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ÚVOD

Úvodní slovo

Vážení podporovatelé RUBIKON Centra, partneři, 
spolupracovníci a kolegové, 

předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace  
za rok 2020. 

Byl to rok, kdy do našich životů vtrhl COVID a mnoho 
věcí se změnilo. Můžeme být hrdí na to, jak rychle naše 
organizace a její zaměstnanci zareagovali na novou 
situaci. Zvládli jsme dál pomáhat našim klientům, 
kteří nás potřebovali ještě více než předtím, a přitom 
neohrozit ani je, ani sebe. Otevřeli jsme „krizové okénko“ 
na Kotlasce a postupně jsme se naučili být efektivní 
v online prostředí, a to jak při komunikaci uvnitř 
organizace, tak i navenek s klienty a spolupracovníky. 

Naši akceschopnost posílila vnitřní reorganizace, kterou 
jsme zahájili právě v loňském roce s cílem otevřít prostor 
pro angažovanost a odpovědnost našich zaměstnanců. 
K tomu využíváme koncept samořídících týmů 
zastoupených v platformě širšího řízení, který podporuje 
vzájemnou synergii a kreativitu týmů i jednotlivců. 

Ke změnám došlo i v odborném poradenství RUBIKON 
Centra - klademe nyní větší důraz na komplexnost  
a dlouhodobost práce s klienty, stejně jako na význam 
důvěry a vybudování profesionálního vztahu. Ochranu 
a bezpečí našim klientům zajišťuje nově vytvořená 
Safeguarding Policy, transparentně přístupná na 
našem webu. 

V prosinci 2020 skončil jeden z našich klíčových 
projektů, Společně na svobodu. Jeho součástí byl 
výzkum, který potvrdil efektivitu komplexní přípravy 
odsouzených na propuštění a návazné podpory 
na svobodě. V porovnání s kontrolní skupinou 
byla u klientů projektu zjištěna dvojnásobná míra 
zaměstnanosti a pozitivní vliv na kriminální myšlení. 
Více se o výsledcích evaluace dočtete v kapitole III. 
Prosazujeme změny systému, kde najdete i naše 
další úspěchy na poli advokační práce. Aktivity v této 
oblasti nás utvrdily v tom, jak je důležitá součinnost 
s ostatními aktéry. Vedle tradičních partnerů ze státní 
správy jsme zintenzívnili spolupráci s NNO v rámci 
Asociace organizací v oblasti vězeňství i mimo ni. 
Společně usilujeme o odstranění systémových bariér 
nejen v trestní justici a vězeňství, ale např. i v řešení 
zadluženosti, a snažíme se ovlivnit podobu a podmínky 
nového programového období ESF.

Po více než roce nedobrovolného „soužití“ s pandemií  
a s ní souvisejícími opatřeními se zdá, že se začíná 
blýskat na lepší časy, ale k „normálu“ se nejspíš 
už nevrátíme. Chápeme to spíše jako příležitost 
přemýšlet, jak využít to užitečné a funkční, co jsme 
se museli naučit, a jak se vrátit k tomu, co nám chybí 
nejvíce – tedy k pravidelným osobním kontaktům.

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu, díky níž 
můžeme pokračovat v naší práci.

Za RUBIKON Centrum s úctou,
Dagmar Doubravová a Lenka Ouředníčková

„Když opouštíte vězení, odcházíte s těžkým 
mínusem. Záznam v rejstříku člověku 
znemožňuje sehnat si práci. Navíc i to, co si 
vyděláte ve vězení, vám moc šancí na nový 
začátek nedává. Vycházela jsem s 1100 
korunami, a to jsem celou dobu trestu pracovala. 
Člověk si po propuštění není schopen ani zaplatit 
podnájem. Hodně lidí se tak brzy vrací zpátky. Není 
se čemu divit, je to neuvěřitelně těžký se postavit 
na vlastní nohy.“ 

Hana, klientka RUBIKON Centra

OSVĚTOVÁ 
ČINNOST

Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace. Od roku 1994 
pomáháme lidem, kteří se rozhodli překročit svou 
trestní minulost. Chceme, aby se opět mohli stát 
plnohodnotnými členy společnosti – měli práci, 
řešili své dluhy, starali se o rodinu a blízké, žili 
spokojený život. 

Snažíme se odstraňovat překážky, které jim v tom 
brání. Některé si naši klienti nesou v sobě, jiné jim 
staví do cesty systém a další představují předsudky 
okolí. Společně s dalšími aktéry ze státní správy  
a samosprávy, z neziskové i komerční sféry usilujeme 
o změny systému integrace lidí s trestní minulostí  
a vytváříme bezpečnější a otevřenější společnost.

Trestní minulost má za sebou 37 % našich 
zaměstnanců. Jejich osobní zkušenost je pro naši 
práci nenahraditelná.

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 
S KLIENTY

HLEDÁNÍ NOVÝCH ÚČINNÝCH 
ŘEŠENÍ (INOVATIVNÍ POSTUPY)

PROSAZOVÁNÍ ŘEŠENÍ S DALŠÍMI 
HRÁČI NA SYSTÉMOVÉ ÚROVNI

https://www.rubikoncentrum.cz/wp-content/uploads/2021/05/Safeguarding-policy_CZ.pdf?swcfpc=1
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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 řešeníVize 

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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BIG PICTURE
schéma trestní justice  
a vězeňství 

V roce 2020 jsme v součinnosti s řadou odborníků 
a zástupců klíčových institucí zanalyzovali klíčové 
problémy v systému trestní justice a vězeňství na 
základě dat za rok 2019. Schéma přehledně zachycuje 
cestu od trestního řízení přes rozhodování soudu a 
výkon trestu až k reintegraci po propuštění, včetně 
hlavních kritických bodů a našich návrhů potřebných 
změn. S analýzou seznamujeme relevantní partnery i 
politické strany.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 000                       
stíhaných osob 

55 000                   
odsouzených osob, více 

než polovina z nich jsou recidivisté        

21 000                   
vězněných osob 

 

2. nejvyšší počet v EU 
203 vězňů / 100 000 ob. 

 

ALTERNATIVNÍ TRESTY – 28 %  

Obecně prospěšné práce – 11 % 
(zapojení Probační a mediační služby) 
Peněžitý trest (samostatně) – 14 % 

 Jiné – 3 % 

NEPODMÍNĚNÝ TREST ODNĚTÍ 
SVOBODY - 16 % 

 

PODMÍNĚNÝ TREST ODNĚTÍ 
SVOBODY - 56 %                            

(cca 20 %  dohled PMS)  

11 500                   
propuštěných osob            

Cca 50 % 

přeměněno 

Cca 30 % 

přeměněno 

RECIDIVA                70 % osob 
spáchá znovu trestnou 

činnost a do vězení se vrátí 
(tzv..absolutní  penologická 

recidiva) 

3 000                      
podmíněně 

propuštěných    (64 % 
dohled PMS) 

8 500                          
po výkonu celého 

trestu 

 

Trestní politika a vězeňství v roce 2019 

PRŮBĚH TRESTNÍHO 
ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ            
SOUDU

VÝKON TRESTU               
NA SVOBODĚ

VÝKON TRESTU                
VE VĚZENÍ

INTEGRACE PO     
VÝSTUPU Z VĚZENÍ

www.rubikoncentrum.cz 

Cca 30 % 

přeměněno 

Více než 30 % 
populace se stalo 

obětí trestného 
činu. Výše škody 

dosahuje ročně více než 
24 miliard Kč 

Systém trestní justice se 
orientuje na pachatele a 

jeho potrestání, nereaguje 
dostatečně na potřeby 

oběti. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

CO NAVRHUJEM  
 

TRESTNÍ POLITIKA             
A PRŮBĚH ŘÍZENÍ

ROZHODNUTÍ            
SOUDU

VÝKON TRESTU               
NA SVOBODĚ

VÝKON TRESTU                
VE VĚZENÍ

INTEGRACE PO     
VÝSTUPU Z VĚZENÍ

KRITICKÉ BODY 

Retributivní zaměření justice 
zaměření na odplatu namísto 
řešení následků trestného činu a 
satisfakce oběti, nedostatečné 
zohlednění potřeb obětí 
nnedostupnost 
 

 

Aplikace kumulace trestů           
více než 50 % odsouzených má 
uloženo několik trestů  
najednou 
 

 

 

Neefektivní využívání 
alternativních trestů 
- nedostatečné individuální 
posouzení vhodnosti daného 
trestu/sankce vzhledem 
k osobnosti pachatele a 
potřebám oběti, nedostatečný 
důraz na obnovu trestným 
činem narušených vztahů 

  

 
 

 

 

Nadužívání prostého 
podmíněného odsouzení bez 
vhodného individuálního vedení 
a kontroly odsouzeného 
 

 

 

Hromadění uložených 
alternativních trestů a jejich 
následná přeměna 
 
 

 

 

Absence uceleného systému 
probačních programů, 
programů k řešení následků 
trestných činů a dalších 
doprovodných nástrojů 
k probačnímu dohledu       
(programy k rozvoji sociálních 
dovedností pachatelů, 
programy k jejich sociální 
stabilizaci, programy mediace) 
 

 
Strukturální systémové 
překážky 
- předluženost a systém 
demotivující k legálnímu 
zaměstnání, absence 
dostupného bydlení, 
mezigenerační replikace 
kriminálního chování, sociální 
vyloučení a chudoba 
 

 

Přeplněné věznice 
 

 

Nedostatek odborných 
kapacit VS ČR 
- omezené kapacity reagovat 
na zjištěná individuální rizika 
odsouzených (závislost, nízké 
vzdělání, absence pracovních 
zkušeností, zadluženost, 
psychická traumatizace atd.) 
 

 

 

 

 

Nedostatečná podpora 
rozvoje vztahu vězněných 
osob s okolím (rodina, 
přirozené sociální prostředí) 
 

 

 

 

 

Absence systému kontinuální 
přípravy na propuštění a 
následné podpory a vedení 
na svobodě 
 

 

Nedostatečné využívání 
podmíněného propuštění 
z výkonu trestu 

 

 

 

 

Strukturální systémové 
překážky 
- předluženost a systém 
demotivující k legálnímu 
zaměstnání, absence 
dostupného bydlení, sociální 
vyloučení atd. 
 

 

 

 

Absence účinné materiální 
pomoci v prvních týdnech 
po propuštění Z hlediska 
recidivy je nejkritičtějších 6 
měsíců po propuštění 

 
 

 

 

 

Absence kontinuální práce 
po propuštění 
- nedostatečná funkčnost 
systému sociálních kurátorů 
(zpravidla mají s klientem 
pouze jednorázový kontakt), 
absence koordinace působení 
neziskového sektoru a jeho 
podpory, nedostatečná 
dostupnost služeb 
 
 

 

 

Represivní pojetí trestní 
politiky při posuzování 
vybraných trestných činů 

- trestání majetkových trestných 
činů v rámci speciální recidivy  

- represivní postih i dalších 
deliktů jako je zanedbání 
povinné výživy (ve VTOS více 
než 1 500 osob) či maření 
úředního rozhodnutí, kdy 
závažnost nevyžaduje izolaci od 
společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.rubikoncentrum.cz 

 Roztříštěnost dat a absence 
nástrojů pro měření dopadu 
opatření trestní politiky 
 

 

 

 

Nedostatečné zohlednění 
zájmů a potřeb poškozených 
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Index uvěznění máme 2. nejvyšší v EU 
- 203 vězněných osob / 100 000 ob. (1. Litva – 232) 
- sousední státy jsou na tom lépe (Polsko – 190, Slovensko  - 189), některé dokonce s velkým rozdílem (Rakousko – 106, Německo – 78) 
- na druhé straně škály je např. Švédsko (60), Dánsko (63), Belgie (95) či Francie (105) 

 

Více než 50 % odsouzených má v důsledku kumulace trestů příliš dlouhé tresty 
- nejmarkantnější je to u trestného činu krádeže, což je nečastějším čin, za který vězni odpykávají svůj trest (7 900 os.) 

 

VĚZEŇSTVÍ V ČR 
ZÁKLADNÍ FAKTA 2019 

1/3 věznic v ČR je přeplněna na 110 % a více 

Denně stojí provoz věznic 32 mil. Kč 
- průměrný denní výdaj na 1 vězněnou osobu za celou Vězeňskou službu ČR - 1 492 Kč 
- průměrný denní stav počtu vězněných osob - 21 486 
- uvěznění má další negativní sociální a ekonomické dopady pro rodiny vězněných i společnost 

7 z 10 propuštěných osob spáchá trestnou činnost znovu a do vězení se vrátí 
- z hlediska recidivy je nejkritičtější období prvních 6 měsíců po propuštění 
- s recidivou jsou spojeny další náklady na činnost orgánů činných v trestním řízení 
- recidiva přináší újmu poškozeným a má negativní dopady na společnost 

 

 

 

 

www.rubikoncentrum.cz 

Trend klesající kriminality v ČR neodráží stav vězněných osob 
- od roku 2014 klesá v ČR kriminalita (počet registrovaných případů PČR: 2014 – 288 700, 2019 – 199 200) 
- klesá i počet odsouzených osob (2016: 61 400, 2019: 55 000) 
- počet vězněných osob však za tato období spíše roste či se zásadně nesnižuje (2014 – 18 600, 2016 – 22 500, 2019 – 21 000)  

 

 

 

 Ve věznicích pobývají i pachatelé méně společensky nebezpečných činů 
- jedná se například o maření výkonu úředního rozhodnutí (3 000 os.), zanedbání povinné výživy (1 500 os.)  - pobytem ve vězení se 

šance na splácení snižují 
 

 
7 bodů ke změně 

 
 
1. Měřit dopad a rozhodovat na základě dat a analýz  
 
2. Definovat vizi a ucelenou koncepci trestní politiky  
 
3. Racionalizovat délku ukládaných trestů  
 
4. Dekriminalizovat vybrané trestné činy a reagovat na ně účinnějšími nástroji  
 
5. Zajistit podmínky pro efektivní ukládání a vykonávání existujících alternativních trestů 
 
6. Posílit a sjednotit systém přípravy na propuštění vězněných osob a jejich následné integrace do 
společnosti 
 
7. Odstraňovat nejpalčivější strukturální překážky, které brání úspěšné integraci trestaných osob  

 

www.rubikoncentrum.cz 
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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.

„Vězení mě odnaučilo se rozhodovat, 
stává se z vás stádová ovce bez 
vlastního uvažování. Po výkonu mi dělal 
velký problém i běžný nákup. Stála jsem 
před chladničkou se sýry a nevěděla, jaký si 
vybrat. Vězení je místo, kde se ztrácí schopnost 
nezávisle myslet a fungovat.“ 

Hana, klientka RUBIKON Centra

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.

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ SYSTÉMU:

Účinné řešení tak komplexního problému, jako je 
vysoká míra uvěznění a recidiva, vyžaduje spolupráci 
řady institucí, např. Vězeňské služby ČR, Probační 
a mediační služby, Ministerstva spravedlnosti, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR, 
obcí a dalších subjektů, včetně neziskových organizací 
(lepšímu propojení NNO pomohl vznik Asociace 
organizací v oblasti vězeňství). 

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. Alternativní 
tresty nejsou efektivně využívány, 
nezohledňují individuální potřeby  
a rizika odsouzených. Často pak končí 
přeměnou na trest odnětí svobody.

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 a individuální práce s nimi. 

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). 

Nedostatky ve fungování sociální 
politiky jsou důležitou příčinou 
vysoké míry uvěznění, a to nejen  
u recidivistů, ale i u prvotrestaných.

V ČR je podle mapy exekucí 
přes 800 000 lidí v exekucích, 
u vězněných osob se podíl lidí  
s dluhy 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.

„Najednou jsem stál před branou 
věznice, v ruce tašku, kde jsem měl 
pár osobních věcí, v kapse přesně 800 
korun a zkaženou náladu. Po 8 letech  
v base jsem se nevěděl, co mám dělat.“ 

 Rudolf, klient RUBIKON Centra
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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.

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

„Cítím se, jako bych to, co se stalo, měl 
napsaný na čele. Dělal jsem hlouposti, 
drogy, loupeže, ale už vím, že takový 
být nechci, už jsem jiný. Lidé se přesto 
na mě pořád tak dívají, alespoň mám 
ten pocit. Jsem vděčný za podporu rodiny 
a přítelkyně. To je strašně důležitý.”

Michal, klient RUBIKON Centra

„Nejhorší ale je, že člověk je trestaný 
několikrát. Nejdřív vězení, po odpykání 
nemůžeš najít práci, nemáš peníze,  
když jako Brňák přijdeš na úřady v Praze, 
pošlou tě pryč. S životopisem jsem obešel asi 30, 
35 hospod. Vzali mě, pak chtěli donést výpis  
z rejstříku trestů a tím to skončilo.”

Kamil, klient RUBIKON Centra

Naše 
řešení
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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.

Společnost

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. Pracujeme 
s klienty a jejich 

okolím

II. Měníme společnost

III. Prosazujeme 
změny systému

naše aktvity

cíl
ové

 sk
upiny

Lidé  
s trestní minulostí

jejich okolí

Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.
Podporujeme je v získání 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.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE
V ROCE 2020

v roce 2020 jsme pracovali s 1198 klienty

78 % mužů

22 % žen

85 % z nich již bylo ve vězení 

KDO JSOU 
NAŠI KLIENTI?

PŘIPRAVUJEME 
NA PROPUŠTĚNÍ

lidé s trestní minulostí
jejich rodiny a blízcí

434 lidí jsme připravovali na výstup z vězení 

pracovali jsme v 18 věznicích

38 % z propuštěných klientů s námi 
pokračovalo ve spolupráci i po propuštění

35 vězňů zaměstnaných v naší dílně ve 
Věznici Vinařice

z vydělaných peněz hradí své dluhy 
a získávají pracovní dovednosti

ZAMĚSTNÁVÁME 
VE VĚZENÍ

MĚNÍME SPOLEČNOST

5. ročník

poprvé virtuální běh

363 registrovaných běžců

84 z nich s trestní minulostí

6 nových dárců, 
celkem 24 partnerství 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
A ZAHRADA KOTLASKA

307 účastníků aktivit

43 z nich s trestní minulostí

13 zveřejněných osudů našich klientů 

YELLOW RIBBON RUN

KAMPAŇ PŘÍBĚHY BEZ MŘÍŽÍ
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8 klientů v tréninkovém bydlení, 
pronajímáme pro ně 6 bytů ve 2 krajích 

210 lidem jsme pomohli potravinovou 
bankou 

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ NA SVOBODĚ

10 peer mentorů

14 dobrovolníků a lektorů

37 % zaměstnanců RUBIKON Centra je z řad bývalých klientů

KLUB PŘÁTEL A BÝVALÍ KLIENTI POMÁHAJÍ

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, DOBROVOLNÍKŮM, 
PODPOROVATELŮM, PARTNERŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM.
BEZ VÁS BYCHOM TO NEDOKÁZALI!

USILUJEME O ZMĚNY V SYSTÉMU

796 klientů

701 z nich aktivně řeší 
rizikové oblasti svého života

19 rodin je v poradenství 
a 3 ve svépomocné skupině

8 z 10 hradí výživné

100 klientů jsme podpořili �nančním 
příspěvkem na ubytování a cestovné

150 klientů získalo práci

56 % z nich setrvalo v zaměstnání po zkušební době

22 klientů zvýšilo své pracovní kompetence na tréninkovém místě

9 si zvýšilo kvali�kaci

Prosazujeme změny exekučního 
řádu a insolvenčního zákona – 
schválen chráněný účet. 

Iniciovali jsme vznik Pracovní skupiny k trestní 
politice a koordinaci opatření ke snižování 
recidivy v ČR při Radě vlády pro lidská práva. 
Skupině předsedáme.

Předali jsme státu ověřenou dobrou 
praxi – náš probační program 

PUNKT rodina bude poskytovat 
Probační a mediační služba.

Šíříme náš návrh minimálního 
standardu přípravy na propuštění.

Prosazujeme efektivnější nastavení 
systému sociálních dávek a zlepšení 

praxe úřadů práce. 

Nadále aktivně působíme v Asociaci 
organizací v oblasti vězeňství.

I. PRACUJEME S KLIENTY 
A JEJICH OKOLÍM

VE VĚZENÍ TAKÉ ZAMĚSTNÁVÁME
Odsouzení zaměstnaní v naší šicí dílně 
ve Věznici Vinařice si z vydělaných peněz 
hradí výživné, náklady pobytu ve vězení 
a další dluhy.

Připravujeme na propuštění

Cílem našich aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody 
je přispět k tomu, aby věznici opouštěli lidé, kteří 
jsou připravení na život na svobodě a motivovaní 
začít znovu a lépe. Pracujeme s odsouzenými, kteří 
mají cca 6–9 měsíců před koncem trestu nebo kteří 
chtějí ještě během trestu vstoupit do oddlužení.

Poskytujeme poradenství  
na svobodě

Naši klienti mají v době výstupu z vězení v ruce 
písemný plán, jak budou na svobodě fungovat ve 
všech klíčových oblastech svého života. Pro každou  
z nich zjišťujeme aktuální zkušenosti klientů  
a upozorňujeme je na případná rizika. 

Dbáme také na to, aby klienti měli reálnou 
představu, co je čeká bezprostředně po propuštění 
z vězení, a konkrétně si naplánovali první kroky. 
Řešíme tedy např. cestu z vězení, ubytování na první 
noci, komunikaci s úřady, zaměstnání, dluhy, kontakt 
s blízkými apod. Chceme, aby první dny na svobodě 
zvládli a mohli začít fungovat v běžném životě.

„Někdo třeba chodil do práce jen 
proto, aby měl na cigára, já byla 
vděčná i za to, že jsem získala 
pracovní návyk. Člověk se třeba 
naučí vstávat na budík a taky nějak 
rozumně zacházet s časem.”

Jana, klientka RUBIKON Centra

Hlavní problémy mají naši klienti nejčastěji v oblastech 
zaměstnání, bydlení, financí, dluhů, závislostí  
a sociálních vztahů. Pro úspěšnou integraci jsou však 
stejně důležité i tzv. „měkké“ zakázky, nejčastěji v oblasti 
rodinných a partnerských vztahů. Proto je nutné plán 
během spolupráce průběžně a pravidelně aktualizovat.

Po propuštění z vězení nabízíme klientům možnost 
kontinuální spolupráce na svobodě. Kromě 
poradenství, doprovázení a psychické podpory 
nabízíme klientům i materiální podporu, mají možnost 
využít potravinové pomoci z Potravinové banky, 
finanční příspěvek na bydlení, cestovné a další nutné 
potřeby. Jedním z nejefektivnějších nástrojů integrace 
jsou tréninková místa, díky kterým klienti získají praxi  
a pracovní návyky a dovednosti, zvýší si sebevědomí  
a rozvinou sociální kompetence.
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„Cítím se bezpečněji a mám se na 
koho obrátit, když bych v sobě 
cítil nejistotu. Mám zažádáno 
o insolvenci, pohlížím na svět 
střízlivýma očima a mám kde složit hlavu. 
Myslím, že je úžasný, že někdo má chuť 
a hlavně sílu pracovat s těmi, kterým už 
společnost nevěří.”

Martin, klient RUBIKON Centra

„Získat šanci v podobě zaměstnání 
může člověka, který chce změnu, 
ještě víc nakopnout a motivovat k 
tomu, aby tu změnu udělal.”

Milan, klient RUBIKON Centra

„Dokud si to nesrovnáš ve svojí hlavě 
a nebudeš sám chtít, nikdo a nic ti 
nepomůže. RUBIKON mi pomohl 
udělat ty první kroky, které jsou pro 
člověka v téhle situaci asi nejtěžší. Zařídil 
mi, že jsem měl kam jít.”

David, klient RUBIKON Centra

KLIENT PORADCE

PS
YC

HICKÉ A FYZICKÉ ZDRAVÍ

SA
M

OSTATNOST A SOBĚSTAČNO
ST

POSTOJE A CHOVÁNÍ

IN
TE

RAKCE S JUSTIČNÍM SYSTÉM
EM

 

FINANCE A DLUHY

VZTAHY A RODINA

VZDĚLÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ

BYDLENÍ

– TRESTNÍ MINULOST

DROGY A ALKOHOL

II. MĚNÍME 
SPOLEČNOST
Snažíme se měnit pohled veřejnosti na lidi s trestní 
minulostí a utvářet tak otevřenou společnost bez 
předsudků. Úspěch integrace bývalého vězně ovlivňuje 
množství různých lidí, s nimiž nemusí mít žádný osobní 
vztah a které třeba 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, předsudky 
nebo rozhodnutími.

V RUBIKON Centru se proto zaměřujeme na projekty, 
které otevírají veřejnosti téma lidí s trestní minulostí  
a přibližují překážky, které brání jejich integraci.

Kampaň Příběhy bez mříží

Pod názvem „Příběhy bez mříží“ jsme v roce 2020 nově 
představili veřejnosti celkem 13 osudů lidí, kteří se 
rozhodli překročit svou trestní minulost. Od 31. května 
jsme čtvrt roku pravidelně publikovali na webu  
a sociálních sítích organizace příběhy našich klientů, 
kteří se už nechtějí vrátit do vězení. Měli jsme tak 
příležitost prezentovat překážky, kterým lidé s trestní 
minulostí musí nejčastěji čelit, a to, jak je podpora 
po propuštění zásadní pro úspěšnou integraci. 
Kromě osobních příběhů jednotlivých klientů 
a klientek vycházel také seriál na pokračování ze 
života „Chodovské party“ – pracovní čety složené 
z pracovníků na tréninkových místech na naší pobočce 
v Karlovarském kraji.

Příběhy bez mříží si můžete přečíst zde: 
https://www.rubikoncentrum.cz/pribehy/

„Žil jsem spoustu let ve vězení 
mezi mukly. Hodně let pro mě 
nejvíc znamenal alkohol a život 
na ulici, ale teď je vše jinak. 
Rozhodl sem se jít lepší cestou 
a stát se tak lepším člověkem, ale bez 
pomoci bych to sám asi nikdy nedokázal. 
Hrozně moc bych si přál vzkázat lidem, 
kteří zažili něco podobného, aby neházeli 
flintu do žita. Život není procházka 
růžovou zahradou a cesta nahoru je vždy 
dlouhá a náročná, ale stojí to za to.”

Rudolf – hrdina Příběhu bez mříží 07
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Běh se žlutou stužkou/ 
Yellow Ribbon Run

Charitativně-sportovní akce, která pod heslem „Uteč 
předsudkům“ upozorňuje na význam integrace 
bývalých vězňů a propojuje lidi napříč společností. 
Spolupořádáme ji s Vězeňskou službou ČR a Probační 
a mediační službou. Bok po boku se jí účastní 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. Od roku 2019 k akci patří četné aktivity, ve 
kterých se ke Žluté stužce hrdě hlásí nejen běžci, ale 
také další příznivci tématu a osobnosti. Ambasadorem 
projektu je herec a scénárista Petr Čtvrtníček. 

V roce 2020 běh poprvé organizoval sportovec 
a filantrop Tomáš Slavata. Jubilejní 5. ročník se 
vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií 
po několikerém přesouvání běžel virtuálně v termínu 
5.–15. prosince. Akci doprovází putovní výstava „Yellow 

Ribbon Run aneb Žlutá stužka v pohybu“ fotografií Jana 
Jirkovského, představujících příběhy osobností a běžců 
se žlutou stužkou.

„Přemýšlím i o tom, jak po výkonu 
trestu seženu práci. Myslím, že na 
člověka se záznamem v rejstříku 
trestů nikdo nečeká s otevřenou 
náručí. Proto jsem ani minutu neváhal 
se zapojením do běhu se žlutou stužkou. 
Doufám, že pomohu změnit názor 
spoluobčanů na nás trestané – že jsou 
mezi námi i slušní a normální lidé, kteří  
v životě chybovali.”

Dalibor, běžec se žlutou stužkou

Komunitní centrum  
a zahrada Kotlaska 

Oázu zeleně uprostřed Prahy jsme vybudovali v roce 
2017 s vizí umožnit propojení veřejnosti a lidí s trestní 
minulostí. Klienti RUBIKON Centra zde pracují na 
tréninkových místech a podílejí se na zajišťování 
chodu centra i zahrady. Za 4 roky prošlo tréninkem na 
Kotlasce 26 klientů. Pořádáme zde workshopy, semináře 
a kulturní akce. Lidé mohou pěstovat zeleninu na 
zapůjčeném záhonku, pořádáme sousedská setkání, 
organizujeme volnočasové aktivity.  

Kotlaska je unikátním místem, jehož možnosti se 
snažíme stále rozvíjet. Budujeme zde nové zahradní 
stavby, jako je např. originální jurta. Na jaře 2020 
jsme na Kotlasce otevřeli „krizové okénko“, které nám 
během uzavření státní správy a sociálních služeb 
v důsledku pandemie umožnilo poskytovat klientům 
poradenství nebo potravinovou pomoc za dodržení 
bezpečnostních opatření.

„Jsem tu na tréninkovém místě 
na čtyři měsíce, sekám trávu, 
zakládám kompost, dělám 
dlažbu. Chtěl bych i dál pracovat 
jako zahradník, baví mě to. Líbí 
se mi práce s hlínou. Je hezký, když to, co 
zasadíte, pak vyroste a vidíte výsledek svý 
práce. Odrážím se ode dna. Chci trvalou 
práci. Od ní se odvíjí úplně všechno.”

Michal, klient RUBIKON Centra
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Petr Čtvrtníček 

herec, scénárista a hlavně člověk, který nikdy 
neváhá, když může podpořit dobrou věc, 
ambasador projektu Yellow Ribbon Run, bubeník 
vězeňské kapely Wsedě. A nově také průvodce 
výstupy našeho projektu Společně na svobodu.

Jan Jirkovský 

oceňovaný fotograf, který propadl kouzlu pouliční 
fotografie a věnuje se také reportáži a sociálnímu 
dokumentu. Na jaře 2020 poprvé fotografoval 
naše klienty na Kotlasce, od té doby navštívil 
Věznici Kuřim a stal se „dvorním fotografem“ 
Yellow Ribbon Run a nadšeným ambasadorem 
RUBIKON Centra.

Tomáš Slavata

filantrop, sportovec a bývalý vrcholový triatlonista. 
Díky sportu překonal těžká životní období a stejnou 
šanci se snaží poskytnout i ostatním. Založil atletický 
oddíl, spoluvytvořil projekt La Putyka – Inspirace 
dětem, pořádá sportovní kempy a besedy na 
školách i v dětských domovech. V roce 2020 se stal 
organizátorem Běhu se žlutou stužkou. Ve stejném 
roce byl jako první Čech oceněn významnou 
evropskou cenou BE ACTIVE LOCAL HERO.

Martin Hausenblas 

úspěšný a známý podnikatel, filantrop a politik, 
pro nás také „dobrovolník Martin“, který s námi 
na podzim 2020 týden inkognito pomáhal našim 
klientům v rámci natáčení pořadu TV Prima „Milionář 
mezi námi“ a pak se stal patronem sbírky „Dejte šanci 
lidem s trestní minulostí“ na Znesnaze21.

Podporují nás osobnosti III. PROSAZUJEME ZMĚNY SYSTÉMU 
Dobře víme, že závažné společenské problémy, 
mezi které patří vysoká míra uvěznění a recidivy, 
nevyřešíme jenom díky podpoře lidí ve výkonu 
trestu a po propuštění. Je nutné prosazovat změny 
v systému trestní justice a vězeňství, ale i sociální 
politiky. Dosáhnout toho lze jen společně s dalšími 
organizacemi a institucemi, státními i nestátními. 
Spolupráci různých aktérů považujeme za zcela zásadní.  

V prosazování systémových změn nám opět byla velkou 
oporou organizace Ashoka. Absolvovali jsme dva 
kurzy zaměřené na systémovou změnu a spolupráci 
s veřejnými institucemi. Velkou zkušeností a inspirací 
pro nás také byla a je spolupráce s Rekonstrukcí státu 
na tématu exekucí.

Jaké byly hlavní úspěchy v této 
oblasti v roce 2020?

Prosazovali jsme spolu s dalšími organizacemi 
legislativní změny exekučního řádu 
a insolvenčního zákona. Věnovali jsme se 
především tématům jako místní příslušnost 
exekutorů, tříleté oddlužení a chráněný účet.  
Za velký úspěch považujeme schválení 
chráněného účtu. Na podporu změn v exekucích 
vznikla Platforma pro reformu exekucí, jejíž jsme 
součástí spolu s Institutem pro prevenci a řešení 
předlužení, Rekonstrukcí státu a Charitou ČR.

Podařilo se předat státu dobrou praxi – probační 
program pro mladistvé pachatele PUNKT rodina, 
který byl vytvořený, celostátně realizovaný  
a evaluovaný v období 2013-2016. Na počátku 
roku 2021 program převzala Probační a mediační 
služba, která ho bude poskytovat v rámci  
4 programových center. RUBIKON Centrum zajistí 
vyškolení lektorů PMS a supervize. 

 Jsme iniciátorem vzniku a jedním ze 
zakládajících členů Asociace organizací v oblasti 
vězeňství, ve které aktivně působíme. Asociace 
má již přes patnáct členů a pomáhá tak propojit 
neziskové organizace, které působí v oblasti 
vězeňství a podpory po propuštění.

 

V roce 2020 jsme iniciovali vznik Pracovní 
skupiny k trestní politice a koordinaci opatření ke 
snižování recidivy v ČR při Radě vlády pro lidská 
práva. Jsme členem této skupiny a předsedáme jí.

 Vytvořili jsme návrh minimálního standardu 
přípravy na propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody a věnujeme se jeho šíření, podporujeme 
nastavení meziresortní spolupráce v podpoře 
propuštěných osob.

 Prosazujeme lepší nastavení sociálních dávek 
a zlepšení praxe úřadů práce. Spolu s partnery 
v této oblasti jednáme s představiteli Úřadu 
práce ČR o možných zlepšeních systému  
a poukazujeme na jeho slepá místa.

https://youtu.be/QSaNJjgZRfI
https://www.aktivtono.cz/2020/12/07/filantrop-a-triatlonista-slavata-ziskal-evropskou-cenu-beactive-local-hero/
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Projekt Společně na svobodu

realizovaný od 06/2018 do 12/2020 v praxi 
ověřil funkční model práce s odsouzenými před 
a po propuštění, postavený na třech pilířích: 
úzká součinnost neziskové organizace a věznic, 
komplexní příprava na propuštění a navazující 
intenzivní podpora na svobodě.

Efektivitu tohoto inovačního řešení prevence 
recidivy potvrzují výstupy z rozsáhlé evaluace:

Pozitivní efekt na zaměstnanost – u klientů 
intervenční skupiny (IS) byla zjištěna téměř 
dvojnásobná míra zaměstnanosti, než u klientů 
kontrolní skupiny (KS), kteří neměli k dispozici 
podporu v rámci projektu (IS 29,6 %, KS 15,7 %).  
Od 01/2019 do 08/2020 tak 78 členů IS odpracovalo 
celkem 150 měsíců práce na plný úvazek navíc. 

Statisticky významný vliv na intenzitu 
kriminálního myšlení - u klientů KS postupně 
došlo po propuštění k oslabování korektivních 
mechanismů a situace se výrazně zhoršila. U klientů 
IS se negativnímu posunu dařilo bránit, naopak 
došlo k slabému zlepšení.

Současné kriminální myšlení

Podrobné výstupy projektu zde: 
https://www.rubikoncentrum.cz/
merime-dopad-nasi-prace/

5 
 

  
• 
• 

• 

• 

 

• 

 

 

 

 

 

Škála PICTS-cz současné kriminální myšlení (CUR)

6 
 

 

 

 
 

  

Občané: Škoda z trestné 
činnosti, kt. jsme předešli; 

185 Kč 

Policie: Náklady na 
vyšetřování TČ, kt. se 

nestanou; 51 Kč 

Státní zastupitelství: 
Náklady na dozorování 

trestních věcí, kt. se 
nebudou šetřit; 20 Kč 

Soudy: Náklady na trestní 
věci, kt. se nebudou 

soudit; 22 Kč 

Rozpočty: Výnos na 
daních z dodatečného 

zaměstnání; 27 Kč 

Úřad práce: Úspora na 
dávkách v 

nezaměstnanosti, kt. 
nebudou potřeba; 6 Kč 

Vězeňská služba: Náklady 
na trest, kt. nebude třeba 

odpykat; 103 Kč 

Celospolečenský přínos 414 Kč

 

 

 

Náklady 100 Kč 

FINANČNÍ 
ZPRÁVA

Předběžná cost-benefit analýza

Společnost ušetřila 414 Kč za každou 
stokorunu vloženou do práce s klienty, 
a to díky tomu, že část klientů získala 
zaměstnání, nepobírala tedy sociální dávky 
a nepáchala trestnou činnost. Po odečtení 
nákladů na práci se 78 podpořenými klienty 
tak projekt vygeneroval společenský přínos 
přes 20 milionů Kč. 

https://www.rubikoncentrum.cz/merime-dopad-nasi-prace/
https://www.rubikoncentrum.cz/merime-dopad-nasi-prace/
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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 31.12.2020

v organizaci

RUBIKON Centrum, z.ú.

11. června 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 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 

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 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

průběžný: 3.12.2020 – 4.12.2020
finální: 28.4.2021 – 11.6.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

odpovědný auditor: Ing. Filip Konětopský, evidenční číslo KAČR 2449

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 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 
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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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2020 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.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 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 

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

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 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 
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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. Filip Konětopský
evidenční číslo KAČR 277                                                                                      evidenční číslo 2449

11. června 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2020
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 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 

Ing. Filip 
Konětopský

Digitálně podepsal 
Ing. Filip Konětopský 
Datum: 2021.06.11 
16:52:57 +02'00'

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

5994 5540

339

339

3913

135

4049

1550

339

3913

339

135

4049

1550

854 673

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 2404 2223

(031)

(032)

(021)

(022)

(025)

(026)

(028)

(029)

(042)

(052)

(061)

(062)

(063)

(066)

(067)

(069)

1

 k 31.12.2020

60446871

RUBIKON Centrum, z. ú.

Novákových 439/6

180 00 Praha 8

27.04.2021
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

-415

29059

-135

-797

63

63

426

-664

-135

-1070

28794

2

183

185

286

55

56

57

58

59

60

107 15454

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 -247 -270

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

47

58

 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

3009

2452

778

232

 Pohledávky z vydaných dluhopisů

 Jiné pohledávky

Opravná položka k pohledávkám

40 64

22

73

74

75

76

997

80

79

78

77

25916

140213

31

25955

27728

17

27815

137338

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

34334

17

35054

31
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 49

16668 15021
41

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

17385
6488

10540

17027

358

358

16943
6602

9835

505

505

93

94

95

96

97

98

17668 1739192

99

100

101
131 90102

103

104

105

106

107

108

109

110

541

5

1010

121

628

1116

104

18

146 173

111 1

5

14703

17

12708

107

112

113

114

115

116

117

118 5 61

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 140214 137335Kontrolní 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

127 951 2329

(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

16437

1000 2370
35054 34334

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)

988 14

2

48

207

8

16476

4153

-395

5260

65

43

87

9

403

1007

7

1

734

5

-2

94

7

15

12

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

1002

214

49

8

2

4887

-390

-2

43

16570

5267

65

87

24

415

1007

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

1410 12 1422

9 15 24

21931 101 22032

-395 3 -392

5407 757 6164

 k 31.12.2020

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 11

259 13

1

2

3

4

5

7

8

9

11

Číslo Číslo

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

5 6

26244 205

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 11

272

7 8

Celkem

648 Zúčtování fondů

26449

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

259 13 272

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 11 11

VIII. Daň z příjmů celkem

595 Daň z příjmů 29

28632 900 29532

B. VÝNOSY

691 Provozní dotace

I. Provozní dotace 26244 205 26449

192 82 274

II. Přijaté příspěvky 192 82 274

V. Tržby z prodeje majetku

54 79 133

92 92

1405 1405

6 6

IV. Ostatní výnosy celkem 79 1635

12

13

14

15

2

556,559

581,582

682 Přijaté příspěvky (dary)

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 639 1040 1679

1556

641,642

6

10

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 15) 28632 1406 30038

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

171151 6891 178042

Název ukazatele

506 506

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 506 506

3

27.04.2021 Mgr. Dagmar Doubravová

Romana Lafatová

245009645
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RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2020 
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1 Základní údaje 
 
Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 
 
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 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.  

 
 
Hlavní činnost:  
 

 Ústav zajišťuje komplex služeb pro osoby s trestní minulostí s cílem dosáhnout 
jejich začlenění do společnosti, dosažení jejich pracovní integrace a zvýšení 
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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 centru 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. 
 Výroba a prodej kokedam. 
 Úroky z půjček poskytnuté společnosti Resto Servis s.r.o. 

 
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. 
 
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 
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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 60.000 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 
ředitelka 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 (vyhlášeném 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 



46 47 Výroční zpráva 2020 – ZPĚT NA OBSAHRUBIKON Centrum – pomáháme překročit minulost

RUBIKON Centrum, z.ú., IČ: 60446871, Novákových 439/6, Praha 8 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2020 

 
 

7 
 

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. 
 
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 
 
V roce 2020 nebyl pořízený žádný dlouhodobý majetek. 
 
3.2 Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 
 
RUBIKON Centrum je jediným společníkem firmy Rubikon Centrum Servis s.r.o. 
s vkladem 50 tis. Kč. Výše základního kapitálu firmy Rubikon Centrum Servis s.r.o. je 
50 tis. Kč. Za účetní období 2020 byl dosažen výsledek hospodaření v podobě ztráty  
134.512 Kč (2019 ztráta 75.894,54 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 
 
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu činí Kč 12.681 tis. Částku tvoří přijaté 
nevyúčtované platby od MPSV Kč 12.123 tis., od MHMP Kč 286 tis. a od MŠMT Kč 
272 tis. 
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Závazky k územním samosprávným celkům - MČ Praha 17 Kč 25.000,-- nevyužitá 
dotace a Jihomoravský kraj Kč 1.970,-- také nevyužitá část dotace určená k vrácení. 
 
3.6 Výnosy příštích období 
 
Výnosy příštích období činí Kč 2.329 tis. (2019 = 951 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 2020   46,11 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019   43,31 
 
z toho členů řídících orgánů 
 
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020     2 
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019     2 
 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů: 
 
  2020 v tis. Kč 2019 v tis. Kč 
Osobní náklady na zaměstnance 21.901 22.126 
Mzdové náklady 15.450 15.847 
Zákonné sociální pojištění 4.889 4.669 
Ostatní sociální pojištění 60 63 
Osobní náklady na členy řídících orgánů 1.502 1.547 
 
 
Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.  Členové orgánů 
nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2020 uzavřela smluvní 
vztahy. 
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3.10 Odměna přijatá statutárním auditorem 
 
Kč 33.880,-- Kč včetně DPH, firma 22HLAV.  
 
3.11 Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 
 
V roce 2020 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 s.r.o., 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 Českém Brodě Kč 2.290.000,--.  
KZ účtu 901 k 31. 12. 2019 je Kč 6.487.652,--. V roce 2020 bylo snížení o odpisy Kč 
243.102,--, převod zisku z 2019 Kč 357.893,35. KZ účtu 901 k 31. 12. 2020 je Kč 
6.602.443,35. 
 
 
3.14 Přijaté dotace a dary 
 
V roce 2020 byly vyúčtovány následující dotace: 
 
ESF Operační program zaměstnanost – celkem 10 projektů ve výši Kč 21.714.929,42  
ESF Operační program Praha Pól Růstu – Rozvoj integračních aktivit KCaZ –  
Kč 2.774.531,99  
MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2019 – Kč 7.200,--  
MHMP – Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2020 Kč 605.000,--  
Úřad práce – mzdové příspěvky na veřejně prospěšné práce Kč 266.124,--. 
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Magistrát Města Ostrava – Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s 
trestní minulostí včetně tréninkového bydlení Kč 530.000,-- 
Magistrát Města Ostrava – Dodatečné náklady komplexu služeb RC Kč 118.000,-- 
Město Chodov – Pronájem kanceláře RUBIKON Centra Chodov Kč 60.600,-- 
EU – Erasmus+ – Together for Systemic Change in Criminal Justice Kč 119.849,-- 
EU – Erasmus - YES - Young Ex-Offenders' Support Kč 47.429,-- 
Jihomoravský kraj – projekt Yellow Ribbon Run Kč 195.030,-- 
MČ Praha 1 – na výstavu Uteč předsudkům - YRR Kč 10.000,-- 
 
Všechny tyto peněžní prostředky byly vyčerpány, a proto se ve stejné výši objevují 
taktéž v nákladových položkách v celkové sumě Kč 26.448.693,41. 
 
V roce 2020 byly (mimo VS v bodě 3.16) přijaty následující peněžní dary (jednotlivě 
uvedeny dary nad 10.000,-- Kč, ostatní souhrnně) pro hlavní činnost: 
 
Moneta Money Bank, a.s. Kč 80.000,-- - využito ve 2020 ke krytí nákladů 
Nadace Blíž k sobě Kč 100.000,--, z toho Kč 96.584,-- využito ve 2020 ke krytí 
nákladů a Kč 3.416,-- osvobozeno od daně, převedeno na fond 911/003 a bude 
využito ke krytí nákladů počátkem 2021. 
Nadace pojišťovny Kooperativa Kč 9.529,-- - účelově vázán na zakoupení zboží a 
voucheru na ubytování pro klienty RC – plně využit ve 2020. 
 
a ostatní drobné dary od fyzických osob v celkové výši Kč 15.006,-- - všechny 
osvobozeny a převedeny na fond 911/003. 
 
Pro vedlejší činnost YRR byly přijaty peněžní dary, nepřesahující jednotlivě 10 tis. Kč, 
v celkové výši Kč 30.200,-- a všechny byly využity ke krytí nákladů YRR v roce 2020. 
 
Přijaté nepeněžní dary: 
 
Česká federace potravinových bank, o.s., potraviny a drogerie v peněžním vyjádření 
Kč 446.673,43, z toho rozdáno klientům zboží za Kč 316.072,63 
 
Úpravy webu YRR Kč 52.181,-- od firmy DAS. 

4 ks stravenek á Kč 100,--/kus a 10 ks zvířátek á Kč 300,--/kus. 
 
3.15 Poskytnuté dary 
 
RUBIKON Centrum poskytlo Asociaci organizací působících v oblasti vězeňství (AOOV) 
web a služby ve výši Kč 395.205,--. Za účelem založení AOOV a vytvoření jejího 
webu obdrželo RUBIKON Centrum v roce 2018 dar od Nadace Porticus. Dále bylo 
darováno v rámci YRR 68 ks trik, 41 magnetek v celkovém peněžním vyjádření Kč 
10.851,44. Kokedamy, zvířátka a drobné dárky pro partnery za celkem Kč 1.569,-- a 
dary klientům RC, pořízené z účelového daru Kooperativa (viz výše bod 3.14) a to šicí 
stroj za Kč 4.997,-- a mobil Huawei za Kč 1.990,--. 
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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 
– 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 2020 byla do VS přijata bezúplatná plnění ve výši Kč 355.052,50 a celá tato 
částka byla osvobozena dle §19b, odst. 2c). Jako náklady byly vykázány pouze 
poplatky portálu Darujme.cz ve výši Kč 1.506,66. K 31. 12. 2020 je zůstatek na 
transparentním sbírkovém účtu zřízeném u FIO banky Kč 1.001.893,18 a na běžném 
provozním účtu u Unicredit Bank Kč 13.524,--, které budou začátkem roku 2021 
správně převedeny na sbírkový účet. Chyba vznikla v důsledku špatného zadání účtu 
na portálu Darujme.cz, kdy někteří dárci v prosinci posílali peníze chybně do UC. 
 
 
3.17 Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden ve formě zisku Kč 357.893,35 do 
vlastního jmění organizace na účet 901. 
Za rok 2020 organizace vykazuje zisk ve výši Kč 505.360,14. Základ daně z příjmu ve 
výši 0,-- Kč byl zjištěn následovně: 
Z výnosů bylo vyjmuto zúčtování VS 1.506,66,-- Kč. Z nákladů (ř. 40 DP) byly 
odečteny účty 513, 542, 546 a 551, 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 519.595,--Kč, dále byl zaokrouhlen a snížen na 236.000,-- 
Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP o 282.596,--Kč. Na 
vypočtenou daň 44.840,--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 27. 4. 2021 
 
Sestavily: Romana Lafatová, Ing. Kamila Škodová 
 
Statutární orgán: Mgr. Dagmar Doubravová 

Projekty a veřejné zakázky

V roce 2020 jsme realizovali tyto projekty:

1. ReJOB 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009110)
10/2018 – 12/2020
Místa realizace: Středočeský,  
Moravskoslezský a Karlovarský kraj

2. Společně na svobodu 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920)
06/2018 – 12/2020
Místa realizace: Středočeský,  
Moravskoslezský a Karlovarský kraj

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

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

5. 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

6. Vykroč do práce 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012389)
02/2020 – 01/2022
Místa realizace: Moravskoslezský,  
Karlovarský a Ústecký kraj

7. Krok do práce 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012388)
01/2020 – 12/2021
Místa realizace: Středočeský, Liberecký a kraj Vysočina

8. Skrze oddlužení společně 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228)
01/2020 – 12/2022
Místa realizace: Praha, Středočeský kraj

9. Zajímá nás, jak to vidíte Vy 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013991)
01/2020 – 12/2021
Místa realizace: Praha 

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

11. Rozvoj integračních aktivit KCaZ 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011575)
01/2019 – 2/2021
Místo realizace: MČ Praha 8 s dopadem  
na celé území hl. m. Prahy

12.  Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení 
dluhů 2020
01/2020 – 12/2020
Místo realizace: Praha

13. Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2019
04/019 – 3/2020
Místo realizace: Praha

14. Společně v justici: Konsorcium  
na podporu lidí s trestní minulostí 
10/2018 – 3/2021
Místo realizace: Česká republika

15. Together for Systemic Change in Criminal Justice 
(2019-1-CZ01-KA204-061356)
10/2019 – 06/2022
Místa realizace: Česká republika, Nizozemsko, Slovensko, 
Velká Británie

ZÁVĚR
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16. YES - Young Ex-Offenders’ Support 
(2020-2-LT02-KA205-006906)
9/2020 – 11/2022
Místa realizace: Česká republika, Litva, Polsko, Norsko

17. Komplex resocializačních služeb pro cílovou 
skupinu lidí s trestní minulostí včetně tréninkového 
bydlení
01/2020 – 12/2020
Místo realizace: Ostrava

18. Dodatečné náklady komplexu služeb RC
01/2020 – 12/2020
Místo realizace: Ostrava

19. Pronájem kanceláře RUBIKON Centra Chodov
01/2020 – 12/2020
Místo realizace: Chodov

20. Projekt Nadace Blíž k sobě
06/2020 – 12/2020
Místa realizace: Praha, Středočeský, Moravskoslezský a 
Karlovarský kraj

21. Pracovní trénink jako restart 
05/2020 – 12/2020
Místo realizace: Praha 8 

22. Pomoc lidem s trestním záznamem zařadit se 
zpět do společnosti
11/2020 – 5/2021
Místo realizace: Praha, Středočeský, Moravskoslezský a 
Karlovarský kraj

23. Výstava Uteč předsudkům - YRR
12/2020
Místo realizace: Praha 1

24. Projekt Yellow Ribbon Run
12/2020
Místo realizace: Praha, celá ČR (online)

Projekty jsou podpořeny:
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost (1-10)
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Praha Pól růstu (11)
Magistrátem Hlavního města Prahy (12)
Městskou částí Praha 2 (13)
Nadací Porticus (14)
Evropským fondem Erasmus+ (15-16)
Magistrátem města Ostrava (17-18)
Městem Chodov (19)
Nadací Blíž k sobě (20)
Nadačním fondem Moneta Money Bank (21)
Nadací Via z Fondu Eurowag (22)
Městskou částí Praha 1 (23)
Jihomoravským krajem (24)

V roce 2020 jsme realizovali tyto  
veřejné zakázky:

1. Projekt prevence kriminality – Resocializace 
recidivistů na území Středočeského kraje 2020 
05/2020 - 12/2020
Místo realizace: Středočeský kraj

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům a 
donorům za podporu, kterou v roce 2020 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 pomáhali 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
Obvodní soud pro Prahu 2
Probační a mediační služba
Úřad práce ČR
Úřad vlády ČR 
Vězeňská služba ČR

Samospráva: 

Hlavní město Praha 
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
MAS Pošembeří
Města Český Brod, Chodov, Karlovy Vary, Kladno, Ostrava
Městské části Praha 1, 2, 8, 13, 14 a 17
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Moravskoslezský kraj
Středočeský kraj   

Nadace a fondy:

Evropský sociální fond
Nadace Blíž k sobě 
Nadace pojišťovny Kooperativa
Nadace Porticus 
Nadační fond pomoci – Znesnáze21
Program Evropské unie Erasmus+
Zaměstnanecký program společnosti Eurowag 

Spolupracující a podporující organizace a firmy:

A-Giga
Alteryx Czech Republic s.r.o.
AMBOSELI, 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 místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a její členové
BAKERY SERVICE, s.r.o.
Banh-mi-ba
BIGHAND STAV s.r.o.
Byznys pro společnost
CDV služby, s. r. o. 
Clinitex, s.r.o.
Coretex, s.r.o.
Compass Group Czech Republic s.r.o.
CONROP, s.r.o.
CS Cargo
Česká asociace streetwork, o.p.s.
Česká federace potravinových bank, o.s.
Česká kriminologická společnost 
České centrum fundraisingu 
Česká pošta, s.p.
Český Goodwill
D.A.S. Rechtschutz AG
Dermacol, a.s.
DM drogerie markt s. r. o. 
DONGHEE Czech s.r.o.
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
DP Work s. r. o. 
Dřevotrading
EntryIdea s.r.o. 
EULER HERMES SA, organizační složka
EURONIX s.r.o.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Fokus Praha, z.ú.
Freko a.s.
FTV Prima
Futaba Czech, s.r.o.
Gebrüder Weiss spol. s.r.o.
Geronimo, a. s. 
GLOBUS, spol. s r.o.
GOPALA o.p.s.
Gusto Energy  s.r.o.
Hamerník s. r. o. 
Heimstaden Czech s.r.o.
HEACO XM, s.r.o.
Hotely Hilton Prague
Charita ČR
IKEA Česká republika, s.r.o.
InBáze, z.s.
Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.
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Institut pro restorativní justici, z.s.
Italinox s.r.o.
Jezdecká škola Kocanda s.r.o.
JIPOCAR  Obaly, s. r. o. 
Kamýk Daunen s.r.o.
Keiretsu Forum CEE SE
KOKOZA o.p.s.
Kola pro Afriku o.p.s.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Kostelecké uzeniny, a. s. 
KPMG Česká republika, s.r.o. 
K srdci klíč, o.p.s.
Lindab, s.r.o.
LINET spol. 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.
Městská nemocnice Ostrava
MONETA Money Bank, a. s. -  Program podpory potřebných
MSV Metal Studénka, a.s.
Nemocnice Na Františku
Nemocnice Na Homolce 
OND Direct s.r.o. 
PAC Hořovice s.r.o.
P&A Thrax, s.r.o.
Parwin z.s.
PEKAŘI a spol., spol. s r.o. 
Platforma Earthnest
Pražská strojírna, a.s.
Pražské služby, a.s.
PR.SP comp. s.r.o. 
Rekonstrukce státu
Renarkon o.p.s. 
RENATEX CZ a.s.
Roman Brázda – Kantýna Kuřim
Romodrom o.p.s. 
Sadovnický a zahradnický servis Martin Chládek
Sbor Křesťanské společenství Praha – region Palmovka 
Sdružení VIA, z. ú. - TechSoup Česká republika
SCHENKER spol. s r.o.
Schindler CZ, a.s.
Skanska a.s.
Slezská Diakonie, Domov Siloe
Sodexo s.r.o.
SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.
Spolu pro rodinu, z.s.
STILL ČR, spol. s r.o.
SVJ Pod Kotlaskou 
Tamjdem o.p.s.
TV Facility, s.r.o.
United Bakeries a. s. 

Vězeňská duchovenská péče
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka
Weppler Czech s.r.o.
ZEPRIS s.r.o.
ZO ČSOP BERKUT, zapsaný jako pobočný spolek

Individuální partneři:

Magdalena Čevelová
Petr Čtvrtníček
Kateřina Halamová
Jana Hanusová
Martin Hausenblas
Viktor Hlobil 
Jan Horák
Jitka Hrůzová
Jan Jirkovský
Jan Kašpar 
Vladimíra Klíčová
Ema Kontravas
Lukáš Králíček
Vladimír Kváča
Jakub Larisch
Lubomír Majerčík 
Jan Mikuláštík
Kateřina Močaryová
Tomáš Slavata
Barbora Smetánková
Zdeňka Svobodová
Ondřej Škoch
David Voňka a Hana Voňková 
a další 

Zahraniční partneři:

Active Youth Association
Criminal Justice Alliance
De Montfort University Leicester, program International 
Network for Criminal Justice (UK)
Fundacja Sławek
Incarceration Nations Network (USA)
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
Restorative Justice Nederland
Singapore Prison Service 
Wayback

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




