
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 

Nadační fond RUBIKON, IČO 242 69 859, se sídlem Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, zapsaný v 

nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 938 

(dále jen „Nadační fond“) 

 

Nadační fond v roce 2012 zahájil svou činnost v souladu s účelem Nadačního fondu, jímž je dle statutu 

Nadačního fondu: 

• prevence trestné činnosti a sociálního vyloučení; 

• podpora a všestranná pomoc lidem s kriminální minulostí či jinak ohroženým sociálním 

vyloučením, jejich rodinám a blízkým, při jejich začleňování do běžného života; 

• spolupráce na společných projektech se subjekty zaměřenými shodně s účelem Nadačního 

fondu a podpora subjektů zaměřených shodně s účely Nadačního fondu. 

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku ke dni 13. 9. 2012. 

 

1. Přehled majetku a závazků 

Majetek Nadačního fondu je tvořen výlučně finančními prostředky na běžném účtu.  

 

Na začátku hodnoceného období tvořil majetek Nadačního fondu částku 95.222,99 Kč. 

 

Na konci hodnoceného období tvořil majetek Nadačního fondu částku  70.642,67 Kč. 

 

Nadační fond vykazoval na začátku hodnoceného období pohledávku ve výši 4.500,- Kč a nevykazoval 

žádné závazky. 

 

Na konci hodnoceného období evidoval Nadační fond pohledávky ve výši 25.740,- Kč a nevykazoval 

žádné závazky. 

 

Další informace o majetku a závazcích Nadačního fondu obsahuje účetní závěrka, která je přílohou této 

výroční zprávy. 

 

2. Přehled o použití majetku Nadačního fondu 

Majetek Nadačního fondu byl použit na poskytování nadačních příspěvků (blíže viz bod 4. této výroční 

zprávy). 

Další informace o použití majetku Nadačního fondu obsahuje účetní závěrka, která je přílohou této 

výroční zprávy. 

 

3. Přehled nadačních darů 

V hodnoceném období nebyl Nadačnímu fondu poskytnut žádný nadační dar. 

 

4. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 

V hodnoceném období bylo poskytnuto 9 nadačních příspěvků formou bezúročné půjčky v celkové výši 

35.628,- Kč. Nadační příspěvky byly poskytnuty žadatelům s kriminální minulostí a byly použity na 

zaplacení kurzů v autoškole, ubytování a jídla do první výplaty a na nákup pracovních pomůcek. 

 

 



PODROBNÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ: 

 

 

 

POŘADOVÉ ČÍSLO 

ŽADATELE V DANÉM 

ROCE 

CELKOVÁ VÝŠE 

POSKYTNUTÉHO 

PŘÍSPĚVKU 

UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ NADAČNÍHO 

PŘÍSPĚVKU 

Žadatel č. 1/2013 3.000 Příspěvek byl Žadateli poskytnut na 

zaplacení ubytovny a stravy do první 

výplaty. Žadatel se na NF RUBIKON obrátil 

krátce po propuštění, byl doporučen svým 

mentorem a měl již zajištěnou práci – 

brigádu. Příspěvek použil na zaplacení 

ubytovny na 14 dní a stravu do první 

výplaty. 

Žadatel č. 2/2013 1.500 Žadatelka požádala o příspěvek na 

zaplacení ubytovny první měsíc po 

propuštění. Byla doporučena svou 

mentorkou a pracovní poradkyní. Byla 

krátce po propuštění z výkonu trestu, 

aktivně hledala zaměstnání a ztráta 

ubytování by velmi zhoršila její situaci i 

snahu o návrat do nekriminálního prostředí. 

Žadatel č. 3/2013 2.540 Žadatel byl doporučen svým probačním 

úředníkem. Požádal si o příspěvek z NF 

RUBIKON na zaplacení ubytovny. Přišel o 

možnost bydlet se svou rodinou 

v nájemním bytě a snažil se zajistit bydlení 

nejen pro sebe, ale i pro svou manželku a 

dvě malé děti. 

Žadatel č. 4/2013 2.200 Žadatel požádal o příspěvek z NF 

RUBIKON na doporučení své mentorky. 

Ocitl se ve velmi těžké situaci po 

propuštění z VTOS. Neměl prostředky na 

zaplacení ubytovny a jídla a zhoršila se tak 

i jeho možnost nalézt si zaměstnání. 

Žadatel č. 5/2013 2.000 Žadatelka byla doporučena pracovnicí 

z Mezinár. vězeňského společenství, se 

kterým intenzivně po propuštění 

spolupracovala. MVS jí zajistilo pronájem u 

některého ze svých členů, ale žadatelka i 

přes svou snahu nenalezla zaměstnání tak 

rychle, aby byla schopna platit ubytování 

první měsíc po propuštění. 

Žadatel č. 6/2013 10.000 Žadatel byl doporučen svou dluhovou a 



pracovní poradkyní, z NF RUBIKON mu byl 

poskytnut příspěvek na zaplacení autoškoly 

– jízd a zkoušek. Získání řidičského 

oprávnění bylo pro žadatele důležitým 

posunem v jeho možnostech uplatnění se 

na trhu práce. 

Žadatel č. 7/2013 7.000 Žadatel byl doporučen pracovní poradkyní. 

Poté, co byl přijat do zaměstnání, musel se 

i s rodinou přestěhovat a chyběly mu 

prostředky na zaplacení prvního nájmu do 

výplaty. 

Žadatel č. 8/2013 2.588 Příspěvek z NF RUBIKON byl poskytnut 

žadateli na nákup pracovní pomůcky – 

tenisové rakety a míčků. Žadatel po 

propuštění z VTOS pracoval jako realitní 

makléř a chtěl si přivydělávat trénováním 

tenisu – měl již s touto prací zkušenosti a 

měl i domluvené zákazníky. Byl doporučen 

svou mentorkou a dluhovou poradkyní.  

Žadatel č. 9/2013 4.800 Žadatel požádal o příspěvek NF RUBIKON 

na zaplacení ubytovny první měsíc do 

výplaty. Spolupracoval již více než rok 

s dluhovou i pracovní poradkyní a byl jimi 

také doporučen.  

 

Nadační příspěvky byly tedy poskytnuty a použity řádně v souladu se statutem Nadační fondu a se 

smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 

Nadační příspěvky byly poskytnuty formou bezúročných půjček. 

 

PŘEHLED SPLÁCENÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK: 

 

POŘADOVÉ ČÍSLO 

ŽADATELE V DANÉM 

ROCE 

CELKOVÁ VÝŠE 

POSKYTNUTÉHO 

PŘÍSPĚVKU 

SPLACENO DO 31.12.2013 na účet 

RUBIKON Centra, na účet NF bude 

převedeno v první polovině roku 2014. 

Žadatel č. 1/2012 4.500 70 

Žadatel č. 1/2013 3.000 0 

Žadatel č. 2/2013 1.500 600 

Žadatel č. 3/2013 2.540 0 

Žadatel č. 4/2013 2.200 200 

Žadatel č. 5/2013 2.000 200 

Žadatel č. 6/2013 10.000 2.700 

Žadatel č. 7/2013 7.000 885 

Žadatel č. 8/2013 2.588 248  

Žadatel č. 9/2013 4.800 200  



CELKEM 40.128 (z toho v roce 

2013 35.628) 

5.103  

 

Pozn.: Příspěvek pro žadatele č. 7, 8 a 9 byl zaplacen z účtu RUBIKON Centra a bude převeden 

z Nadačního fondu RUBIKON v první polovině roku 2014. 

 

5. Zhodnocení dodržování limitu správních nákladů 

Podle statutu Nadačního fondu nesmí správní náklady převýšit 33 % hodnoty ročně poskytnutých 

nadačních příspěvků. 

Nadační fond za kalendářní rok 2013 vynaložil náklady na vlastní správu ve výši 3.348 Kč (bankovní 

poplatky), limit stanovený ve statutu Nadačního fondu byl tedy dodržen. 

  

6. Zhodnocení základních údajů řádné účetní závěrky 

Řádná účetní závěrka plně zachycuje stav majetku a závazků Nadačního fondu i finanční 

zachycení jeho činnosti v hodnoceném období 2013. 

 

Další informace obsahuje účetní závěrka, zejména její příloha, která je přílohou této výroční 

zprávy. 

 

 

Přílohy této výroční zprávy tvoří: 

- řádná účetní závěrka k 31. 12. 2013 

- příloha k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2013 

- zpráva revizora 

 

 

 

 

V Praze dne 16. 6. 2013 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Mgr. Dagmar Doubravová    Mgr. Lenka Ouředníčková 

člen správní rady     člen správní rady 


