že to nezvládne, 
protože taková předsevzetí už měl mnohokrát.

Jen vůle nestačí. Pokud nechceme, aby byl Milan 
opět mezi recidivisty, potřebuje pomoc zvenčí.

O téměř neuvěřitelnou polovinu 
klesla evidovaná kriminalita od 
devadesátých let do současnosti.

198 839

počet trestných činů
zdroj: www.mapakriminality.cz

Kde vidíme příčiny problému?

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ (BÝVALÉHO) VĚZNĚ:

K úspěšnému začlenění zpět do společnosti je nezbytné 
vnitřní rozhodnutí a motivace začít znovu a žít v souladu 
se zákony. Jenomže pouhá motivace mnohdy nestačí.  
Po propuštění je potřeba překonávat řadu překážek, které 
v cestě zpět do společnosti stojí. Mnohé z nich vytváří 
sám stát a systém práce s odsouzenými. Vězení na život 
na svobodě nepřipraví a služby podporující úspěšné 
zvládnutí návratu na svobodu jsou nedostatečné.

„Pokud nemáte rodinu a zázemí  
a nenajdete práci, jste za chvíli tam,  
kde jste byli.“ 

Tomáš, klient RUBIKON Centra,  
bývalý alkoholik a vězeň, který dnes 
úspěšně pracuje, zbavil se závislosti  

a začal běhat

Ztratil jsem 
kontakt s realitou 
běžného života.

Chtějí po mně, abych 
jednal samostatně, ale 
ve vězení jsem naopak 
samostatnost ztratil.

Lidé si myslí, že 
jsem ztracený 
případ.

Bojím se, že zase 
začnu brát drogy.Mám dluhy 

a exekuce.

Nemám kde 
bydlet.

Nevěřím si.
Mimo kriminální 
prostředí nikoho 
neznám.

Nemám práci a se 
záznamem v trestním 
rejstříku se mi hledá 
obtížněji.

Nemám 
dokončené 
vzdělání.

Pochopitelně existuje i část lidí, která vnímá kriminální dráhu jako svůj životní styl, a ani hrozba uvěznění je 
od toho neodradí – je jich ale menšina, motivace se navíc mění s ohledem na věk i aktuální situaci člověka. 
Odborníci napříč různými oblastmi práce s odsouzenými odhadují, že o životní změnu stojí minimálně 50–70 % 
vězněných. Motivace ke změně je navíc dynamická a mění se v čase – např. zráním člověka, novým vztahem  
či významnou životní situací.

Nemám přátele 
a rodinu.
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PŘEKÁŽKY NA STRANĚ SYSTÉMU:

Účinné řešení tak komplexního problému, jako je 
recidiva, vyžaduje spolupráci řady institucí, např. 
Vězeňské služby ČR, Ministerstva spravedlnosti, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR, 
obcí a dalších subjektů, včetně neziskových organizací. 

Justiční systém
Vězení je vhodnou formou 
potrestání pouze u nejzávažnější 
trestné činnosti. Pachatelé méně 
závažných trestných činů se 
často dostávají do vězení, které 
negativní dopady trestného činu 
dále prohlubuje, zejména pokud 
jsou ukládány dlouhé a/nebo 
kumulované tresty. 

Vězeňský systém
Vězení vytrhává odsouzené 
z reálného života, snižuje jejich 
schopnosti být samostatný  
a aktivně řešit problémy. České 
vězeňství se navíc dlouhodobě 
potýká s problémem přeplněnosti 
a s ní souvisejícími limitovanými 
možnostmi výchovného působení  
na vězně. 

Sociální systém
Rychlá a účinná pomoc a vedení 
v prvních dnech po propuštění 
téměř neexistuje: lidé zpravidla 
vycházejí z vězení bez potřebného 
zázemí, předjednaného stabilního 
bydlení a zaměstnání, pomoc 
v těchto oblastech musejí složitě 
hledat, ne vždy je dostupná  
a zpravidla není tak rychlá, jak je 
potřeba. První měsíce po výstupu 
z vězení jsou z hlediska recidivy 
nejrizikovější. 40 % recidivistů se 
dopustí další trestné činnosti už  
do 6 měsíců od propuštění (zdroj 
IKSP 2014). 

V ČR je podle mapy exekucí 
přes 800 000 lidí v exekucích, 
u vězněných osob se toto procento 
odhaduje až na více než 90 %. 
Dluhy a exekuce jsou jednou 
z překážek zaměstnávání. Řada 
lidí raději pracuje načerno. Legální 
práce je přitom jedním z důležitých 
faktorů pro začlenění zpět do 
společnosti. 

Vězněné osoby se dle výzkumů 
výraznou měrou rekrutují z lidí, 
kteří prošli ústavní výchovou. 47 % 
vězňů v dětství pobývalo mimo 
rodinné prostředí, z toho 11 % ve 
výchovném ústavu, 11 % ve věznici 
a 8 % v diagnostickém ústavu. 
Česká republika má v ústavní péči 
téměř 7800 dětí a patří mezi země 
s nejvyšším počtem dětí v ústavní 
péči v zemích Evropské unie.

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ SPOLEČNOSTI:

V české společnosti panuje řada předsudků a obav.  
Lidi s kriminální minulostí dlouhodobě nechceme 
přijímat – podle výzkumu nechce mít více než 60 % 
dotazovaných lidi s trestní minulostí za sousedy. 

Předsudky, obavy a tendence paušalizovat mohou být 
způsobeny nedostatkem informací – lidé s netrestní  
a trestní minulostí nemají příležitost se vzájemně 
poznat. Proto pořádáme také aktivity, kde lidi s různou 
minulostí propojujeme – např. Běh se žlutou stužkou 
(Yellow Ribbon Run) nebo Komunitní centrum  
a zahradu Kotlaska. Ukazuje se, že při osobním 
setkání lidé často poznají, že chybu, jakkoli závažnou, 
může udělat každý. Třeba špatným rozhodnutím, 
nepozorností nebo pod tlakem sociální či ekonomické 
situace, kterou považuje za neřešitelnou.

Ještě v roce 2015 ukázal výzkum LMC, že 55 % 
zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku 
trestů vůbec nezaměstná. Ať už z důvodu obav 
z nedostatečných pracovních návyků nebo ze zatížení 
exekucemi. Díky stále klesající nezaměstnanosti se 
ale situace mění. Zatímco dříve jsme každého nového 
zaměstnavatele našich klientů složitě přesvědčovali 
k navázání spolupráce, dnes nám sami volají. 
U některých trestných činů – jako jsou majetková  
nebo násilná trestná činnost – však obavy 
zaměstnavatelů přetrvávají. Lze také očekávat,  
že s poklesem ekonomiky zájem o zaměstnávání  
lidí s trestní minulostí opět opadne.

„Když člověk mnohokrát, ne jednou, 
šlápne vedle, nemusí být odepsaný. 
Záleží na každém jedinci, aby si to 
srovnal v hlavě a něco změnil. Když 
člověk stráví půl života ve věznici, 
může změnou šokovat sám sebe i okolí, 
které mu nevěřilo, a dá se dokázat strašně 
moc.”

Milan, klient RUBIKON Centra

lidé užívající drogy 

alkoholici

Romové

lidé s kriminální minulostí

83 %

77 %

64 %

62 %

Které ze skupin lidí byste nechtěli 
mít za sousedy?

Co když mě 
okrade?

Je to nebezpečný 
kriminálník.

Nemá žádné 
pracovní návyky.

Stejně se 
nezmění.

Zdroj:  „Hodnoty a postoje v České republice 1991-2017“, 
Masarykova univerzita, 2017
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Naše 
řešení

„Diskuse o účinném omezování recidivy by se 
neměly donekonečna točit okolo trestů a jejich 
přísnosti, jak se bohužel v naprosté většině 
případů děje, ale věnovat se takovým otázkám, 
jako je šance osob s trestní minulostí získat navzdory 
záznamu v Rejstříku trestů uspokojivé zaměstnání, 
vymanit se z dluhové pasti a exekucí nebo zajistit si 
vhodné a důstojné bydlení.“ 

Jan Tomášek, Úvod do kriminologie, 2019 

„Hlavním strůjcem ukončení páchání 
trestné činnosti je vždy a pouze pachatel 
sám. To, co může společnost v zájmu 
své bezpečnosti učinit, je připravit vhodné 
podmínky, aby byly tyto změny  v životě pachatele 
uskutečnitelné a udržitelné. To znamená 
minimalizovat bariéry, které mu cestu  
ke změně znemožní, a vytvářet příležitosti,  
které rozhodnutí k pozitivní změně podpoří.“  

IKSP, Zaměstnání jako faktor desistence, 2017

Naše řešení vychází ze závěrů odborníků –  
podporujeme lidi s trestní minulostí ve změně  
životního stylu a snižujeme bariéry, které návrat  
do společnosti znesnadňují. 

Abychom přispěli ke změnám v systému integrace 
lidí s trestní minulostí, a tím i ke snížení recidivy, je 
potřeba pracovat nejen s lidmi s trestní minulostí, ale 
i s veřejností a s klíčovými hráči, kteří mohou ovlivnit 
systémové změny.

Široká veřejnost

Odborná veřejnost

Zaměstnavatelé

 Média

Klíčoví hráči v oblasti

Chceme dosáhnout toho, aby lidé s trestní 
minulostí byli motivovaní a odhodlaní 
uplatnit se v běžném životě, společnost jim 
dávala druhou šanci a systém jim na cestě 
zpět do společnosti nekladl překážky. 

I. Přímá práce  
s lidmi s trestní 

minulostí

II. Osvětová činnost

III. Advokační práce

naše aktvity

cíl
ové

 sk
upiny

Lidé  
s trestní minulostí

jejich rodiny
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I. PŘÍMÁ PRÁCE  
S LIDMI S TRESTNÍ 
MINULOSTÍ

1.  
Příprava na propuštění

2.  
Podpora při prvních krocích  
na svobodě a pomoc rodinám 

6.  
Mentoring při výkonu  
alternativního trestu

5.  
Smysluplné trávení  

volného času a seberealizace

 3.  
Pomoc při hledání práce

4.  
Pomoc při řešení dluhů

v roce 2019 jsme 
pracovali s 1910 klienty

77 % mužů, 23 % žen

73 % z klientů bylo ve 
vězení opakovaně

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT? 
 
Vězni rozvíjejí své pracovní dovednosti.  
Mají příjem, ze kterého mohou hradit  
své dluhy. 

Mají finanční rezervu pro první  
dny na svobodě.

V době výstupu z vězení mají  
v ruce písemný plán, jak budou  
na svobodě fungovat.

Mají zpracovaný životopis a jsou 
připraveni na pracovní pohovor. 

Vědí, kde hledat pracovní nabídky,  
nebo mají už práci předjednanou.

Vědí, kde budou bydlet alespoň  
v prvních dnech na svobodě.

Mají zmapované dluhy a vědí, co mohou 
udělat pro řešení své dluhové situace.

Jsou v kontaktu se sociálním okolím 
(rodinou, přáteli).

AKTIVITY

Dluhové poradenství (analýza dluhů,  
plán řešení a podpora při jeho plnění).

Burzy práce – zprostředkování práce  
i s ubytováním.

Pracovní poradenství (sepsání životopisu, 
vytipování vhodného zaměstnání). 

Pohovory nanečisto – vězni si zkouší 
pracovní pohovory s HR specialisty.

Šicí dílna ve Věznici Vinařice, kde 
zaměstnáváme vězně na pozici šicích 
operátorů.

Podpora a vedení pro zvládnutí prvních 
kroků na svobodě (zajištění bydlení, 
komunikace s úřady, plán další  
spolupráce po propuštění).

„Byl jsem rád, že můžu ve vězení 
pracovat. Přineslo mi to mnoho 
zkušeností. Práce v šicí dílně mi 
dávala to, že jsem mohl každý den 
odejít ze stereotypního stylu života 
na oddíle.“ 

David, bývalý vězeň,  
klient a dnes i mentor RUBIKON Centra

400 vězňů s námi bylo v korespondenčním 
kontaktu

37 % z propuštěných klientů s námi 
navázalo spolupráci po propuštění

40 odsouzených se ve věznicích zúčastnilo 
Pohovorů nanečisto 

81 vězňů jsme zaměstnali v šicí dílně  
ve Věznici Vinařice

všichni z vydělaných peněz hradili výživné, 
náklady pobytu ve vězení a další dluhy

1. Příprava na propuštění

V roce 2019
ve 24 věznicích jsme pracovali  
se 777 odsouzenými



20 21 Výroční zpráva 2019RUBIKON Centrum – pomáháme překročit minulost

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Klienti zvládnou vyřešit tíživou sociální 
situaci v prvních dnech po propuštění  
a díky tomu mohou pokračovat dál v cestě 
k začlenění do společnosti. 

Lidé, kteří mají blízkou osobu ve vězení 
nebo po propuštění, získají informace  
a podporu, aby se s touto situací dokázali 
lépe vyrovnat.

AKTIVITY

Doprovázení a pomoc při kontaktu 
s dalšími organizacemi. 

Zajištění bydlení a lékařské péče.

Psychická podpora a peer mentoring 
(bývalí vězni se aktivně zapojují do  
pomoci ostatním).

Materiální a finanční pomoc v tíživé  
situaci (potravinová banka, komunitní 
lednice, peněžní příspěvek na ubytování  
a cestovné).

Poradenství pro rodiny. 

Svépomocné skupiny.

„Mnohokrát děkuji za podporu, 
která mi pomůže pro nový start  
do  nového bydlení a života.“

Zuzana, klientka RUBIKON Centra

2. Podpora při prvních krocích na svobodě  
a pomoc rodinám 

ROK 2019
422 klientům jsme v situaci materiální 
nouze poskytli finanční příspěvek 
(nejčastěji na ubytování a cestovné  
nebo potravinovou pomoc)

26 rodin využilo poradenství, 10 rodin  
se zapojilo do svépomocné skupiny

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Klient je motivovaný legálně pracovat.

Je připravený uspět  
na pracovním pohovoru.

Získá zaměstnání nebo tréninkové místo,  
ve kterém dokáže setrvat.

Zvýší se počet zaměstnavatelů, kteří 
netrvají na trestní bezúhonnosti.

AKTIVITY

Pracovní poradenství – motivace k legální 
práci, vytipování a vyhledávání vhodného 
zaměstnání, příprava CV. 

Zvyšování kvalifikace – rekvalifikační  
a jiné odborné kurzy.

Pohovory nanečisto – cvičné  
pracovní pohovory s HR specialisty.

Tréninková místa – časově omezené 
pracovní místo, kde se lidé naučí  
nové dovednosti.

Zprostředkování zaměstnání  
a spolupráce se zaměstnavateli.

Podpora v adaptaci v novém zaměstnání.

Zaměstnávání v rámci RUBIKON Centra, 
sociální firmy Rubikon Centrum  
Servis s.r.o a v našem Komunitním  
centru a zahradě Kotlaska.

3. Pomoc při hledání práce

Rok 2019
hledat zaměstnání jsme 
pomáhali 863 lidem 
58 % se rozhodlo hledat legální práci 

44 osob zvýšilo své pracovní dovednosti a 
návyky na tréninkovém místě

25 osob si zvýšilo kvalifikaci 

5 z 10 práci získalo, 69 % setrvalo 
v zaměstnání po zkušební době

jdeme příkladem a lidi s trestní minulostí 
sami zaměstnáváme – 25 % zaměstnanců 
RUBIKON Centra je z řad bývalých klientů

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

 Václav, klient RUBIKON Centra
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ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Klienti mají přehled o své  
finanční situaci a dluzích. 

Znají vhodné řešení a mají  
možnost a vůli ho realizovat.

Komunikují s věřiteli, splácejí  
výživné a náhradu škody, chápou,  
jaké dopady nesplácení má. 

AKTIVITY

Analýza finanční situace  
a dluhů.

Komunikace s věřiteli a dalšími 
subjekty.

Plán řešení včetně návrhu  
na oddlužení.

Podpora v plnění závazků. 

Zvyšování finanční gramotnosti.

4. Pomoc při řešení dluhů

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Klienti smysluplně tráví volný čas  
a navazují nové vztahy.

Zapojují se do pomoci 
druhým a sami zažívají pocit 
prospěšnosti.

AKTIVITY

Podporujeme bývalé klienty, 
aby pomáhali těm, kteří o nový 
začátek teprve usilují  
(peer mentoring).

Provozujeme Komunitní centrum 
a zahradu Kotlaska, na jejichž chodu  
mají klienti možnost se podílet.

5. Smysluplné trávení  
volného času a seberealizace

Rok 2019
545 lidí se zapojilo do 
dluhového poradenství,  
54 % své dluhy aktivně řeší 
8 z 10 hradí výživné

4 z 10 splácí náhradu škody

„S radostí vám oznamuji, že jsem zaplatil, 
v podstatě přeplatil, svůj dluh. Čekám 
jen na potvrzení soudu o ukončení 
insolvence. Děkuji celému RUBIKONU  
za vaši pomoc a podporu.”

 Petr, klient RUBIKON Centra

Rok 2019
Komunitní centrum a zahradu Kotlaska 
ve svém volném čase navštívilo 43 osob 
s trestní minulostí

21 klientů se podílelo na chodu Kotlasky 
jako lektoři a dobrovolníci

do Běhu se žlutou stužkou se zapojilo 
celkem 13 klientů RUBIKON Centra

11 klientů se stalo peer mentory – 
pomáhají ostatním překonávat  
těžké období

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Zvýší se počet Romů, kteří díky 
podpoře mentorů z vlastní komunity 
zvládnou vykonat alternativní trest na 
svobodě a dostanou šanci změnit svůj 
život a nevracet se k trestné činnosti. 

AKTIVITY

Romský mentoring (romští  
mentoři doprovázejí a podporují 
romské klienty).

6. Mentoring při výkonu alternativního trestu

ROK 2019
204 romských klientů
42 romských mentorů 
u 65 % klientů došlo k zlepšení 
plnění podmínek uloženého trestu – 
např. začali docházet k probačnímu 
pracovníkovi, vykonávat obecně 
prospěšné práce, platit náhradu  
škody apod. 

„Jsou to lidé hlavně z minulosti, 
které známe a důvěřujeme jim. 
Kdykoliv za ním přijdu, pomůže 
mi. Zajímali se o nás, i když neměli 
žádný prospěch, chtěli pomáhat 
jen tak.“ 

 Klienti mentorů z Děčína

11,4 % 90 %
recidiva těch, 
kteří dostali  
podporu od 
RUBIKON Centra

recidiva těch, 
kteří tuto  
podporu  
nedostaliZ výzkumu Institutu pro kriminologii 

a sociální prevenci (http://www.ok.cz/
iksp/docs/441.pdf) vyplynulo, že naše 
aktivity mají příznivý dopad na snižování 
recidivy. 

U zkoumaného vzorku klientů RUBIKON Centra, kteří získali zaměstnání  
a komplexní podporu v řešení své finanční a sociální situace, byla recidiva 11,4 %, 
zatímco recidiva kontrolní skupiny, které tato podpora nebyla poskytnuta, byla 
více než 90 %, republikový průměr činí 70 %.

Zajímá nás, jak jsme efektivní 
a jaký mají naše služby dopad 
na dosažení životní změny 
našich klientů. Proto účinnost 
našeho řešení ověřujeme. 
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II. PRÁCE  
S VEŘEJNOSTÍ
Úspěch integrace bývalého vězně ovlivňuje velké 
množství různých lidí, s nimiž nemusí mít žádný 
osobní vztah a třeba je ani v životě nepotká. Jsou to 
totiž nejen lidé z jeho bezprostředního okolí, sousedé, 
šéfové či kolegové nebo úředníci z různých institucí, ale 
v podstatě celá široká veřejnost. Mohou mu být oporou, 
nebo mu naopak mohou cestu zpět do společnosti 
značně ztížit svými obavami, odsuzováním či předsudky.

4. MÉDIA

1. ŠIROKÁ VEŘEJNOST

2. ODBORNÁ VEŘEJNOST

3. ZAMĚSTNAVATELÉ

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

Věřejnost má více informací o problematice lidí s trestní 
minulostí, zná hlubší příčiny i souvislosti a má tak 
příležitost přehodnocovat své předsudky a stereotypy.

AKTIVITY 

OSVĚTOVÁ ČINNOST VE VEŘEJNÉM PROSTORU  
A ONLINE SVĚTĚ.

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
Oázu zeleně uprostřed Prahy jsme vybudovali v roce 
2017. Pořádáme zde workshopy, semináře a kulturní 
akce s tematikou trestní justice, vězeňství a sociálního  
vyloučení. Lidé mohou pěstovat zeleninu na 
zapůjčeném záhonku, pořádáme sousedská setkání, 
organizujeme volnočasové aktivity. Kotlaska je 
unikátním místem, kde se setkávají lidé s různou 
minulostí a vzájemně se poznávají. S úpravou zahrady  
a chodem centra vypomáhají naši klienti.

Činnost v online světě
Pravidelná aktualizace našeho webu  
a sociálních sítí – Facebook, Twitter, Youtube.
Reklamy na Googlu. 

„Než jsem se podívala na vaše 
stránky, tak jsem vůbec  
o problémech po propuštění 
nepřemýšlela, s čím se ti lidé 
potýkají. Vůbec mě to nenapadlo.“  

 Vendula, uchazečka o zaměstnání 
v RUBIKON Centru

„Je to místo, kde lidé s odlišnou 
minulosti můžou být sami sebou 
a více se zařadit v uvozovkách mezi 
normální společnost.“

Jeden z návštěvníků Kotlasky

1. ŠIROKÁ VEŘEJNOST

Rok 2019 
Komunitní centrum a zahradu Kotlaska 
navštívilo 622 lidí, 176 z nich se zúčastnilo 
akcí zaměřených na problematiku lidí 
s trestní minulostí (např. výstavy obrazů  
a dalších výrobků vězňů)

Rok 2019
51 aktualit na webu RUBIKON Centra

2 200 návštěvníků webu měsíčně

1556 fanoušků facebooku RUBIKON Centra

111 sledujících na twitteru RUBIKON Centra
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„Díky Běhu se žlutou stužkou 
začali společně běhat veřejnost, 
zaměstnanci Vězeňské služby 
i odsouzení a to je super.“ 

 Jiří, zaměstnanec věznice

Běh se žlutou stužkou/ 
Yellow Ribbon Run
Charitativně-sportovní akce, která upozorňuje  
na význam integrace bývalých vězňů do společnosti  
a propojuje lidi napříč společností. Spolupořádáme ji  
s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou  
a organizací RunCzech. V roce 2019 se uskutečnil již
4. ročník. Štafety Běhu se žlutou stužkou se běžely jako 
součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Bok po boku 
se jich zúčastnili vězni, bývalí odsouzení, jejich rodiny, 
oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, státní 
úředníci a odborníci, lidé z neziskových organizací  
a desítky dalších sportovních fanoušků. 

CENTRUM
RUBIK N

pomáháme překročit minulost 

Rok 2019
50 organizací  
YRR podpořilo

550 běžců 

44 vězňů ve výkonu 
trestu 

27 bývalých vězňů 

pracovníci věznic, kurátoři, probační pracovníci, 
pracovníci úřadů práce, pracovníci NNO, 
zaměstnanci ministerstev, krajů a obcí, 
akademičtí pracovníci, soudci a státní zástupci 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Odborníci sdílejí dobrou praxi, rozvíjejí svou 
odbornost a podporují řešení, která fungují. 

“Srozumitelné odborné podání, 
velký přehled. K lektorským 
dovednostem jsem velmi náročná 
a u lektorů RUBIKON Centra 
musím zopakovat, že jsou skvělí.“   

Dana, absolventka semináře k novele 
Insolvenčního zákona

Rok 2019
17 kurzů, seminářů a stáží k řešení 
zadluženosti a pracovnímu poradenství, 
kterých se zúčastnilo 198 odborníků

2. ODBORNÁ VEŘEJNOST

AKTIVITY 

VZDĚLÁVÁNÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE.

Kurzy a stáže, zejména zaměřené  
na oblast řešení dluhů.

Příspěvky do odborných publikací.

Příspěvky na konferencích.

Pracovní workshopy a setkání. 

Zapojení do Běhu se žlutou stužkou.

Iniciace vzniku Asociace organizací  
v oblasti vězeňství (AOOV)
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3. ZAMĚSTNAVATELÉ 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Zaměstnavatelé jsou otevření přijímat lidi 
s trestní minulostí a individuálně posuzují 
jejich pracovní a osobnostní předpoklady 
pro konkrétní pozici. Znají specifické potřeby 
a případná úskalí zaměstnávání lidí s trestní 
minulostí a umějí na ně reagovat.

„Je to hodně velký rozdíl oproti 
kandidátům na PN na svobodě, 
jsou mnohem více motivovaní,  
více se snaží. Připadá mi, že mají  
o práci opravdový zájem. Je otázkou, 
jestli jim stejná motivace a nasazení 
vydrží i na svobodě…“ 

Barbora Svášková, Hotel Smetana,  
při Pohovorech nanečisto

Rok 2019
23 nových z celkem více než 340 
spolupracujících zaměstnavatelů, kteří 
jsou otevření zaměstnávání lidí s trestní 
minulostí nebo naši činnost podporují 
finančně, materiálními dary anebo 
poskytují dobrovolníky z řad svých 
zaměstnanců

61 zaměstnavatelů zaměstnávalo  
naše klienty 

4 Pohovory nanečisto (ve věznicích), 
zúčastnilo se 19 zástupců  
13 zaměstnavatelů

AKTIVITY

Zprostředkování kandidátů z řad lidí 
s trestní minulostí.

Pohovory nanečisto (i ve věznicích).

Podpora a vzdělávací kurzy pro 
spolupracující zaměstnavatele, 
zejména v oblasti řešení 
zadluženosti.

Účast na veletrzích a na HR 
setkáních různých svazů. 

Účast na odborných HR 
platformách.

Vydávání online i tištěných příruček.

Běh se žlutou stužkou. 

4. MÉDIA

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Novináři se na nás stále více obracejí jako 
na odborníky na téma integrace lidí s trestní 
minulostí a chtějí znát náš názor. Je to další cesta, 
jak komunikovat danou problematiku směrem 
k veřejnosti, která tak může o tématu přemýšlet, 
utvářet si na něj názor a diskutovat o něm. 

Rok 2019
12 tiskových zpráv (samostatných nebo 
společných s dalšími organizacemi)

169 mediálních výstupů RUBIKON Centra 

2x účast na tiskové konferenci 

AKTIVITY

Tiskové zprávy. 

Tiskové konference. 

Vystupování v médiích.

„Jsme hrdí na cestu, kterou 
jsme za 25 let ušli. V počátku 
našeho fungování jsme vůbec 
nepředpokládali, že naše úsilí bude 
trvat desítky let. V trestní justici je 
stále mnoho oblastí, které si klademe  
za cíl i nadále posouvat vpřed.” 

Dagmar Doubravová,  
ředitelka RUBIKON Centra
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Třetí pilíř naší práce zahrnuje aktivity, které – jak věříme 
– přímo či nepřímo ovlivňují systém integrace osob 
s trestní minulostí. V této práci vycházíme ze zkušeností, 
které nám přináší naše dlouhodobá práce s klienty, 
spolupráce s partnery a znalost terénu. 

Ačkoliv byla snaha o systémovou změnu vždy součástí 
naší činnosti a byla i hnacím motorem vzniku naší 
organizace, v posledních letech jsme se rozhodli 
kapacity RUBIKON Centra pro tuto oblast posílit.  

Dlouhodobě nám pomáhá organizace Ashoka,  
dodává nám odvahu a inspiraci. Podporu a potřebné  
know-how jsme získali i díky inkubátoru EDISON – 
Impact Hub, který jsme v roce 2019 úspěšně absolvovali.  
Dalším významným zdrojem podpory je spolupráce 
s Advokačním fórem Open Society Fund a s nadací 
Porticus.

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Všechny naše aktivity vedou k jednomu cíli – chceme 
ovlivnit systém tak, aby došlo k odstranění největších 
překážek integrace osob s trestní minulostí. 

AKTIVITY

1. Předávání know-how státu: pilotní ověření dobré 
praxe a šíření osvědčeného know-how

2. Lobbing: prosazování legislativních změn

3. Podpora spolupráce klíčových aktérů: podpora 
sdílení společné vize a iniciace společných kroků k jejímu 
naplňování

4. Mezinárodní spolupráce: podpora sdílení zkušeností 
a přenos zahraniční praxe do podmínek ČR

1. Předávání know-how státu: pilotní ověření dobré 
praxe a šíření osvědčeného know-how 

Podpora vzniku a naplňování Minimálního 
standardu přípravy na propuštění  
a kontinuální podpory na svobodě.

Usilujeme o zlepšení podmínek pro realizaci kontinuální 
práce s vězněnými osobami a jejich úspěšný návrat na 
svobodu. Současný systém práce je roztříštěný a má 
řadu limitů, na čemž se dle výzkumů shoduje odborná 
veřejnost i samotní odsouzení. Aktuálně není stanoven 
žádný standard, jak má příprava na propuštění  
a navazující podpora na svobodě vypadat, resp. jaké má 
mít tato činnost konkrétní výstupy, jak jsou monitorovány 
a kdo za ně zodpovídá. Za vhodné řešení považujeme 
podporu vzniku a naplňováni Minimálního standardu 
přípravy na propuštění.

Dílčích úspěchů se v této oblasti daří dosáhnout díky 
projektu Společně na svobodu, který za spolupráce s GŘ 
VS ČR a čtyřmi věznicemi realizujeme. V rámci projektu 
vznikla dobrá praxe, kterou průběžně vyhodnocujeme 
prostřednictvím externí evaluace. 

Stavební kameny dobré praxe pro další šíření: 
 - sdílení informací a dat mezi věznicí a NNO 
 - přímá návaznost činnosti NNO na odborné 
  zacházení pracovníků věznic 
 - stanovení individuálního plánu integrace 
  odsouzeného na svobodě a zajištění podstatných 
  kroků pro integraci ještě ve fázi před propuštěním 
  (např. předjednání ubytování na min. 3 noci, 
  předjednání zaměstnání)
 - kontinuální naplňování individuálního plánu 
  integrace po propuštění postavené na principech 
  case managementu

III. ADVOKAČNÍ PRÁCE  
A PODPORA SYSTÉMOVÝCH ZMĚN 

Rok 2019 – jaká témata jsme řešili?

PROJEKT SPOLEČNĚ NA SVOBODU
V roce 2019 jsme v rámci projektu Společně na svobodu připravili a začali pilotně ověřovat  
koncept kontinuální práce s vězněnými osobami. Projekt řeší dvě úrovně bariér pro úspěšnou 
integraci vězněných osob do společnosti:

Z hlediska systému:
 • nedostatečná provázanost hlavních aktérů   
  (zejména věznice a NNO)
 • chybějící návazná podpora pro klienty  
  standardizovaných programů a specializovaných 
  oddílů v přípravě na propuštění a podpory 
  po propuštění
 • absence dat k posouzení efektivity intervencí

Z hlediska klienta opouštějícího VTOS:
 • nedostatečné zázemí pro úspěšný start 
  na svobodě
 • systémové překážky pro úspěšnou integraci  

Projekt Společně na svobodu je realizován ve 
čtyřech věznicích: Horní Slavkov, Příbram, Stráž 
pod Ralskem a Světlá nad Sázavou.

Předání probačního programu PUNKT  
rodina pro mladistvé 

RUBIKON Centrum realizovalo v letech 2013-2016 ve 
spolupráci s Probační a mediační službou 200 běhů 
probačního programu PUNKT rodina na celonárodní 
úrovni. Usilujeme o to, aby se tento osvědčený a dobře 
evaluovaný program stal součástí nově vznikajícího 
systému probačních center při PMS.
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY –  
k čemu jsme měli příležitost přispět:

Pilotní ověření probace a mediace v ČR, které vyústilo ve vznik 
Probační a mediační služby (PMS), samostatné organizace 
v resortu justice.

Rozšíření škály alternativních trestů v ČR – obecně prospěšné 
práce, dohled probačního pracovníka, mimosoudní řešení 
trestních sporů (mediace mezi poškozeným a obviněným) ad. 

Formování priorit trestní politiky státu a ovlivnění podoby 
Koncepce vězeňství do r. 2025 – např. prosazení priorit v oblasti 
řešení zaměstnanosti a řešení dluhů po výkonu trestu, význam 
spolupráce NNO a veřejného sektoru.

Podpora spolupráce aktérů v oblasti vězeňství a trestní politiky:

 iniciace vzniku Asociace organizací 
 v oblasti vězeňství (AOOV)

 iniciace a podpora prosazení změn novely 
 Insolvenčního zákona.

 iniciace legislativních změn novely 
 exekučního řádu

2. Lobbing: prosazování legislativních změn 

Po úspěších v prosazování změn v insolvenčním 
řízení jsme v roce 2019 pokračovali v prosazování 
místní příslušnosti exekutorů a jejich přidělování 
nezávislým soudem. Pokračujeme ve spolupráci 
s dalšími NNO pracujícími s dlužníky a systematické 
advokační práci směrem k politické reprezentaci. Našim 
cílem je zjednodušení a větší transparentnost systému 
exekucí, které by zásadně pomohly nejen dlužníkům,  
ale i zaměstnavatelům a státním institucím. Prosazujeme 
zavedení principu 1 dlužník – 1 exekutor.

3. Podpora spolupráce klíčových aktérů: 
podpora sdílení společné vize a iniciace společných 
kroků k jejímu naplňování

Iniciovali jsme vznik Asociace organizací v oblasti 
vězeňství (AOOV). Pokračuje rovněž spolupráce v rámci 
neformální platformy organizací pracujících s dlužníky, 
na které se aktivně podílíme. Platforma prosazuje výše 
zmíněné legislativní změny v oblasti exekucí.

Za účelem podpory dobré praxe a systémových změn 
v justici spolupracujeme s Probační a mediační službou, 
Vězeňskou službou ČR, věznicemi, obcemi, kraji, 
Úřadem práce ČR a NNO.  Dále působíme v pracovních 
skupinách a poradních orgánech MSp, MPSV, MV ČR, 
Úřadu vlády ČR, Agentury pro sociální začleňování.

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné 
seskupení organizací a odborníků, kteří vzájemně sdílejí své znalosti 
i zkušenosti. Společně usilují o progresivní změny v oblasti integrace 
trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených 
vztahů.  Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti 
vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti 
naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření 
systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí  
i celé společnosti. 

www.aoov.cz

4. Mezinárodní spolupráce: podpora sdílení 
zkušeností a přenos zahraniční praxe do podmínek ČR

I v roce 2019 jsme měli příležitost čerpat znalosti 
a podporu od organizace Ashoka, nadace Porticus 
a švýcarské organizace VEBO. Společně s partnery 
z Velké Británie (Criminal Justice Alliance), 
Nizozemska (Restorative Justice Netherlands)  
a Slovenska (Konzultačné a informačné centrum 
EDUKOS) jsme zahájili výměnu zkušeností a dobré 
praxe v oblasti prosazování systémových změn ve 
vězeňství a v trestní justici a partnerské spolupráce 
mezi státem a NNO.

Zakládající organizace:
Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství,  
Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, Šance P.R.O., VOLONTÉ CZECH
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FINANČNÍ 
ZPRÁVA

Rozvaha

ROZVAHA (BILANCE)

1 2

IČO

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

( v celých tis. Kč)
 Název účetní jednotky

2547 5994

259

259

1223

135

1359

1550

339

3913

339

135

4049

1550

854

a

A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 09 + 20 + 27 - 39

b

1

Dlouhodobý
nehmotný
majetek
celkem

Nehmnotné výsledky výzkumu a vývoje 2

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý  nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

3

4

5

6

7

8

Součet ř. 2 až 8 9

I.

10

11

12

13

14

15

Součet ř. 10 až 19

II.

Dlouhodobý
 hmotný 
majetek
celkem

 Pozemky
 Umělecká díla, předměty a sbírky

 Stavby

 Hmotné movité věci a jejich soubory

 Pěstitelské celky trvalých porostů

 Dospělá zvířata a jejich skupiny

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

22

Součet ř. 21 až 26

AKTIVA

Odesláno dne: Odpovídá
za údaje:

Telefon:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

(012)

(013)

(014)

(018)

(019)

(041)

(051)

III.

Dlouhodobý
finanční 
majetek
celkem

 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

 Podíly - podstatný vliv

 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

 Zápůjčky organizačním složkám

 Ostatní dlouhodobé zápůjčky

 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27 1550 2404

(031)

(032)

(021)

(022)

(025)

(026)

(028)

(029)

(042)

(052)

(061)

(062)

(063)

(066)

(067)

(069)

1

 k 31.12.2019

60446871

RUBIKON Centrum, z. ú.

Novákových 439/6

180 00 Praha 8

13.04.2020
Mgr. Dagmar Doubravová Romana Lafatová

245009645
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

-267

32920

-135

-621

130

130

1247

-415

-135

-797

29059

63

63

426

55

56

57

58

59

60

133 10754

Oprávky k  nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

IV.

Oprávky k
  dlouho-
  dobému
  majetku
  celkem

Oprávky k stavbám

Oprávky k samostatným movitým věcem 
hmotných a souboru movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostanímu dlouhodobému hmotnému majetku

28

29

30

31

32 -219 -247

Součet ř. 28 až 38

Krátkodobý majetek celkem ř. 50 + 70 + 78 + 81B.

I.
Zásoby
celkem

 Materiál na skladě

 Materiál na cestě

 Nedokončená výroba

 Polotovary vlastní výroby

 Výrobky

 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

 Zboží na skladě a v prodejnách

 Zboží na cestě

Součet ř. 41 až 49

II.

Pohledávky
   celkem

 Odběratelé
 Směnky k inkasu

 Pohledávky za eskontované cenné papíry

 Poskytnuté provozní zálohy

 Ostatní pohledávky

 Daň z příjmů

 Ostatní přímé daně

 Daň z přidané hodnoty

61

62

63

24

 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1 2a b

 Poskytnuté provozní zálohy

 Pohledávky za zaměstnanci

 Ostatní daně a poplatky

 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(072)

(073)

(074)

(078)

(079)

(081)

(082)

(085)

(086)

(088)

(089)

(112)

(119)

(121)

(122)

(123)

(132)

(139)

(314)

(311)

(312)

(313)

(314-ř.49)

(315)

(335)

(336)

(341)

(124)

(342)

(345)

(346)

(348)

(343)

2

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 64

65

66

67

68

69

70

71

72

1380 3009

2452

 Pohledávky z vydaných dluhopisů

 Jiné pohledávky

Opravná položka k pohledávkám

101 40

5

73

74

75

76

997

80

79

78

77

31230

74

141867

31336

25916

31

25955

140213

Peněžní prostředky v pokladně

Peníze na cestě

Ceniny

Součet ř. 51 až 68 minus 69

Peněžní prostředky na účtech

Majetkové cenné papíry k obchodování

Dluhové cenné papíry k obchodování

Ostatní cenné papíry

ř. 1 + 40ÚHRN AKTIV

Příjmy příštích období

Náklady příštích období
Jiná aktiva

celkem

IV.

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1 2a b

Kontrolní číslo

Součet ř. 79 až 80

II.

Pohledávky
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

 Dohadné účty aktivní

(358)

(373)

(378)

(388)

(391)

(375)

III.

Krátkodobý
  finanční
  majetek
  celkem

35054

31

35467

74
82

81

Součet ř. 71 až 77

(211)

(213)

(221)

(251)

(253)

(256)

ř. 1 až 80

(385)

(381)

(+/-261)

3
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119

120

121

122

123
124

125

126 24

15482 16668
49

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Cizí zdroje celkemB. ř. 93 + 101 + 125 + 128

Rezervy

Vydané dluhopisy

Závazky z pronájmu

Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé
závazky
celkem

Krátkodobé
závazky
celkem

Dodavatelé

Směnky k úhradě

Přijaté zálohy
Ostatní závazky

Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů

Závazky za společníky sdruženými ve společnosti

Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění

Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Jiné závazky
Krátkodobé úvěry

Vydané krátkodobé dluhopisy

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Výdaje příštích období

Vlastní dluhopisy

Výnosy příštích období

Dohadné účty pasivní

Součet ř. 126 až 127

ÚHRN PASIV

Daň z příjmů

Jiná pasiva 
celkem

5.

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

3 4c d
83

84

85

86

87

88

89

90

91

14858
3507

10903

14410

448

448

17385
6488

10540

358

358

93

94

95

96

97

98

20609 1766892

99

100

101
642 131102

103

104

105

106

107

108

109

110

751

5

1453

95

541

5

1010

121

228 146

111 14

5

12185

5

14703

1

112

113

114

115

116

117

118 104 5

1.
Jmění 
celkem

Vlastní jmění

Fondy

Součet ř. 84 až 86
Účet výsledku hospodaření2.

Výsledek
hospodaření

celkem
Součet ř. 88 až 90

1.

2.

Součet ř. 94 až 100

3.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků

Eskontní úvěry

Součet ř. 103 až 124

998 141868 140214Kontrolní číslo (ř. 83 až 129)

ř. 87 + 91

Oceňovací rozdíly z přecenění  finančního majetku a závazků

Dlouhodobé  úvěry

Dohadné účty pasivní

Závazky z pevných termínových operací a opcí

4

127 5103 951

(901)

(911)

(921)

(+/-963)

(+/-931)

(+/-932)

(941)

(951)

(953)
(954)

(955)

(958)
(389)

(959)

(321)

(322)

(324)
(325)

(331)

(333)
(336)

(341)

(342)

(343)

(345)
(346)

(348)

(367)
(368)

(373)

(379)

(231)
(232)

(241)

(255)
(389)

(379)

(383)
(384)

ř. 83 + 92
128
129

17027

5127 1000
35467 35054

Výsledovka

VÝKAZ  ZISKŮ  A  ZTRÁTY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Číslo Číslo

řádku

Činnost

hlavní hospodářská

5 6

IČO

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb.

( v celých tis. Kč)

1210 117

184

509

4

16722

3774

4984

63

72

509

13

32

1019

12

85

2

3432

281

77

1

115

Název účetní jednotky

501.502
   503

účtu

Spotřeba materiálu, energie a ostastních neskladových dodávek

511

512

513

518

521

524

525

527

528

543

544

545

546

548

549

Prodané zboží

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Odpisy nedobytné pohledávky

Nákladové úroky

Kurzové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Celkem

7 8

1327

521

269

4

2

7206

72

17003

5061

63

509

13

33

115

1019

Název ukazatele

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

III. Osobní náklady celkem

IV. Daně a poplatky celkem

V. Ostatní náklady celkem

1

1051 116 1167

13 13

22350 358 22708

5680 3649 9329

 k 31.12.2019

60446871

RUBIKON Centrum, z. ú.

Novákových 439/6

180 00 Praha 8

504

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

560 Změna stavu zásob vlastní činnosti

571, 572 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

573, 574 Aktivace dlouhdobého majetku

531,532
   538

541,542
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551

552

553

554

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 29)

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

23

24

25

26

27

28 6

173 3

1

2

3

4

5

7

8

9

11

Číslo Číslo

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

5 6

26695

681

účtu

684

643

644

645

649

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté členské příspěvky

Smluví pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Výnosové úroky

Platby za odepsané pohledávky

Kursové zisky

Jiné ostaní výnosy

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 6

176

7 8

Celkem

648 Zúčtování fondů

26695

652

653

654

655

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančího majetku

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Název ukazatele

173 3 176

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 6 6

VIII. Daň z příjmů celkem

595 Daň z příjmů 29

29273 4125 33398

B. VÝNOSY

691 Provozní dotace

I. Provozní dotace 26695 26695

1233 216 1449

II. Přijaté příspěvky 1233 216 1449

V. Tržby z prodeje majetku

46 46

850 850

7 7

IV. Ostatní výnosy celkem 902

12

13

14

15

2

556,559

581,582

682 Přijaté příspěvky (dary)

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 533 4176 4709

902

641,642

6

10

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 15) 29364 4392 33756

Odesláno dne:

Odpovídá za údaje:

Telefon:

Razítko: Podpis vedoucího úč. jednotky:

Číslo Číslo

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

65
účtu

Kontrolní číslo

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

999

87

Celkem

175560 21908 197468

Název ukazatele

91 266 357

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 91 266 357

3

13.04.2020 Mgr. Dagmar Doubravová

Romana Lafatová

245009645
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Příloha v účetní uzávěrce

RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2019 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
sestavená k 31. 12. 2019 

RUBIKON Centrum, z.ú. 
Novákových 439/6, Praha 8, 180 00   

IČ: 60446871 

  

 1

RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2019 
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RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2019 

1. Základní	údaje	

Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Název: RUBIKON Centrum, z.ú. (dále „RUBIKON Centrum“) 

Sídlo organizace:  Novákových 439/6, Praha 8, 180 00 

Právní forma: zapsaný ústav 

Zakladatelky: Mgr. Dagmar Doubravová, Mgr. Lenka Ouředníčková  

Statutární orgán: ředitelka ústavu: Mgr. Dagmar Doubravová 

Správní rada: Ludmila Hasmanová 
   Mgr. Jarmila Neumannová  
   Mgr. Dana Syslová 

Předsedkyně správní rady: Ludmila Hasmanová 

Revizor: Jiří Němeček 

Datum vzniku: 26. 5. 1994 

Původní název: Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, později též 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Ke změně názvu na RUBIKON Centrum 
došlo dne 4. 6. 2012. Nový název byl oznámen a vzat na vědomí MV ČR dne 13. 6. 
2012. 1. 1. 2018 došlo ke změně právní formy na zapsaný ústav, který je zapsán u 
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 653. 

Účel (poslání):  

• pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost; 
• podporujeme je v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, 

rodině a svému okolí;  
• spolupracujeme s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná 
řešení; 

• jdeme příkladem a pomáháme utvářet společnost, která umí dát šanci na nový 
začátek.  

 3

RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2019 

Hlavní činnost:  

• Ústav zajišťuje komplex služeb pro osoby s trestní minulostí s cílem dosáhnout 
jejich začlenění do společnosti, dosažení jejich pracovní integrace a zvýšení 
ekonomické stability. Za tímto účelem nabízí zejména služby - ke zvýšení 
zaměstnanosti prostřednictvím zprostředkování zaměstnání na základě 
povolení Úřadu práce České republiky, Generálního ředitelství, k řešení 
zadluženosti, ke zvýšení efektivity alternativních trestů. 

• Ústav dále zajišťuje služby k podpoře rodin s trestní minulostí a aktivity 
směřující k rozvoji restorativní praxe s cílem zapojení komunity do řešení 
následků trestné činnosti. 

• Organizuje vzdělávání v dluhové problematice pro školy a odborníky a osvětu 
ve finanční gramotnosti pro veřejnost.    

• Ústav provozuje „Komunitní centrum a zahradu Kotlaska“ v Praze. Komunitní 
centrum a zahrada je veřejný prostor v širším centrum Prahy, které spojuje 
službu pro veřejnost s odborným poradenstvím a vytvořením pracovních 
příležitostí pro cílovou skupinu RUBIKON Centra.  

• Ústav je každoročním spolupořadatelem běžeckých závodů Yellow Ribbon Run, 
které mají v návaznosti na světové běžecké hnutí stejného jména upozornit na 
předsudky při zaměstnávání osob s trestní minulostí a zvýšit tak jejich šanci na 
získání zaměstnání. 

Vedlejší činnost: 

• Spolupořádání běžeckých závodů Yellow Ribbon Run (YRR), prodej 
startovného a upomínkových předmětů, které s pořádáním závodů souvisí. 

• Pořádání placených akreditovaných kurzů, seminářů a stáží v oblasti 
dluhového poradenství, finanční gramotnosti, prevence zadluženosti a 
pracovního poradenství u klientů se záznamem v evidenci Rejstříku trestů pro 
zaměstnavatele, odborníky, školy a veřejnost.   

• Pronájem prostor. 
• Šicí dílna Vinařice – zprostředkování zaměstnání, vzdělávání. 

Kategorie účetní jednotky: malá 

2. Obecné	účetní	zásady	

2.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny. 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm 
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. 

 4



46 47 Výroční zpráva 2019RUBIKON Centrum – pomáháme překročit minulost

RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2019 

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci. Zvláštní 
režim je v evidenci Komunitního centra a zahrady Kotlaska, kde se eviduje veškerý 
drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok. 

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. 

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do 
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 
evidenci. 

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 

Dlouhodobý majetek je odepisován daňově dle odpisových skupin stanovených ZDP a 
účetně dle skutečné doby použitelnosti, která je vždy popsána v protokolu o zařazení 
majetku do užívání. 

2.2. Zásoby 

Organizace eviduje v zásobách zboží v pořizovacích cenách – trika, magnety a tašky 
Yellow Ribbon Run, které se prodávají na akcích. O zboží účtuje způsobem B. Dále 
v zásobách eviduje přijaté potraviny z Potravinových bank a sbírek, určené 
k následnému přerozdělení klientům. 

2.3. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace na základě analýzy platební schopnosti odběratelů a věkové struktury 
pohledávek. 

2.4. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu 
devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. 
2.5. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Organizace 
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou 
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nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč. Organizace účtuje také o výnosech příštích 
období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací. 

2.6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku, stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet 
skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 

2.7. Veřejná sbírka 

Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky organizace účtuje o zdrojích získaných 
z veřejné sbírky. Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky 
podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky ve prospěch účtu 648 – Zúčtování 
fondů. Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné 
sbírky určené pro další použití, tj. stavu sbírkového bankovního účtu. 

2.8. Přijaté dary 

Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým 
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní 
účet, a to pouze v případě, že na tyto dary uplatňuje osvobození od daně z příjmu. 
Ostatní přijaté dary jsou účtovány na jednotlivé analytické účty 682/… . Vykazovaný 
stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů. 

2.9. Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod. O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na 
závazkových účtech skupiny 34.  V případě, že není celá přijatá částka dotace do 
konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo 
jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace 
na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, 
tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový. 

2.10. Vlastní jmění 

Na účtu 901 - Vlastní jmění organizace eviduje pouze výsledek hospodaření minulých 
let, a to kumulativně od počátku jejího vzniku. Poprvé v roce 2017 zde byly 
zaúčtovány části přijatých dotací ESF, z kterých byl pořízen DHM a DNHM a 
v následujících letech bude postupně tato částka snižována o odpisy tohoto majetku. 
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2.11. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Organizace 
uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP, a to pouze v případě, že dar 
nevyužije v roce jeho přijetí ke krytí nákladů. 

3. Doplňující	údaje	k	výkazům	

3.1. Dlouhodobý majetek 

Přírůstkem dlouhodobého hmotného majetku v roce 2019 je pořízení jurty na 
zahradu komunitního centra Kotlaska, zařazené do užívání 31. 7. 2019 v pořizovací 
ceně Kč 399.939,-- a bytové jednotky v Českém Brodě, která bude sloužit 
k pronájmům pro klienty RUBIKON Centra, zařazené do užívání 31. 12. 2019 
v pořizovací ceně Kč 2.290.000,--. 

3.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

RUBIKON Centrum je jediným společníkem firmy Rubikon Centrum Servis s.r.o. 
s vkladem 50 tis. Výše základního kapitálu firmy Rubikon Centrum Servis je 50 tis. 
Kč. Za účetní období 2019 byl dosažen výsledek hospodaření v podobě ztráty 
75.894,54 Kč (2018 zisk 3 tis. Kč).  

Na základě rozhodnutí správní rady RUBIKON Centra ze dne 17. 1. 2018 RUBIKON 
Centrum poskytlo v roce 2018 Rubikon Centrum Servisu s.r.o. příplatek mimo 
základní kapitál ve výši Kč 1.500.000,--. 

RUBIKON Centrum je zřizovatelem Nadačního fondu RUBIKON se sídlem Novákových 
439/6, Praha 8.  Identifikační číslo nadačního fondu je 242 69 859. Tento nadační 
fond není aktivní. 

3.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

3.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne. 

3.5. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu a územním samosprávným celkům 
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Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu činí Kč 14.679 tis. Částku tvoří přijaté 
nevyúčtované platby od MPSV Kč 13.594 tis., od MHMP Kč 308 tis. a od MŠMT Kč 
777 tis. 

Závazky k územním samosprávným celkům nejsou. 

3.6. Výnosy příštích období 

Výnosy příštích období činí Kč 951 tis. (2018 = 5.103 tis. Kč), což je časové rozlišení 
dotací. 

3.7. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze. 

3.8. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v 
rozvaze. 

3.9. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019   43,31 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018   46,56 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019     2 
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018     2 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů: 

Členům orgánů v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.  Členové orgánů 

 2019 v tis. Kč  2018 v tis. Kč

Osobní náklady na zaměstnance 22.126 23.415

Mzdové náklady 15.847 18.090

Zákonné sociální pojištění 4.669 5.254

Ostatní sociální pojištění 63 71

Osobní náklady na členy řídících orgánů 1.547 1.377
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nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2019 uzavřela smluvní 
vztahy. 

3.10. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Kč 41.140,-- Kč včetně DPH, firma 22HLAV.  

3.11. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2019 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 

3.12. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla 
ani nepřijala žádná ručení. 

3.13. Vlastní zdroje  

Na účtu 901 - Vlastní jmění organizace eviduje pouze výsledek hospodaření minulých 
let. a to kumulativně od počátku jejího vzniku, který činil k 1. 1. 2017 Kč 1.897.435. 
Poprvé v roce 2017 byly zde zaúčtovány části přijatých dotací ESF, ze kterých byl 
pořízen DHM a DNHM v celkové částce Kč 1.308.149, a v následujících letech bude 
postupně tato částka snižována o odpisy tohoto majetku. Ty činily v roce 2017 Kč 
151.737. Převod zisku z 2016 Kč 208.867. Tedy v roce 2017 na účtu 901 je Kč 
3.262.714.  
V roce 2018 bylo snížení o odpisy Kč 226.019, převod zisku z 2017 Kč 402.729. 
V roce 2018 byl proveden opravný účetní zápis a na účet 901 byla vrácena částka Kč 
50.000 základní kapitál Rubikon Centrum Servisu, tato částka byla v roce 2015 
chybně zaúčtována jako snížení účtu 901. V roce 2018 bylo zaúčtováno technické 
zhodnocení za Kč 17.094. Konečný zůstatek účtu 901 k 31. 12. 2018 je Kč 3.506.518. 
V roce 2019 bylo snížení o odpisy Kč 156.766,--, převod zisku z 2018 Kč 447.961, 
nákup jurty Kč 399.939,-- a koupě nového bytu v České Brodě Kč 2.290.000,--.  
KZ účtu 901 k 31. 12. 2019 je Kč 6.487.652,--. 

3.14. Přijaté dotace a dary 

V roce 2019 byly vyúčtovány následující dotace: 

ESF Operační program zaměstnanost – celkem 13 projektů ve výši Kč 22.907.268,67  
ESF Operační program Praha Půl Růstu – Rozvoj integračních aktivit KCaZ –  
Kč 2.539.110,03  
MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2018 – Kč 13.350,--  
MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2019 – Kč 42.800,--  
MHMP – Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení dluhů  Kč 2019 442.000,--  
Úřad práce – mzdové příspěvky na veřejně prospěšné práce Kč 149.051,-- 
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Magistrát Města Ostrava – Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s 
trestní minulostí Kč 400.000,-- 
Magistrát Města Ostrava – Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní 
minulostí Kč 159.496,-- 
Město Chodov – Kč 40.400,-- 
EU – Erasmus+ – Together for Systemic Change in Criminal Justice Kč 1.902,-- 

Všechny tyto peněžní prostředky byly vyčerpány, a proto se ve stejné výši objevují 
taktéž v nákladových položkách v celkové sumě Kč 26.695.377,70. 

V roce 2019 byly (mimo VS v bodě 3.16) přijaty následující peněžní dary (jednotlivě 
uvedeny dary nad 10.000,-- Kč, ostatní souhrnně) pro hlavní činnost: 

Nadace Porticus  Kč 1.031.400,--,  
Nadace Blíž k sobě  Kč 100.000,--,  
Nadační fond Avast  Kč 46.880,-- 
a ostatní drobné dary v celkové výši Kč 6.000,--. 
Všechny tyto výše uvedené dary byly využity ke krytí nákladů organizace v roce 
2019. 

A další dary pro hlavní činnost, které budou využívány v dalších letech, byly tedy 
osvobozeny v plné výši a zaúčtovány na fondy: 
Ostatní drobné dary od fyzických osob souhrnně  -  Kč 14.300,--. 

Pro vedlejší činnost YRR byly přijaty peněžní dary, nepřesahující jednotlivě 10 tis. Kč, 
v celkové výši Kč 71.136,-- a všechny byly využity ke krytí nákladů YRR v roce 2019. 

Přijaté nepeněžní dary: 
Česká federace potravinových bank, o.s., Kč 101.683,10 a ve stejné výši rozdáno 
klientům 
Občerstvení na YRR od banh-mi-ba v hodnotě Kč 47.898,-- 
Grafické práce Kratochvíl pro YRR v hodnotě Kč 16.800,-- 
Vytvoření webových stránek od DAS v hodnotě Kč 80.000,-- (zařazeno do DNHM) 
2x lednice Samsung v celkové hodnotě Kč 28.480,--(drobný majetek) 
Smart TV a soundbar v celkové hodnotě Kč 20.612,-- (drobný majetek) 

3.15. Poskytnuté dary 

RUBIKON Centrum poskytl firmě Rubikon Centrum Servis s.r.o. dar ve formě 
peněžních prostředků ve výši Kč 100.000. Tento dar však nebyl využit k účelu 
stanovenému ve smlouvě, a proto je v plné výši předepsán k vrácení do 29. 2. 2020. 
Dále bylo darováno v rámci YRR 716 ks trik, 126 magnetek a 20 tašek v celkovém 
peněžním vyjádření Kč 115.049,85. 

3.16. Veřejná sbírka 

RUBIKON Centrum pořádá sbírku, jejímž účelem je poskytování bezplatných 
komplexních služeb vedoucích k integraci osob s trestní minulostí zpět do společnosti 
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– služby pro zvýšení zaměstnanosti, k řešení zadluženosti a efektivity alternativních 
trestů, vč. programů ke snížení recidivy mladistvých pachatelů. 

Číslo jednací a datum vydání osvědčení:  S-MHMP/1360207/2015, 1461574/2015 
Datum zahájení a ukončení sbírky: 1. 9. 2015 na dobu neurčitou.  
V roce 2019 byla do VS přijata bezúplatná plnění ve výši Kč 274.923,50 a celá tato 
částka byla osvobozena dle §19b, odst. 2c). Jako náklady byly vykázány pouze 
poplatky portálu Darujme.cz ve výši Kč 290,66. K 31. 12. 2019 je zůstatek na 
transparentním sbírkovém účtu zřízeném u FIO banky Kč 661.871,34. 

3.17. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden ve formě zisku 447.961,22 Kč do 
vlastního jmění organizace na účet 901. 
Za rok 2019 organizace vykazuje zisk ve výši Kč 357.893,35. Základ daně z příjmu ve 
výši 0,-- Kč byl zjištěn následovně: 
Z výnosů bylo vyjmuto zúčtování VS 290,66,-- Kč. Z nákladů (ř. 40 DP) byly odečteny 
účty  513, 541, 542, 546 a 582, a to pouze částkami, které byly zaúčtovány mimo 
dotace, kde využíváme ustanovení §24, odst.2, písm. zc). Z výnosů byly vyjmuty 
částky zúčtování fondů účet 648 a náklady ve stejné výši. Po těchto úpravách je 
základ daně 520.126,--Kč, dále byl zaokrouhlen a snížen na 232.000,-- Kč uplatněním 
snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP o 299.000,--Kč. Na vypočtenou daň 
44.080,--Kč je uplatněna sleva na dani dle §35, odst. 1b) ZDP (0,75 úv. x 60 tis. Kč = 
45 tis. Kč), a tudíž konečná daň je 0,-- Kč. 

3.18. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 

V Praze dne 13. 4. 2020 

Sestavily: Romana Lafatová, Ing. Kamila Škodová 

Statutární orgán: Mgr. Dagmar Doubravová

 11

Zpráva nezávislého auditora

  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

v organizaci

RUBIKON Centrum, z.ú.

Praha, 29. června 2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



54 55 Výroční zpráva 2019RUBIKON Centrum – pomáháme překročit minulost

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: RUBIKON Centrum, z.ú.
Adresa: Novákových 439/6, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 604 46 871
Předmět činnosti: 

 Zajištění komplexu služeb pro osoby s trestní minulostí s cílem dosáhnout jejich začlenění do
společnosti, dosažení jejich pracovní integrace a zvýšení ekonomické stability, zejména:
◦ zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím zprostředkování zaměstnání na základě povolení

Úřadu práce České republiky
◦ k řešení zadluženosti
◦ ke zvýšení efektivity alternativních trestů

Příjemce zprávy

zakladatelé 

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

průběžný: 3.12.2019 – 4.12.2019
finální: 14.4.2020 – 29.6.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace RUBIKON Centrum, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace RUBIKON Centrum, z.ú. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
RUBIKON Centrum, z.ú. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a revizora Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá revizor. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
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nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a revizora mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                   Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 29. června 2020

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2019
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
 Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019
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ZÁVĚR
Projekty a veřejné zakázky

V roce 2019 jsme realizovali tyto projekty:

1.  Komplex sociální a pracovní integrace 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000640)
05/2016 – 04/2019
Místo realizace: Chodov (okr. Sokolov)

2.  Komplex prostupu na trh práce v Kolíně 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002244)
07/2016 – 06/2019
Místo realizace: Kolín

3. Romský mentoring 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001025)
07/2016 – 06/2019
Místa realizace: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Pardubický a Jihomoravský kraj

4. Práce a dluhy - komplexní model podpory osob 
s trestní minulostí v uplatnění na trhu práce a ve 
společnosti 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024)
07/2016 – 06/2019
Místa realizace: Středočeský a Karlovarský kraj

5.  Prostup k pracovnímu uplatnění 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000839)
09/2016 – 08/2019
Místo realizace: Ostrava

6.  Prostupnost na trh práce v Příbrami 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003156)
09/2016 – 08/2019
Místo realizace: Příbram

7. Z basy do práce 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033)
05/2017 – 04/2019
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský  
a Karlovarský kraj

8. ReJOB 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009110)
10/2018 – 09/2020
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský  
a Karlovarský kraj

9. Společně na svobodu 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920)
06/2018 – 09/2020
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský  
a Karlovarský kraj

10. Pošembeří myslí i na Vás 
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009878)
07/2019 – 06/2022
Místo realizace: Středočeský kraj

11. Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených  
na Ostravsku 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011575)
07/2019 – 06/2022
Místo realizace: Moravskoslezský kraj

12. Jak na dluhy a oddlužení 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011215)
09/2019 – 02/2022
Místo realizace: Praha 

13. Jak na dluhy 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010641)
08/2019 – 01/2022
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský  
a Karlovarský kraj

14. Rozvoj integračních aktivit KCaZ 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011575)
01/2019 – 12/2020
Místo realizace: MČ Praha 8 s dopadem  
na celé území hl. m. Prahy

15. Práce a finance ruku v ruce
06/2018 – 05/2019
Místo realizace: Česká republika

16.  Práce s pachateli v Praze 2019 – zaměstnání  
a řešení dluhů 2019
01/2019 – 12/2019
Místo realizace: Praha

17. Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2018, 2019
04/2018 – 03/2019, 04/019 – 3/2020
Místo realizace: Praha

18. Společně v justici: Konsorcium  
na podporu lidí s trestní minulostí 
10/2018 – 3/2020
Místo realizace: Česká republika

19. Together for Systemic Change in Criminal Justice 
(2019-1-CZ01-KA204-061356)
10/2019 – 12/2021
Místa realizace: Česká republika, Nizozemsko,  
Slovensko, Velká Británie

20. Komplex resocializačních služeb pro cílovou 
skupinu lidí s trestní minulostí
04/2019 – 12/2019
Místo realizace: Ostrava

21. Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu  
lidí s trestní minulostí
09/2019 – 12/2019
Místo realizace: Ostrava

22. Projekt Nadace Blíž k sobě
06/2019 – 12/2019
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský  
a Karlovarský kraj

23. Pracovní trénink na Kotlasce slouží komunitě
07/2019 – 11/2019
Místo realizace: MČ Praha 8

Projekty jsou podpořeny:
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost (1-13)
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Praha Pól růstu (14)
Československou obchodní bankou (15)
Magistrátem Hlavního města Prahy (16)
Městskou částí Praha 2 (17)
Nadací Porticus (18)
Programem Evropské unie Erasmus+ (19)
Magistrátem města Ostrava (20-21)
Nadací Blíž k sobě (22)
Nadačním fondem Avast (23)

V roce 2019 jsme realizovali tyto  
veřejné zakázky:

1. Středočeský kraj – Resocializace recidivistů 
ve STC kraji 
04/2019 - 12/2019
Místo realizace: Středočeský kraj

2. Vězeňská služba České republiky, Věznice a ÚVZD 
Opava - Pracovně právní poradenství a nácvik 
dovedností 
11/2019
Místo realizace: Věznice a ÚVZD Opava



60 61 Výroční zpráva 2019RUBIKON Centrum – pomáháme překročit minulost

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům  
a donorům za podporu, kterou v roce 2019 poskytli naší 
organizaci a/nebo platformě Yellow Ribbon Run, ať už 
formou finančního daru, dobrovolného času, know-how 
či jinou formou spolupráce. 

Děkujeme i všem neziskovým organizacím, které spolu 
s námi pomáhaly lidem s trestní minulostí.

I díky Vám se nám daří měnit životy našich klientů!

Státní správa:

Agentura pro sociální začleňování 
Dům zahraniční spolupráce
Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
Kancelář veřejného ochránce práv
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality
Probační a mediační služba
Úřad práce ČR
Úřad vlády ČR 
Vězeňská služba ČR
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

Samospráva: 

Hlavní město Praha 
Karlovarský kraj
MAS Pošembeří
Města Český Brod, Chodov, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, 
Ostrava, Příbram, Úvaly
Městské části Praha 2, 4, 8 a 14 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský soud Chomutov
Městský soud v Praze
Moravskoslezský kraj
Středočeský kraj  

Nadace a fondy:

ČSOB Nadační program vzdělání 
Evropský sociální fond
Nadace Blíž k sobě
Nadace Porticus 
Nadační fond Avast
Program Evropské unie Erasmus+
Zaměstnanecký program společnosti Eurowag
Zaměstnanecký grant Residomo 

Spolupracující a podporující organizace a firmy:

Advanced Engineering s.r.o.
Air France – KLM 
AGiga
AGRO Jevišovice, a. s. 
Alteryx Czech Republic s.r.o.
Armáda spásy v České republice, z. s.
ARRIVA PRAHA s.r.o.
ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s. 
Ashoka CZ&SK
Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a její členové
Banh-mi-ba
BIGHAND STAV s.r.o.
Byznys pro společnost
CDV služby, s. r. o. 
CENTROM z. s.
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Coretex, s.r.o.
CRM pro neziskovky, o. s.
Česká federace potravinových bank, o.s.
Česká kriminologická společnost 
Česká ochranná služba, a.s.
Česká televize
Český Goodwill
Český rozhlas
Člověk v tísni o.p.s.
D.A.S. Rechtschutz AG
Deloitte CZ Services s.r.o. 
Deloitte Advisory s.r.o. 
Deník N
Dermacol, a.s.
Diakonie ČCE 
DM drogerie markt s. r. o. 
Dopravní podnik Ostrava a.s.
DP WORK s. r. o. 
Dřevotrading
Economia
EntryIdea s.r.o. 
EURONIX s.r.o.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Fokus Praha, z.ú.
Freko a.s.
Futaba Czech, s.r.o.
Geronimo, a. s. 
GLOBUS, spol. s r.o.
GOPALA o.p.s.
Haki a. s.
Hamerník s. r. o. 
Hodinářství Bechyně
Hotely Hilton Prague
HPCG
IKEA Česká republika, s.r.o.
Impact Academy 
Impact HUB Praha

Italinox s.r.o.
IVACOM spol. s r. o.
JIPOCAR  Obaly, s. r. o. 
Kampos
Karel Jelen
KOKOZA o.p.s.
Kola pro Afriku o.p.s.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Kostelecké uzeniny, a. s. 
Kozí farma Krmelín s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o. 
Kytary.cz
Liberty Ostrava, a.s.
LIGHTHOUSE spolek 
Lindab, s.r.o.
LION PRODUCTS s. r. o. 
LMC s. r. o.
MAFRA
Magdaléna, o.p.s.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Metráž design
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. 
Microsoft
MK Grafika
Moneta Money Bank
MSV Metal Studénka, a.s.
Nemocnice Na Františku
Oblastní charita Česká Kamenice
Okresní hospodářská komora Břeclav
OND Direct s.r.o. 
Papei, a.s.
PEKAŘI a spol., spol. s r.o. 
PKP Cargo International 
Prague International Marathon, spol. s r. o. 
Pražské služby, a.s.
Prefa
Proboston Creative
Pro Fair Play
Renarkon o.p.s. 
RENATEX CZ a.s.
RESIDOMO, s.r.o. 
Roman Brázda – Kantýna Kuřim
Romodrom o.p.s. 
RunCzech
Sadovnický a zahradnický servis Martin Chládek
Sbor Křesťanské společenství Praha – region Palmovka 
Sedmá ubytovací s. r. o.
SCHENKER spol. s r.o.
Schindler CZ, a.s.
Skanska a.s.
SKLabel
Slezská Diakonie, Domov Siloe
Spojovací materiál Martin Cavar

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Spolu pro rodinu, z.s.
STILL ČR, spol. s r.o.
Tamjdem o.p.s.
TV Facility, s.r.o.
United Bakeries a. s. 
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Vítkovická doprava, a.s.
Vítkovické železniční opravny, a.s.
Verizon Czech s.r.o.
VOLONTÉ Czech
Výstaviště Praha
ZEPRIS s.r.o.

Individuální partneři:

Dalibor Tomek 
David Voňka a Hana Voňková 
Eva Ligasová 
Jiří Ježek
Lubomír Majerčík 
Lukáš Králíček
Markéta Šulcová
Michal Štěpán 
Monika Leová
Petr Čtvrtníček
Petr Koukal
Vladimír Kváča
Zuzana Lašová
a další 

Zahraniční partneři:

Criminal Justice Alliance
ICPA
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
Restorative Justice Nederland
Sam Huston State University
SCORE (Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises)
Singapore Prison Service 
VEBO – Der Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe  
in Osteuropa
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Kontakty

PRAHA

Hlavní kancelář Praha
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
+420 739 470 408
info@rubikoncentrum.cz

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
Adresa: Nad Kotlaskou I., 180 00 Praha 8
+420 770 148 280
kotlaska@rubikoncentrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

Kontaktní pracoviště Cheb
Lidická 1525/2, 350 02 Cheb
+420 734 590 941
cheb@rubikoncentrum.cz

Pobočka Chodov (okres Sokolov)
Vítězná 624, 357 35, Chodov
+420 778 424 024
chodov@rubikoncentrum.cz

Pobočka Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 24, 360 01 Karlovy Vary
+420 777 496 369
karlovyvary@rubikoncentrum.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pobočka Ostrava
U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava
+420 778 749 778
ostrava@rubikoncentrum.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Pobočka Kladno
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
+420 777 496 367
kladno@rubikoncentrum.cz

RUBIKON Centrum, z.ú. 
IČO: 60446871
DIČ: CZ 60446871
č. ú.: UniCredit Bank 2107786583/2700
Zapsáno u Městského soudu v Praze  
pod spisovou značkou U 653

+420 739 470 408 
info@rubikoncentrum.cz 
www.rubikoncentrum.cz
www.facebook.com/RUBIKONCentrum

Design: Jitka Hrůzová
www.jhgrafik.com






