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ÚVOD
Úvodní slovo

Vážení podporovatelé a příznivci RUBIKON Centra, 
partneři, spolupracovníci a kolegové, předkládáme Vám 
výroční zprávu naší organizace za rok 2021. 

Stejně jako v předešlých letech naší dlouholeté existence 
byla i v tomto roce činnost RUBIKON Centra zaměřena na 
podporu úspěšné integrace lidí s trestní minulostí.

Navzdory omezením, která se v souvislosti s pokračující 
pandemií stala součástí našich soukromých i pracovních 
životů, jsme poskytli pomoc téměř 1200 klientům. 
Setkávali jsme se s nimi v našich kancelářích, v terénu 
i ve věznicích. Vážíme si flexibility 21 partnerských 
věznic, které nám v maximální míře vycházely vstříc 
a umožnovaly telefonické, online i osobní kontakty 
s odsouzenými. I díky tomu je nyní online a telefonická 
komunikace běžnou součástí našeho poradenství. 
Novou zkušeností pro poradce RUBIKON Centra je také 
vstup odsouzených do oddlužení ještě ve výkonu trestu 
odnětí svobody. 

Vzhledem k měnící se struktuře našich klientů a jejich 
potřebám získat kompetence pro vstup na běžný trh 
práce jsme se zaměřili na rozvoj tréninkových míst, která 
již 10 let realizujeme. Spojili jsme se s platformou PLATZ, 
která zastřešuje organizace, poskytující tréninková 
místa pro sociálně znevýhodněné. Společně jsme začali 
hledat cestu, jak tuto účinnou formu pomoci rozvinout 
a systémově ukotvit.

V podpoře lidí s trestní minulostí jsme se v roce 2021 
významně posunuli v oblasti zajišťování bydlení. Počet 
klientů ubytovaných v tréninkovém bydlení se oproti 
roku 2020 zvýšil o 50 %. Navyšujeme i počty bytů – 
aktuálně jich máme k dispozici šťastných 13. Motorem 
rozvoje této služby je ostravská pobočka RUBIKON 
Centra a její nadšený tým.

Ani zavřené hranice a omezené možnosti cestovat 
nezabránili RUBIKON Centru v rozvíjení spolupráce 
s mezinárodními partnery a hledání inspirace 
v zahraničí. Za všechny můžeme jmenovat partnerství 
s norskou organizací Wayback v dalším projektu, 
zaměřeném na mentoring.

Úspěšně pokračovaly i naše snahy o prosazení 
systémových změn – intenzivním jednáním s politickými 
stranami ještě před volbami se nám podařilo ovlivnit 
podobu programového prohlášení nové Vlády ČR 
v oblastech trestní politiky a vězeňství. Náš osvědčený 
probační program pro mladistvé PUNKT rodina nyní 
poskytuje Probační a mediační služba v probačních 
centrech. V rámci inovačního projektu Skrze oddlužení 
společně mapujeme systémové překážky oddlužení. 
Jsme nadále aktivní ve vzkvétající Asociaci organizací 
v oblasti vězeňství.

Uvolnění epidemické situace nám umožnilo potkat 
se v září na Yellow Ribbon Run v pražských Řepích. Již 
6. ročník této osvětové akce na podporu integrace lidí 
s trestní minulostí lámal rekordy v počtu registrovaných 
běžců i v počtu zapojených věznic a odsouzených do 
virtuálních běhů. Poprvé se také běžel dětský závod.

Rok 2021 jsme zakončili akcí Štědrý svařák na 
střeše Lucerny, kam dorazily dvě stovky našich 
spolupracovníků, partnerů a podporovatelů. Pevně 
věříme, že jsme touto událostí zahájili tradici 
společného potkávání a bilancování uplynulého roku. 
Těšíme se tedy na setkání s Vámi v prosinci 2022 na 
dalším zajímavém místě.

Za RUBIKON Centrum s úctou,
Dagmar Doubravová a Lenka Ouředníčková

„Mohla bych se vrátit k páchání, vím, jak 
vydělat slušné peníze, ale to už nechci. 
Potřebuji mít úplně naplněný den, abych 
nemyslela na blbosti. Ztratila jsem příliš 
mnoho času, a proto toho chci teď tolik 
zvládnout a dohnat – práce, autoškola, společný 
život s dcerou…“ 

Dominika, 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 28 % 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
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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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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.

„Život v kriminále mě naučil určité 
obezřetnosti. Vytvářím si kolem sebe 
štít a jen málokomu se svěřuji, protože 
mám strach, aby mě dotyčný nevyužil. 
Tak moc bych si přála mít opravdové přátele, 
kterým bych se mohla svěřit, nasdílet, co se mi 
daří a postěžovat si, když mi něco nejde.“ 

Dominika, 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

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE V ROCE 2021

KDO JSOU NAŠI KLIENTI

Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.  
Podporujeme je v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti  
vůči sobě, rodině a okolí. 

Lidé s trestní minulostí, jejich rodiny a blízcí

Spolupracujeme s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem 
zavádět nová, účinná řešení. 
Pomáháme utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

1192 klientů, se kterými 
jsme pracovali  
v roce 2021

83 % klientů s trestní minulostí 
již bylo ve vězení

27 %žen73 %mužů

Náš nejčastější klient
• aktuálně nezaměstnaný
• pracovní zkušenosti z příležitostných brigád
• základní vzdělání nebo vyučen 
• nestabilní nebo žádné bydlení
• stanovená vyživovací povinnost
• výše dluhů 450 000 Kč
• závislost na drogách 
• bez rodinného zázemí a přátel
• potřebuje pomoc s prací, ubytováním a dluhy

ZAMĚSTNÁVÁME VE VĚZENÍ
41 vězňů

v dílně ve Věznici Vinařice
ze mzdy hradí své dluhy a získávají 

pracovní dovednosti

40
letý muž

PŘIPRAVUJEME NA PROPUSTĚNÍ

klientů
342 ve 21

věznicích
42 %
z propuštěných klientů 
pokračovalo ve spolupráci

klientů online  
poradenství

162
klientů dlouhodobé 
korespondenční poradenství 

102

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ NA SVOBODĚ

659 klientů
aktivně řeší rizikové oblasti  
svého života

Dluhy

104 

8 /10
hradí výživné 

4 /10
 splácí náhradu škody

návrhů na oddlužení 
(21 ve vězení)

První kroky
po propuštění

 291

178 5 597 kg 
klientů finančně
podpořeno v obtížné situaci

klientů
podpořeno 

potravinové
pomoci

Bydlení

12 

klientů  
v tréninkovém
bydlení

Práce / vzdělávání

z nich setrvalo v zaměstnání  
po zkušební době 

66 % klientů
získalo práci

klientů si zvýšilo pracovní
kompetence na tréninkovém místě 

si zvýšilo kvalifikaci 
(72 ve vězení)

95
zaměstnavatelů poskytlo 

pracovní pozice

106144 

17



14 15 Výroční zpráva 2021 – ZPĚT NA OBSAHRUBIKON Centrum – pomáháme překročit minulost

MĚNÍME SPOLEČNOST
Yellow Ribbon Run

KLUB PŘÁTEL A NAŠI KLIENTI POMÁHAJÍ

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

6.ročník

24
partnerství

200+
 vězňů běželo přímo ve věznicích

40 dětí
zaběhlo první dětský YRR 

650+
registrací celkem

10 
peer mentorů

15
dobrovolníků a lektorů

28 %
našich zaměstnanců jsou bývalí klienti

462 36
z nich s trestní minulostí 5

Předání dobré praxe státu Inovační řešení

Podpora spolupráce 
a síťování

Legislativní změny  
a politický lobbing

USILUJEME O ZMĚNY V SYSTÉMU

• Program PUNKT rodina poskytuje Probační  
a mediační služba. 

• Romský mentoring převzalo chorvatské 
ministerstvo spravedlnosti. 

• Spolu s ministerstvy, soudci a insolvenčními 
správci vytváříme nový systém podpory lidí 
v oddlužení.

• Předsedáme výboru Asociace organizací  
v oblasti vězeňství. 

• Spolu s Vězeňskou službou ČR  
a Probační a mediační službou pořádáme 
Yellow Ribbon Run.

• Prosadili jsme přednostní splácení jistiny, 
zastavování marných exekucí  a chráněný účet.  

• Naše návrhy v oblasti trestní justice jsou  
v programovém prohlášení nové vlády. 

• V Radě vlády pro lidská práva jsme se zasadili  
o přijetí Tezí trestní politiky.

PODPORUJÍ NÁS 2 
nadace

14 
firem 

254 
individuálních dárců

4 
sbírkové kampaně

Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům,  
podporovatelům, partnerům a spolupracovníkům.

BEZ VÁS BYCHOM TO NEDOKÁZALI!

účastníků aktivit

rodin
v poradenství

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.

„Všechno mi (po propuštění) 
připadá nové. Čekala jsem, že přijdu 
ven a všechno bude, tak jak bylo, 
ale všechno je úplně jinak.”

Lenka, 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.

TRENDY V PRÁCI S KLIENTY
Plynule roste počet žen klientek v našem 
poradenství - v roce 2021 jich bylo  
27 %. To je výrazně více, než jaké je % 
zastoupení žen ve věznicích (8,3 %). 

Ve věznicích i na svobodě roste počet 
klientů, kteří s naší podporou úspěšně 
podávají návrh na osobní bankrot.

Online komunikace je běžnou součástí 
poradenství. V době protiepidemických 
opatření jsme začali s klienty 
více využívat telefonické a online 
poradenství, a to jak ve věznicích, tak při 
podpoře po propuštění. 
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„Po výstupu z vězení je 
nejdůležitější, že se mám na koho 
obrátit, že můžu do RUBIKONU 
zajít, mám někoho, kdo mě podrží, 
když na tom budu nejhůře.”

Láďa, klient RUBIKON Centra

„Nechci celý život uklízet, chci 
pomáhat lidem, dělat sanitářku. 
Byla jsem se přihlásit na kurz, 
RUBIKON mi s tím pomůže.”

Alice, klientka RUBIKON Centra

„Každopádně vnímám svoji dluhovou 
problematiku jako prioritní a jsem vám 
velmi vděčný za váš čas a možnost 
spolupráce.”

Petr, 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

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.

„Je skvělé, že se do virtuálních 
běhů ve věznicích letos zapojuje 
rekordní počet běžců. Žlutá 
stužka už je mezi vězni pojem.”

Petr Dohnal, generální ředitel  
Vězeňské služby ČR

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, organizátorem běžecké trasy sportovec a 
filantrop Tomáš Slavata.

V roce 2021 se do 6. ročníku Yellow Ribbon Run 
registrovalo přes 650 lidí, více než 200 běžců zaběhlo 
virtuální běh přímo ve věznicích. Hlavní štafetový závod 
proběhl 7. 9. v Aktivním lesoparku Řepy, symbolicky ho 

odstartoval herec Václav Neužil, představitel filmového 
Zátopka. Poprvé se běžel dětský běh, kterého se zúčastnilo 
na 40 dětí. Hudební program obstaraly vězeňské kapely 
Wsedě a PanKrat´s Band. Akci opět doprovázela putovní 
výstava „Yellow Ribbon Run aneb Žlutá stužka v pohybu“ 
fotografií Jana Jirkovského, představujících příběhy 
osobností a běžců se žlutou stužkou.

II. MĚNÍME SPOLEČNOST
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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 5 let prošlo 
tréninkem na Kotlasce 31 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 tréninkovém místě jsem 
se naučil nejen pracovat, ale 
naučil jsem se spoustu věcí 
kolem zahradničení nebo třeba 
zavařovat a hodně dalších 
krásných věcí, co se týká údržby zahrady. 
Poznal jsem tu spoustu super lidí.”

Pavel Čepelák, klient RUBIKON Centra

Kampaň „Minulost už nezmění.  
Pojďme jim otevřít budoucnost!“

Adventní fundraisingová kampaň s cílem získat 
finanční prostředky pro lidi po propuštění z vězení, 
kteří potřebují dostat šanci překročit svou trestní 
minulost. V listopadu a prosinci jsme pravidelně 
na webu a sociálních sítích organizace propagovali 
sbírku, do níž mohli individuální i firemní dárci přispět 
a podpořit tak naše klienty v integraci do společnosti. 
Součástí kampaně byl event Štědrý svařák na Střeše 
Lucerny – akce pro příznivce, partnery a dárce na 
jedinečném místě s výhledem na předvánoční Prahu.

V rámci kampaně vznikl videospot o tom, jak vypadá 
cesta z basy zpět o života. Hlavním protagonistou spotu 
je Pavel, klient RUBIKON Centra, který ve své roli využil 
zkušenosti ze svého předchozího života. Pavel pracoval 
na tréninkovém místě v Komunitním centru a zahradě 
Kotlaska. Video vytvořili Kateřina Hladíková a Jan 
Kratochvíl. 

Kampaň podpořilo 120 dárců celkovou částkou 71 148 Kč. 
Prostředky budou využity v následujícím roce pro klienty 
opouštějící věznice jen s minimálním zajištěním nebo 
zcela bez prostředků, kterým hrozí největší riziko selhání.

https://www.youtube.com/watch?v=oCPGLfoqPV8
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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 
s fotoaparátem řadu věznic 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.

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.

Předání dobré praxe státu

Probační program pro mladistvé pachatele 
PUNKT rodina, který jsme vytvořili, celostátně 
realizovali a evaluovali v období 2013-2016, od 
nás převzala Probační a mediační služba. PUNKT 
rodina je nyní poskytován v rámci nově zřízených 
programových center, za rok 2021 jím prošlo 54 
klientů PMS, 31 ho ukončilo, úspěšně 84 % z nich.

Romský mentoring, úspěšně realizovaný v 
ČR v letech 2004-2019, převzalo ministerstvo 
spravedlnosti Chorvatské republiky. 
V Chorvatsku jsme vyškolili 6 mentorů, kteří nyní 
pomáhají Romům z vyloučených osad.

Legislativní změny  
a politický lobbing

V rámci Platformy za reformu exekucí jsme 
prosadili schválení změn, které částečně 
narovnávají exekuční prostředí, např. přednostní 
splácení jistiny před úroky či zastavování 
marných exekucí. Změny pomohou statisícům 
lidí dostat se z dluhové pasti.

Pomohli jsme prosadit schválení chráněného 
účtu a budeme dále pracovat na jeho úpravě, 
aby byl efektivním nástrojem pro lidi v exekuci.

Prosadili jsme řadu progresivních návrhů v oblasti 
trestní justice, vězeňství i řešení zadluženosti do 
programového prohlášení nové vlády, např. tříleté 
oddlužení, snížení trestní represe u společensky 
nezávažných trestných činů, zvýšení efektivity v 
ukládání a zajištění výkonu alternativních trestů či 
podporu trendu progresivních změn ve vězeňství 
vč. otevřených věznic a podporu meziresortní 
spolupráce v oblasti bezpečného propouštění 
vězněných osob.

Jaké byly hlavní úspěchy v této oblasti v roce 2021?

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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Inovační řešení

V rámci inovačního projektu Skrze oddlužení 
společně jsme vytvořili a testujeme systém 
práce s lidmi v průběhu insolvenčního řízení, 
který naplňuje ustanovení insolvenčního zákona 
o odborném poradenství v oddlužení. Naším 
cílem je zavést tento systém do insolvenčního 
řízení a zvýšit tak počet úspěšných oddlužení 
s bezproblémovým průběhem.  
Více v samostatném bloku.

SKRZE ODDLUŽENÍ SPOLEČNĚ

Do projektu se zapojilo 19 insolvenčních 
správců, systém je testován na 100 klientech 
v intervenční skupině a porovnáván s kontrolní 
skupinou 250 lidí. Spolupracujeme se soudci 
a insolvenčními správci na návrhu změny 
insolvenčního zákona, aby byla pro dlužníky 
v oddlužení k dispozici smysluplná podpora. 
Konzultujeme návrhy změn s MPSV i MSp.

V rámci projektu byl realizován výzkum zaměřený 
na bariéry vstupu do oddlužení. Výzkum měl 
za cíl na reprezentativním vzorku předlužených 
lidí mapovat, proč lidé s těžko řešitelnými 
exekucemi či dluhy nevstupují do oddlužení. 
Šetření věnuje pozornost bariérám a motivacím 
ke vstupu do insolvence jak z pohledu parametrů 
insolvenčního řízení, tak z hlediska dalších faktorů 
ovlivňujících toto rozhodnutí (např. celková 
neznalost, nevědomost jak požádat, nedůvěra  
k institucím apod.). 

Výsledky výzkumu:

Specifika lidí v neřešitelných exekucích

Většinou velmi staré exekuce (souvisí s ochotou 
řešit), řada dlužníků nezná výši dluhu ani svých 
splátek. Relativně časté neoficiální příjmy.

Velice limitované informace o insolvenci

Téměř polovina (45 %) předlužených má velice 
nízkou míru informovanosti, protože buď neznají 
žádné detaily (jak o průběhu, tak o tom, jak 
požádat o vstup), nebo o oddlužení nikdy ani 
neslyšeli.

Pouze třetina předlužených lidí disponuje 
aktivní znalostí detailů souvisejících s insolvencí 
(deklaruje znalost detailů včetně toho, jak o 
vstup do oddlužení požádat).

Lidé mají nedostatečnou znalost výhod 
oddlužení a přitom jsou pro ně argumentem 
pro vstup

25-40 % lidí neví o klíčových výhodách 
oddlužení a byly by pro ně motivací pro vstup do 
oddlužení.

Různé (de)motivace u různých cílových 
skupin

Největšími demotivátory vstupu do oddlužení 
jsou vyšší splátky než v exekuci. Dále pak riziko 
zabavování nemovitostí a majetku (i v ceně nad 
úroveň dluhu, nízké limity pro ponechání, nízké 
prodejní ceny apod.), nutnost splátek 2 000 Kč 
měsíčně, byrokracie a pomalost procesu vstupu 
do oddlužení.

Každou cílovou skupinu odrazuje něco jiného. 
U nízko a středně příjmové jsou to vyšší splátky. 
Majitele odrazuje zabavování nemovitostí. Lidé 
s malými dluhy i minimálními příjmy si buď 
nemohou dovolit splátku 2 000 Kč, nebo se 
jim oddlužení nevyplatí, protože za 5 let kvůli 
nákladům na řízení mohou zaplatit více než 
mimo oddlužení.

Změnou podmínek a informováním lze podíl 
dlužníků v insolvenci rozšířit

Informováním a změnou vybraných parametrů 
oddlužení se může podíl dlužníků ochotných 
vstoupit do oddlužení zvýšit z 12 na 41 %, což je 
přibližně 200 000 lidí.

Rizikem úspěšnosti oddlužení je nejistota, co 
se stane při nesplacení 30 %

U velké části lidí, kteří by do oddlužení šli, není 
jistota splacení 30 % za 3 roky. Systém nejasného 
konce oddlužení je třeba změnit – zrušit vágní 
podmínku posuzování poctivého splácení a 
zavést průběžnou kontrolu.

Podpora spolupráce a síťování

Jsme nadále aktivními členy Asociace organizací 
v oblasti vězeňství (AOOV), předsedali jsme 
jejímu výboru.  Pokračujeme ve spolupráci 
s think tankem České priority, neziskovou 
organizací Frank Bold, Charitou ČR, Institutem 
pro prevenci a řešení předlužení a mezinárodní 
organizací sdružující sociální inovátory Ashoka. 
Jsme partnery světové sítě Incarceration Nations 
Network. Jsme aktivními členy platformy 
tréninkového zaměstnávání PLATZ. Dále jsme 
součástí řady odborných skupin a platforem. 
Společně s Vězeňskou službou ČR a Probační 
a mediační službou jsme uspořádali 6. ročník 
Yellow Ribbon Run.

Zahraniční spolupráce

V oblasti systémové změny a sdílení know-how 
jsme spolupracovali s partnery z USA, Velké 
Británie, Nizozemska, Norska, Polska, Slovenska, 
Litvy a Chorvatska.

Podpora dalších systémových 
změn na úrovni Úřadu vlády ČR 
 
Prostřednictvím Rady vlády pro lidská práva  
a jejích pracovních skupin jsme se zasadili o 
přijetí řady usnesení a doporučení, např. Tezí 
trestní politiky zpracovaných Pracovní skupinou 
pro trestní politiku.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/Pro_trestni_politiku/Teze-trestni-politiky_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/Pro_trestni_politiku/Teze-trestni-politiky_1.pdf
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FINANČNÍ 
ZPRÁVA

  

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 31.12.2021

v organizaci

RUBIKON Centrum, z.ú.

31. května 2022
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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 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

průběžný: 24.11.2021 – 25.11.2021
finální: 20.4.2022 – 31.5.2022

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 KAČR 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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2021 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 KAČR 277, osvědčení KDPČR 
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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. Filip Konětopský
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2449

Dne 31. května 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

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

Digitálně podepsal 
Ing. Filip Konětopský 
Datum: 2022.05.31 
13:19:22 +02'00'
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Projekty a veřejné zakázky
V roce 2021 jsme realizovali tyto projekty:

1. Pošembeří myslí i na Vás 
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009878 )
07/2019 – 06/2023
Místo realizace: Středočeský kraj

2. Jak na dluhy a oddlužení 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011215)
09/2019 – 06/2022
Místo realizace: Praha

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

4. Vykroč do práce 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012389)
02/2020 – 12/2022
Místa realizace: Moravskoslezský, Karlovarský  
a Ústecký kraj

5. Krok do práce 
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012388)
01/2020 – 12/2022
Místa realizace: Středočeský, Liberecký a kraj Vysočina

6. Skrze oddlužení společně 
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228)
01/2020 – 06/2023
Místa realizace: Praha, Středočeský kraj

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

8. Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených  
na Ostravsku
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011575)
07/2019 – 12/2022
Místo realizace: Moravskoslezský kraj

9. 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

10. Potkejme se na Kotlasce 
(CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001742)
03/2021 – 2/2023
Místo realizace: MČ Praha 8 s dopadem  
na celé území hl. m. Prahy

11.  Práce s pachateli v Praze  
– zaměstnání a řešení dluhů 2021
01/2021 – 12/2021
Místo realizace: Praha

12. Zvýšení informovanosti o očkování proti 
onemocnění COVID19 pro osoby s trestní minulostí  
v Praze a další ohrožené skupiny obyvatel Prahy 
07/2021 – 12/2021
Místo realizace: Praha

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

14. Together for Systemic Change in Criminal Justice 
(2019-1-CZ01-KA204-061356)
10/2019 – 08/2022
Místa realizace: Česká republika, Nizozemsko, Slovensko, 
Velká Británie

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

16. Dofinancování komplexu služeb 2021 
01/2021 – 12/2021
Místo realizace: Ostrava

17. Svépomocná skupina lidí s trestní minulostí
06/2021 – 12/2021
Místo realizace: Ostrava

ZÁVĚR
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18. Dofinancování komplexu služeb 2021  
pro pachatele v Karlových Varech
06/2021 – 12/2021
Místo realizace: Karlovy Vary

19. Pronájem kanceláře RUBIKON Centra Chodov
01/2021 – 12/2021
Místo realizace: Chodov

20. Projekt Nadace Blíž k sobě
01/2021 – 12/2021
Místa realizace: Praha, Středočeský,  
Moravskoslezský a Karlovarský kraj

21. Komplex služeb vedoucí 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 
06/2021 – 05/2022
Místo realizace: Praha, Středočeský,  
Moravskoslezský a Karlovarský kraj

22. Pomoc lidem s trestním záznamem  
zařadit se zpět do společnosti 
06/2021 – 12/2021
Místo realizace: Praha, Středočeský,  
Moravskoslezský a Karlovarský kraj

23. Pracovní trénink jako restart 2021 
01/2021 – 12/2021
Místo realizace: MČ Praha 8 s dopadem  
na celé území hl. m. Prahy

24. Projekt Yellow Ribbon Run 2021
1/2021 - 9/2021
Místo realizace: Praha, celá ČR (online)

25. Běh se žlutou stužkou v lesoparku  
Řepy v roce 2021
6/2021 – 12/2021
Místo realizace: Praha 17

26. Projekt Social Impact Fund 
11/2021 – 10/2022
Místo realizace: Praha, Středočeský,  
Moravskoslezský a Karlovarský kraj

Projekty jsou podpořeny:
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost (1-8)
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Praha Pól růstu (9-10)
Magistrátem Hlavního města Prahy (11-12)
Nadací Porticus (13)
Evropským fondem Erasmus+ (14-15)
Magistrátem města Ostrava (16-17)
Magistrátem města Karlovy Vary (18)
Městem Chodov (19)
Nadací Blíž k sobě (20)
Nadačním fondem pomoci (21)
Nadací Via z Fondu Eurowag (22)
Nadačním fondem Moneta Money Bank (23)
Jihomoravským krajem (24)
Městskou částí Praha 17 (25)
CMS Social Impact Fund (26)

V roce 2021 jsme realizovali tyto  
veřejné zakázky:

1. Projekt prevence kriminality – Resocializace 
recidivistů na území Středočeského kraje 2021 
07/2021 - 12/2021
Místo realizace: Středočeský kraj

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům a 
donorům za podporu, kterou v roce 2021 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 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
Rada vlády pro lidská práva
Úřad práce 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:

CMS Social Impact Fund 
Evropský sociální fond
Nadace Blíž k sobě 
Nadace Porticus 
Nadační fond Moneta Money Bank
Nadační fond pomoci – Znesnáze21
Nadace OSF
Program Evropské unie Erasmus+
Zaměstnanecký program společnosti Eurowag 

Spolupracující a podporující organizace a firmy:

A-Giga s.r.o.
Alf &  Bet, spol. s r.o.
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 organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a její členové
Autoškola P+R
BAKERY SERVICE, s.r.o.
BIGHAND STAV s.r.o.
CDV služby, s. r. o. 
Coca - Cola Hellenic Bottling Company
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 
Česká pošta, s.p.
České priority
Česká spořitelna, a.s.
D.A.S. Rechtschutz AG
DM drogerie markt s. r. o. 
DP Work s.r.o.
Dřevotrading s.r.o.
EntryIdea s.r.o. 
EUC, a.s.
EULER HERMES SA, organizační složka
EURONIX s.r.o.
Fokus Praha, z.ú.
Frank Bold
Freko a.s.
FTV Prima
Futaba Czech, s.r.o.
GLOBUS, spol. s r.o.
GOPALA o.p.s.
Gusto Energy  s.r.o.
Hamerník s. r. o. 
Heimstaden Czech s.r.o.
HESTIA - CENTRUM PRO DOBROVOLNICTVÍ, Z. Ú.
Hofmann Wizard, s.r.o.
Hotely Hilton Prague
Hurdia s.r.o.
Charita ČR
Chefparade, s.r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
InBáze, z.s.
Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.
Institut pro restorativní justici, z.s.
Italinox s.r.o.
Jezdecká škola Kocanda s.r.o.
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JIPOCAR Transport & Logistic 
JN Interiér Česká republika, s.r.o.
KAFE BOUDA s.r.o.
Kamýk Daunen s.r.o.
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.
LMC s. r. o.
Magdaléna, o.p.s.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Metráž design
Metrostav, a.s.
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Městská nemocnice Ostrava
Nemocnice Na Františku
Nemocnice Na Homolce 
PAC Hořovice s.r.o.
Platforma Earthnest
Pražské služby, a.s.
Rekonstrukce státu
Renarkon o.p.s. 
RENATEX CZ a.s.
Richter & Frenzel, s.r.o.
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
Skanska a.s.
Slezská Diakonie, Domov Siloe
Slušná firma z.s.
SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.
Spolu pro rodinu, z.s.
Správa investic a nemovitostí s.r.o.
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.

Individuální partneři:

Magdalena Čevelová
Petr Čtvrtníček
Kateřina Halamová
Jana Hanusová
Martin Hausenblas
Kateřina Hladíková 
Jan Horák
Jitka Hrůzová
Jan Jirkovský
Vladimíra Klíčová
Ondřej Kobza
Lukáš Králíček
Jan Kratochvíl
Vladimír Kváča
Lubomír Majerčík 
Jan Mikuláštík
Tomáš Slavata
Barbora Smetánková
Zdeňka Svobodová
a další 

Zahraniční partneři:

Active Youth Association (Litva)
Criminal Justice Alliance (Velká Británie)
Culture Break Boarders (Norsko)
De Montfort University Leicester, program International 
Network for Criminal Justice (Velká Británie)
Fundacja Sławek (Polsko)
Incarceration Nations Network (USA)
Konzultačné a informačné centrum Edukos (Slovensko)
Ministarstvo pravosuda i uprave (Chorvatsko)
Norway Embassy Prague (Norsko)
RESCALED (Belgie)
Restorative Justice Nederland (Nizozemsko)
Singapore Prison Service (Singapur)
Wayback (Norsko)

Kontakty

PRAHA

Hlavní kancelář Praha
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
+420 777 484 721
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
+420 734 590 941
chodov@rubikoncentrum.cz

Pobočka Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 24, 360 01 Karlovy Vary
+420 777 496 369
karlovyvary@rubikoncentrum.cz
(činnost pobočky byla s koncem roku 2021 ukončena)

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




