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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení přátelé,  
 

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti organizace Red Ribbon, z. s. za rok 
2019. V této zprávě bychom vám chtěli představit činnost naší společnosti, která 
byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 7. listopadu 2013, pod č.j. 

VS/1-1/95007/13-R a podle nového Občanského zákoníku převedena pod 
Městský soud v Praze – spisová značka L 26345, identifikační číslo 02308185. 
 

Úvodem této výroční zprávy bychom vás rádi seznámili se situací v problematice 
HIV/AIDS za rok 2019.  
Česká republika vykazuje k 31. prosinci 2019 celkem 3.590 HIV pozitivních osob 

(3.093 mužů, 497 žen), z tohoto počtu již u 674 osob (548 mužů, 126 žen) 
propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 311 osob (254 

mužů, 57 žen). Za rok 2019 má Česká republika celkem registrováno 222 nových 
diagnostikovaných případů HIV infekce. Toto číslo ukazuje, že rok 2019 překročil 
počet diagnostikovaných případů za rok 2018, kdy bylo odhaleno 208 nových 

případů HIV infekce. Za rok 2019 propuklo onemocnění AIDS u 42 pacientů a na 
toto onemocnění zemřelo 12 pacientů. 

Nové případy HIV infekce za rok 2019 spadají do následujících krajů: Praha 95; 
Středočeský kraj 19; Liberecký kraj 6; Ústecký kraj 15; Karlovarský kraj 7; 
Plzeňský kraj 8; Jihočeský kraj 4; kraj Vysočina 2; Pardubický kraj 6; 

Královéhradecký 7; Jihomoravský kraj 22; Zlínský kraj 6; Olomoucký kraj 8; 
Moravskoslezský kraj 17. Nové případy za rok 2019 se objevily ve věkových 

skupinách: 10-14 let 1 případ; 15-19 let 1 případ;20-24 let 22 případů; 25-29 let 
53 případů; 30-34 let 36 případů; 35-39 let 31 případů; 40-49 let 54 případů; 
50-59 let 17 případů; nad 60 let 7 případů.  

Výsledky monitorování HIV infekce a onemocnění AIDS v roce 2019 ukazují, že 
nad HIV/AIDS stále nevítězíme. Věřme jen, že roky následující přinesou toliko 

očekávaný pokles, jak nových případů HIV infekce, onemocnění AIDS a úmrtí na 
toto onemocnění. 
 

Miroslav Hlavatý 
výkonný ředitel  

Red Ribbon, z.s. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Výroční členská schůze 

předsednictvo:      Vladimira Palik 

       (předseda) 
Petr Sobek  

                                                 (člen předsednictva) 
       Jozef Bellay 

       (člen předsednictva) 
              

                                             
kontrolní komise:     Tibor Štefák  

        (předseda)  
                                                       2 další členové komise 

 

výkonný ředitel:     Miroslav Hlavatý 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚČEL A CÍL  

Předmětem činnosti Red Ribbon, z.s. je pomoc osobám žijícím s HIV infekcí 
a prevence a boj proti AIDS. 

Přímá pomoc je zaměřena na edukaci – vzdělávání HIV pozitivních a AIDS 
nemocných, jejich přátel, rodinných příslušníků a všech ostatních lidí, kteří o 
osoby infikované HIV pečují. 

Prevence a boj proti AIDS spočívá v šíření vědomostí o problematice 
HIV/AIDS v široké veřejnosti.  

Zabývá se ediční činností, při které se zaměřuje na výrobu informačních a 
preventivních materiálů věnovaných problematice HIV/AIDS. 

Podílí se na realizaci Národního programu boje proti AIDS. 
Podílí se na spolupráci s organizacemi pracujícími v problematice HIV/AIDS 

na celém světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI Red Ribbon, z.s. 

Naše organizace se v roce 2019 zaměřila na své stěžejní projekty a tím byl       
6. Intenzivní edukační a rekondiční pobyt určený pro osoby žijící s HIV infekcí, 

jejich rodiny, přátele, kolegy a blízké okolí. Jedná se o setkání přátel Red Ribbon, 
z.s., které se v roce 2019 naposledy konalo v Penzionu Diana v lázeňském 
městě Teplice nad Bečvou na Moravě.  

Dalším projektem je již dlouholetá preventivní aktivita, a to zpracovávání 
statistik z Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním 

ústavu v Praze. Touto aktivitou se podílíme na projektu Motivace pedagogických 
a dalších pracovníků k prevenci HIV prostřednictvím aktuálních statistických 

údajů, na kterém pracujeme s kolegy ze SPRSV – Společnost pro plánování 
rodiny a sexuální výchovu. 
Projekt Intenzivní edukační a rekondiční pobyt určený pro osoby žijící s HIV 

infekcí, jejich rodiny, přátele, kolegy a blízké okolí proběhl již šestým rokem a byl 
věnovaný našim klientům, osobám žijícím v různých fázích HIV infekce, dále 

okruhu rodin, přátel, blízkého okolí a pracovního kolektivu, všem osobám, kteří 
jsou s informací o statusu HIV infekce u daného člověka seznámeni.  Tuto cílovou 
skupinu nám pomohou oslovit sami klienti, kteří mají zájem, aby jejich blízké 

okolí bylo o problematice HIV infekce a onemocnění AIDS, a hlavně o jejich 
zdravotním stavu informováno.  

Při podávání žádosti o grant na rok 2019, koncem roku 2018, bylo zarezervované 
místo na pobyt v Penziónu Diana, v lázeňském městě Teplice nad Bečvou na 
Moravě.  

Pobyt byl zahájen v sobotu 20. července 2019 a byl ukončen v neděli  
28. července 2019.  

Vše začalo příjezdem účastníků vlakem na nádraží – Hranice na Moravě. 
Následně byli všichni převezeni do místa konání pobytu, do penzionu Diana 
v Teplicích nad Bečvou. Všechny přítomné přivítal výkonný ředitel Red Ribbon, 

z.s. Seznámil všechny s místem konání týdenního pobytu, s provozem 
stravovacího – čas snídaně, oběda, večeře, a ubytovacího zařízení – přidělení 

pokojů po zapsání na recepci. Dále s bezpečnostními předpisy a pravidly 
penziónu. Po ubytování následovalo vzájemné představení účastníků, dále byli 
všichni seznámení s připraveným harmonogramem připravených přednášek. 

Vedením pobytu byl pověřen místopředseda společnosti Petr Sobek. 
Klasický den je po roky stále stejný, začínal budíčkem, společnou snídaní, 

rekondičním dopolednem – procházky po okolí a sportovní vyžití. Po obědě se 
pokračovalo v rekondičních a sportovních aktivitách. Po večeři se pořádala velice 
oblíbená společná sezení nad problémy jednotlivých účastníků – jejich problémy 

a starosti pocházející z jejich diagnózy. Večery byly věnovány edukaci účastníků, 
edukace vycházela z problematiky, která účastníky zajímala. V průběhu týdne se 

konalo několik velice osobních a intimních dialogů mezi jednotlivými účastníky 
s doktorem Ivo Procházkou, CSs. a s výkonným ředitelem Miroslavem Hlavatým. 
V průběhu pobytu bylo provedeno 5 odborných přednášek. První přednášku 

provedl výkonný ředitel Miroslav Hlavatý, který se již řadu let věnuje 
zpracovávání statistik HIV/AIDS v České republice. Přednáška byla věnovaná 

vývoji a situaci v naší zemi velice podrobně. Velká pozornost byla věnována 
největšímu způsobu přenosu HIV infekce a to homo-bisexuálnímu sexuálnímu 

styku. Další přednášky provedl MUDr. Ivo Procházka, CSc., Sexuologický ústav 
VFN a 1. LF UK, tematickými okruhy byly: 
HIV a zákon 

Život s HIV 



Život a sex s HIV pozitivním partnerem  

Život a sex HIV pozitivních partnerů 
V čase mimo přednáškových bloků se účastníkům nastínil správný životní styl, 

hlavně zaměřený na dobrý psychický stav našich klientů. 
Konečné náklady projektu dosáhly celkové výše 223.057,00 Kč, z toho bylo 
uhrazeno z grantu MHMP 32.000,00 Kč. Náklady, které měly připadnout na naši 

organizaci, byly ve výši 191.057,00 Kč (částku 100.000 Kč jsme získali od 
Nadace ČEZ, náklady, které byly uhrazeny naší organizací, jsou ve výši 

91.057,00 Kč – z toho bylo 72.000,00 Kč uhrazeno z účastnických příspěvků a 
19.057,00 Kč z darů a ze sbírek pro naši organizaci). 
Celkový počet účastníků pobytu byl 35 osob, z toho bylo 18 účastníků žijících na 

území hlavního města Prahy. 
Přímo v tomto projektu jsme žádnou spolupráci se zařízením v oblasti 

zdravotnictví a sociálních služeb nepotřebovali, V případě zhoršení zdravotního 
stavu HIV pozitivních účastníků pobytu by bylo o pomoc požádáno AIDS centrum 
Ostrava nebo Brno. 

Projekt Intenzivní edukační a rekondiční pobyt byl určený pro osoby žijící s HIV 
infekcí, jejich rodiny, přátele, kolegy a blízké okolí je věnovaný našim klientům, 

osobám žijícím s HIV infekcí a s onemocněním AIDS, dále okruhu rodin, přátel, 
blízkého okolí a pracovního kolektivu, všem osobám, kteří jsou s informací o 

statusu HIV infekce u daného člověka seznámeni.   
Anonce projektu byla provedena na sociální síti Facebook, dále na internetovém 
portálu Iboys.cz, které je velmi navštěvováno HIV pozitivními muži (MSM). 

Přílohou letáku byla také přihláška k účasti. Výběr přijatých přednášek byl 
proveden s ohledem na spolupráci žadatele s naší organizací a také s ohledem na 

místo bydliště, na sociální podmínky daného žadatele. 
Náš projekt byl pobytovou akcí. Konal se v Penzionu Diana, s.r.o., Teplice 42, 
753 01 Hranice na Moravě, IČ:28639022, majitelka Jana Stojanová. 

Celková dobra trvání byla 9 dnů, z toho je započítáno dnů 8 (7 dnů celých a 

z prvního a posledního dne se započítává pouze 0,5 dne). 

Realizací tohoto intenzivního edukačního a rekondičního projektu jsme zvýšili 

informovanost nejen u osob HIV pozitivních, ale také u osob, které žijí v jejich 
okolí, většinou v partnerském vztahu.  

Tento projekt přispěl k zvýšení informovanosti mezi veřejností, a hlavně ke 
snížení rizika přenosu od již diagnostikovaných HIV pozitivních osob. 
Projekt hodnotíme, jako vysoce úspěšný, a to i vzhledem k finanční pomoci 

MHMP. Předpokládanou kapacitu počtu účastníků se nám podařilo naplnit. 
Projekt nebyl hrazen z veřejného zdravotního pojištění.  

Tento projekt máme v plánu realizovat také v roce 2020 a to ve stejném 
rozsahu, jako v roce 2019. Zlepšení plánujeme v organizování společných výletů 
a vetší nabídce aktivit pro účastníky pobytu, kteří jsou aktivními sportovci 

(plavání, turistika, cyklistika). K ubytování je potvrzené rekreační středisko 
Zákopčí nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. 

Na projektu Motivace pedagogických a dalších pracovníků k prevenci HIV 
prostřednictvím aktuálních statistických údajů již spolupracujeme několik let 
s našimi kolegy ze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu – Mgr. 

Zuzana Prouzová. Tento projekt je dle našeho názoru velice významným na poli 
prevence a boje proti AIDS. 

Vždy každý měsíc, po ukončení uzávěrky daného měsíce, vydává Národní 
referenční laboratoř pro HIV/AIDS (NRL AIDS) odborné statistiky, které 
dokumentují vývoj HIV/AIDS ve sledovaném měsíci a také kumulativní data od 



počátku monitorování HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR to je od doby, kdy ve 

Statním zdravotním ústavu v Praze vznikla Národní referenční laboratoř pro 
HIV/AIDS. Tyto statistické výstupy jsou určené pro odbornou veřejnost, a tak 

jsou našimi pracovníky převáděné do jazyka srozumitelného pro širokou laickou 
veřejnost, v tomto projektu hlavně s ohledem na žáky a studenty. Výstupem po 
úpravě statistik z NRL AIDS je celkem 14 samostatných listů – grafů, které 

srozumitelnou cestou přibližují vývoj a stav v jednotlivých kapitolách: 
1.   HIV v ČR 

2.   AIDS v ČR 
3.   Zemřelí na AIDS 
4.   HIV a AIDS v ČR 

5.   AIDS a zemřelí v ČR 
6.   HIV v ČR podle pohlaví 

7.   Mapa HIV infekce v ČR 
8.   Nové případy HIV infekce v roce  
9.   Způsoby přenosu HIV infekce v ČR 

10. Nárůst HIV infekce v jednotlivých letech 
11. Nové případy HIV infekce muži-ženy  

12. Věk v době první diagnózy HIV infekce od roku 1985 
13. Věk v době první diagnózy HIV infekce za rok 2018 

14. Věk v době první diagnózy HIV infekce za rok 2019 
Grafy 1. -5. poukazují na vývoj HIV infekce a onemocnění AIDS. Další grafy se 
zaměřují na podíl mužů a žen na počtu HIV pozitivních případů u nás, dále 

ukazují geografické rozdělení těchto případů – tady rozhoduje místo trvalého 
bydliště v době diagnostikování HIV infekce. Důležitým a velice významným 

grafem je graf Způsob přenosu HIV infekce. 
Tyto grafy jsou rozesílané vždy s průvodním dopisem – jedná se o důkladný 
rozbor sledovaného měsíce se zaměřením na vývoj v daném měsíci. Tento dopis 

vždy končí poznámkou autorů těchto grafických statistik, jedná se o malé 
zamyšlení nad danou situací problematiky HIV/AIDS v ČR. 

Pravidelná rozesílka grafů s průvodním dopisem byla od začátku roku 2019 
realizována na 55 e-mailových adres a do škol po celé ČR. Jedná se o školy, 
které přijaly naši nabídku spolupracovat na tomto projektu zaměřeném na žáky 

vyšších ročníků základních škol, na učně a studenty středních a vysokých škol.  
Pedagogové tyto grafy používají ve své práci, jako odborný materiál k výuce a 

také grafy slouží jako materiál na nástěnky v učebnách a na chodbách školských 
zařízení. Na část škol zasíláme ukázku grafů v papírové podobě. 
Statistiky jsou také zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz, které mají kolem 

šesti set návštěv denně.  
Nově jsou grafy převáděny i do podoby obrázků a jsou volně k dispozici na 

cloudovém úložišti Google disk, učitelé si tedy nemusejí nechávat zasílat grafy e-
mailem, mohou si stahovat materiály podle potřeby. 
Nově statistiky zveřejňujeme na FB, kde mají další pravidelné odběratele 

Statistiky také využívají naši vrstevničtí vzdělavatelé při svých besedách. 
V projektu budeme v budoucnu pokračovat, grafická podoba statistik pomáhá 

v motivaci k prevenci nejen pedagogickým pracovníkům, ale i mladým lidem. 
Finanční situace je v naší organizaci každým rokem čím dál tím více složitá, ale o 
to s větším nadšením a elánem jdeme do plnění dalších úkolů a cílů, které jsme 

si předsevzali. 
 

Vladimíra Palík 
předseda 

http://www.planovanirodiny.cz/


Red Ribbon, z.s. 

HOSPODAŘENÍ  RED RIBBON, z.s. - rok 2019 
 

Příjmy za rok 2019: 
    

         
  účet 682/000 dary od fyzických osob   13 350,00    

  Účet 682/100 Darujme.cz  8 232,00 

  účet 682/300 veřejná sbírka   2 420,00    

  účet 684/000 členské příspěvky   72 000,00    

  účet 692/000 granty MHMP   32 000,00    

  účet 693/000 DMS  3 370,00 

  účet 694/000 Nadace ČEZ   100 000,00    

  příjmy celkem 231 372,00    
        

Příjmy za rok 2019 celkem         231 372,00    
       

Výdaje za rok 2019:     

  účet 501/000 spotřeba materiálu 6 765,00    

  účet 512/000 cestovné 9 197,00    

  účet 518/000 ubytování, stravování, ostatní služby  223 757,26 

  účet 549/000 jiné ostatní náklady   122 00    

  výdaje celkem 239 839,26    
       

Výdaje za rok 2019 celkem     
239 839,26 

    
       

KONTROLNÍ TABULKY:     

       

  počáteční stavy k 1.1.2019  

  účet 211/000 hlavní pokladna 113,00    

  účet 221/001 provozní bankovní účet 11 749,17    

  účet 221/002 sbírkový provozní účet 11 678,05    

  příjmy za rok 2019 celkem 231 372,00    

  kontrolní součet 254 912,22    

       

  výdaje za rok 2019 celkem 239 839,26    

  účet 383/000 náklady příštích let 1 530,39 

  konečný finanční stav k datu 31.12.2019 13 542,57    

  kontrolní součet 254 912,22    

       

  konečné stavy k 31.12.2019     

  účet 211/000 hlavní pokladna  4 172,00    

  účet 221/001 provozní bankovní účet 4 485,52    

  účet 221/20 sbírkový provozní účet 4 885,05    

  konečné stavy k 31.12.2019 13 542,57    



Zpráva revizní komise o hospodaření  Red Ribbon, z.s. - 2019 

Při kontrole účetních dokladů, v rámci běžné činnosti komise, za rok 2019, 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 

Předloženy byly veškeré originály účetních dokladů vztahující se k roku 
2019: 

- do pokladny, číslo účtu 211/000, při počátečním stavu k 1. lednu 2019 v částce 
113,00 Kč, bylo za celý rok 2019 přijato 37.000,00 Kč a vydáno bylo 32.941,00 
Kč; zůstatek k 31. prosinci 2019 činí 4.172,00 Kč; 

 
- na provozní účet 260051063/2010, číslo účtu 221/001, při počátečním stavu 

k 1. lednu 2019 v částce 11.749,17 Kč, bylo přijato 223.509,00 Kč a vydáno bylo 
230.772,65 Kč; zůstatek k 31. prosinci 2019 činí 4.485,52 Kč; 
 

- na sbírkový účet 2000510640/2010, číslo účtu 221/002, při počátečním stavu 
k 1. lednu 2019 v částce 11.678,05 Kč, bylo přijato 8.540,00 Kč a vydáno bylo 

15.333,00 Kč; zůstatek k 31. prosinci 2019 činí 4.885,05 Kč. 
 
Náklady na provoz a činnost Red Ribbon, z.s. dle předložených účetních dokladů 

za rok 2019: 
 501 spotřeba materiálu     6 765,00 Kč 

 512 cestovné                                           9 197,00 Kč 
 518 ubytování, stravování         223 757,26 Kč 
 549 jiné ostatní náklady                  120,00 Kč 

 Náklady celkem                            239 839,26 Kč 
 

 
Výnosy z provozu a činnosti Red Ribbon, z.s. dle předložených účetních dokladů 
za rok 2019: 

 682/000 dary od fyzických osob      13 350,00 Kč 
 682/100 Darujme.cz              8 232,00 Kč 

 682/300 veřejná sbírka       2 420,00 Kč 
 684/000 členské příspěvky   72 000,00 Kč 
 692/000 granty MHMP    32 000,00 Kč 

 693/000 DMS       3 370,00 Kč 
 694/000 Nadace ČEZ          100 000,00 Kč 

Výnosy celkem                  213 372,00 Kč 
 
 

Po provedené kontrole byly veškeré účetní doklady předány účetní firmě pana 
Radima Duška ke zpracování účetnictví za rok 2019 v rozsahu a způsobem, 

upraveným příslušnou legislativou a dále k vypracování Daňového přiznání za rok 
2019. 

 
V roce 2019 revizní komise neobdržela žádnou stížnost od členské základny ani 
od veřejnosti. 

  
Za revizní komisi:  Tibor Štefák 

 
 
 



                         

CÍLE NA ROK 2020 

- přímá pomoc HIV pozitivním a AIDS nemocným 

- výroba preventivně informačních materiálů s tématikou HIV/AIDS – Statistiky  

- 7. Intenzivní edukační pobyt – setkání přátel Red Ribbon, z.s.  

- spolupráce na kulturních a benefičních akcích  

 

 

PRAVIDELNÉ AKCE:  
 

- Světlo pro AIDS — vzpomínková akce na oběti AIDS (17. května 2020)  

- Světový den boje proti AIDS (1. prosinec 2020)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ a MEDIÁLNÍ POMOC V ROCE 2019 

 
Naše poděkování patří: 

Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z.s. 

Nari Models, spol. s r.o. – Ing. Josefa Čermáka, 

iBoys.cz, 

Radimu Duškovi,  

všem dárcům a našim přátelům. 

 

Zvláštní poděkování patří: 

Magistrátu hlavního města Prahy za finanční podporu našeho projektu – 

Pobyt 2019 v částce 32 000,00 Kč; 

Nadaci ČEZ, která podpořila realizaci projektu – Pobyt 2019 v částce 

100 000,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 


