
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 

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 finančními prostředky na běžném účtu a pohledávkami, které vznikly 

zapůjčením těchto finančních prostředků.  

 

Na začátku hodnoceného období tvořil majetek Nadačního fondu částku 96.382,67 Kč. 

 

Na konci hodnoceného období tvořil majetek Nadačního fondu částku 92.234,40 Kč. 

 

Nadační fond vykazoval na začátku hodnoceného období pohledávky ve výši 25.740,- Kč a nevykazoval 

žádné závazky. 

 

Na konci hodnoceného období evidoval Nadační fond pohledávky ve výši 34.257,- 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 byly poskytnuty 3 nadační příspěvky formou bezúročné půjčky v celkové výši 

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

zaplacení profesního řidičského oprávnění, ubytování do první výplaty a na nákup brýlí. 

 



 

PODROBNÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ: 

 

 

 

POŘADOVÉ ČÍSLO 

ŽADATELE V DANÉM 

ROCE 

CELKOVÁ VÝŠE 

POSKYTNUTÉHO 

PŘÍSPĚVKU v Kč 

UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ NADAČNÍHO 

PŘÍSPĚVKU 

Žadatel č. 1/2014 1.132 Žadatel byl doporučen pracovní poradkyní. 

Poté, co mu byl zajištěn rekvalifikační kurz, 

bylo ze strany jeho ošetřujícího lékaře 

sděleno, že nemůže nastoupit na 

rekvalifikaci dokud si neopatří dioptrické 

brýle. Prostředky na úhradu brýlí se 

nepodařilo zajistit jiným způsobem. Žadateli 

byla tedy poskytnuta půjčka na nákup brýlí 

a žadatel úspěšně absolvoval rekvalifikační 

kurz na vysokozdvižný vozík.  

Žadatel č. 2/2013 11.700 Žadatel byl doporučen pracovní poradkyní. 

Půjčka mu byla poskytnuta na úhradu 

nákladů spojených s obnovením profesního 

řidičského oprávnění. Žadatel měl již 

přislíbený nástup do zaměstnání na pozici 

řidiče kamionu. Po úspěšném absolvování 

zkoušky, žadatel slíbené místo získal. 

Žadatelka č. 4/2013 3.000 Žadatelka byla doporučena dluhovou 

poradkyní. Půjčka byla poskytnuta na 

úhradu bydlení a splátku soudních výloh do 

první výplaty.  

 

Nadační příspěvky byly tedy poskytnuty a použity řádně v souladu se statutem Nadačního 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 31.12.2014  

Žadatel č. 1/2012 4.500 70 

Žadatel č. 1/2013 4.000 0 

Žadatel č. 2/2013 1.500 600 

Žadatel č. 3/2013 2.540 0 

Žadatel č. 4/2013 2.000 200 



Žadatel č. 5/2013 10.000 10.000 

Žadatel č. 6/2013 7.000 885 

Žadatel č. 8/2013 2.588 248  

Žadatel č. 9/2013 4.800 2.200  

Žadatel č. 1/2014 1.132 0 

Žadatel č. 2/2014 11.700 2200 

Žadatel č. 3/2014 3.000 3000 

CELKEM 54.760 Kč (z toho 

v roce 2014 15.832 Kč) 

19.403 Kč (z toho v roce 2014   7.315 Kč) 

 

Celková úspěšnost splácení k 31.12.2014 je 53%. Úspěšnost splácení za rok 2014 je 92%. 

 

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 2014 vynaložil náklady na vlastní správu ve výši 4.149,12 Kč, 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 2014. 

 

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. 2014 

- příloha k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2014 

- zpráva revizora 

 

 

 

 

V Praze dne 23. 6. 2015 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Mgr. Dagmar Doubravová    Mgr. Lenka Ouředníčková 

člen správní rady     člen správní rady 


