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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z.S.

Rok 2019 v číslech
• V loňském roce jsme poskytli naše přímé služby 162 130 lidem, dalších 394 683 uživa-

telů využilo naše internetové služby. Celkem naše činnost oslovila téměř 600 000 lidí.

• Za celý rok jsme provedli 19 696 testů - celkem jsme otestovali 8 660 lidí na HIV, 5 
755 na syfilidu, 3 634 na hepatitidu C a 1 674 na hepatitidu B. V průměru tak dia-
gnostikujeme každý měsíc 3 případy HIV infekce a 3 případy infekce syfilidy. V roce 2019 
bylo u dalších 32 klientů zjištěno podezření na hepatitidu C a u 11 klientů na hepatitidu B.   

• Díky práci našich checkpointů se nám loni podařilo zachytit každou šestou dia-
gnózu HIV v Česku (38 případů z celkových 222). 

• Zodpověděli jsme 4 352 telefonických dotazů a 2 542 otázek v internetové HIV poradně.

• Besedu o HIV s naším lektorem absolvovalo 2 210 studentů. Internetové webi-
náře o HIV pro školy sledovalo 2 068 studentů.

• Naši streetworkeři měli téměř 3 000 osobních setkání v gay klubech s naší cílo-
vou skupinou mužů majících sex s muži. Celkem jsme rozdali 81 184 preventivních 
balíčků (kondom a lubrikant), 10 000 pivních tácků a cca 25 000 kusů dalších 
tištěných materiálů.

• Pro HIV komunitu jsme vydali šest čísel časopisu Pozitivně! v celkovém tištěném nákladu 
12 000 kusů. Program Buddy využilo 16 klientů a program Sdílna 2 rodiny. 
Setkání HIV komunity se zúčastnilo 27 lidí. Ubytovali jsme 35 HIV pozitivních 
osob bez domova. Náš právní tým pomohl 6  klientům.

• Hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem ve výši  17 milionů Kč.

*) neinfekčnost úspěšně léčených pacientů
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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři, 
přinášíme vám další výroční zprávu našeho spolku. Výroční zpráva, kterou právě držíte v ruce, 
je přitom skutečně výroční – od založení České společnosti AIDS pomoc v roce 1989 uplynulo 
přesně 30 let. Naše pacientská organizace tak patří mezi nejdéle působící  v České republice.
Stejně jako každým rokem vám i nyní předkládáme přehled našich aktivit za uplynulých dvanáct 
měsíců. Rádi bychom se s vámi podělili o naše úspěchy a pokračující výzvy. Rok 2019 byl pro 
spolek úspěšným rokem, podařilo se obnovit financování našich preventivních aktivit, rozšířit síť 
našich checkpointů, pokračovat v naší advokační práci a lobbingu za zlepšování postavení osob 
žijících s HIV ve společnosti, a připravit spuštění komunitního PrEP centra. 
V únoru 2019 jsme otevřeli nový checkpoint v Ústí nad Orlicí, v červnu v Ústí nad Labem a v 
listopadu v Brně. Klienti se tak mohou nechat zdarma a anonymně otestovat na HIV a další 
pohlavně přenosné infekce již na 9 různých místech Čech a Moravy. 
Koncem roku skončil náš pilotní projekt HIV sebetestování. Celkem jsme zdarma poskytli HIV 
sebetesty více než 1 000 klientům a na projektu ukázali, že sebetestování patří do prevence 
HIV stejně jako kondomy, PrEP nebo nedetekovatelná virová nálož. Věříme, že sebetestování do 
budoucna získá i podporu státu.    
Rok 2019 byl i rokem příprav na spuštění prvního komunitního centra pre-expoziční profylaxe 
HIV (PrEP Point) v Česku. Spolek získal registraci a smlouvy s hlavními zdravotními pojišťovnami, 
připravil a nově vybavil venerologickou ordinaci v prostorách Domu světla a zaškolil interní 
poradce. Věříme, že se nám v příštích letech podaří PrEP v Česku rozšířit a získat pro něj i širší 
společenskou podporu. 
Přestože nemalá část naší práce je v oblasti prevence HIV, jsme stále především pacientskou 
organizací hájící zájmy osob žijících s HIV. V loňském roce jsme intenzívně lobbovali mezi 
zdravotníky i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za novelu zákona o ochraně veřejného 
zdraví a zrušení či omezení informační povinnosti osob žijících s HIV ve zdravotnických zařízeních. 
Jsme přesvědčeni, že tato dvacet let stará informační povinnost je v rozporu s právem na 
informační sebeurčení každého pacienta garantovaným ústavním pořádkem České republiky. 
Iniciovali jsme revizi metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR pro léčbu a prevenci HIV 
s cílem posílit ochranu osob žijících s HIV a plně akceptovat význam léčby v prevenci (U=U), tak 
aby nedocházelo k zbytečné stigmatizaci pacientů. 
Stejně jako každý rok, i letos děkujeme všem členům spolku, finančním přispěvatelům a dalším 
podporovatelům, přátelům, kamarádům a rodinám, kteří nás v naší práci podporovali a podporují. 
Těšíme se na další společná setkání!

Robert Hejzák, předseda spolku
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z. S.

• Právní forma: spolek 

• Sídlo organizace: Praha 8 - Karlín, Malého 282/3

• Pobočky organizace mimo Prahu byly v roce 2019 v Ostravě, Olomouci, Českých Budějo-
vicích, Teplicích, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem a v Brně.

• IČO: 00409367 DIČ: CZ00409367

• Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze,             
oddíl L, vložka 1133

• Telefon: +420 224 814 284 Datová schránka: rsx32j8 E-mail: info@aids-pomoc.cz

• Web: www.aids-pomoc.cz

• Bankovní spojení:                                                                                                                                     

provozní účty: 

17337021/0100 – Komerční banka, a. s.
IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1733 7021; SWIFT: KOMBCZPP

250 042 8467/2010  – Fio banka, a. s.
IBAN: CZ10 2010 0000 0025 0042 8467; SWIFT: FIOBCZPPXXX 

• sbírkové účty: 

260 042 8472/2010 – Fio banka, a. s.
IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0042 8472; SWIFT: FIOBCZPPXXX

51-0664650217/0100 – Komerční banka, a.s.
IBAN: CZ91 0100 0000 5106 6465 0217; SWIFT: KOMBCZPP 
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KDO PODPOŘIL NAŠE KLÍČOVÉ AKTIVITY
Ministerstvo zdravotnictví České republiky v roce 2019 podpořilo z Národního programu 
boje proti AIDS tyto projekty:

• Bezplatné anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradně Domu světla – před-testové     
a po-testové poradenství

• Bezplatná anonymní telefonní nonstop linka AIDS pomoci
• Prevence HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji s důrazem na skupinu mužů majících sex        

s muži - MSM (včetně před- a po-testového poradenství)
• Program prevence pro muže mající sex s muži (MSM) a komunitní program pro osoby HIV+/

AIDS
• Prevence HIV/AIDS v severních Čechách s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a 

po-testového poradenství)
• Prevence HIV/AIDS ve východních Čechách s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a 

po-testového poradenství)
• Prevence HIV/AIDS na střední Moravě s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a po-tes-

tového poradenství)
• Prevence HIV/AIDS v jižních Čechách s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a po-tes-

tového poradenství)
• Prevence HIV/AIDS v oblasti Ústí nad Orlicí a okolí s důrazem na skupinu MSM (včetně před 

a po-testového poradenství)
• Mobilní HIV poradna s důrazem na propagaci testování skupiny MSM
• Besedy pro mládež s HIV pozitivním lektorem

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2019 podpořilo projekt Azylový Dům světla – 
jedná se o registrovanou sociální službu pro HIV+ osoby bez přístřeší.

Hlavní město Praha v roce 2019 podpořilo ze svého rozpočtu tyto aktivity:
• Azylový Dům světla – registrovanou sociální službu
• HIV testování v Praze
• HIV/AIDS poradny 
• Komunitní program pro muže mající sex s muži v Praze
• Prevence sexuálního přenosu HIV u mládeže v Praze
• Mobilní testování na HIV a syfilidu v ulicích Prahy 
• Technické zajištění terénního testování na infekce HIV, syfilis a HCV na festivalu Prague 

Pride

S podporou společnosti GSK - GlaxoSmithKline v loňském roce proběhlo:
• Otevření checkpointů v Ústí nad Labem a v Brně
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S podporou společnosti GILEAD jsme byli schopni zajistit:
• Mobilní testování na HIV a syfilidu v sanitách v Praze i po celé ČR 
• Údržbu a servis dvou sanitních vozů na testování
• Výměnu podlah a dveří ve zdravotní části Domu světla v Karlíně
• Nákup techniky a programování pro vyvolávací systém pro provoz testování v Domě světla
• Účast na zahraničních konferencích a přenos zahraničních zkušeností do Česka
• Třídenní víkendové vzdělávání pro všechny poradce checkpointů České společnosti AIDS 

pomoc a Domu svetla Slovensko

S podporou nadačního fondu ViiV Health Care jsme byli schopni zajistit:
• Základní služby pro HIV+ komunitu (Sdílna+, Buddy/průvodci atd.)
• Sebetestování domácími testy na HIV pro skupinu mužů majících sex s muži

S podporou Úřadu vlády ČR  jsme mohli:
• Spustit program podpory uživatelů chemsexu 

S podporou MAC Cosmetics jsme mohli postupně:
• Obnovovat vybavení Domu světla a rekonstruovat vnitřní prostory
• Elektronizovat agendu, programovat aplikace pro objednávání našich služeb a vytvářet 

intranet pro lepší řízení našich činností
• Testovat v mobilním stanu na Prague Pride

S podporou ABBVIE  jsme mohli: 
• Testovat klienty na hepatitidu C ve všech checkpointech spolku
• Testovat v mobilním stanu na Prague Pride

Díky štědré podpoře pana JUDr. Gerhardta Bubníka jsme mohli nakoupit rychlotesty                           
pro testování HIV. 

S podporou O2 jsme mohli udržet provoz Dobrovolnického centra při Domu světla v Praze                
a některé regionální dobrovolnické aktivity, zejména na Moravě.
Další dary firem a fyzických osob, včetně prostředků ze sbírky Červená stužka, nebyly přísně 
účelově vázány a použili jsme je na dofinancování jednotlivých aktivit České společnosti AIDS 
pomoc.

Všem dárcům a podporovatelům velmi děkujeme!
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REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
Česká společnost AIDS pomoc v roce 2019 provozovala kromě Domu světla v Praze také poradnu 
v Ostravě, Olomouci, Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové a nově také v Ústí nad 
Orlicí (od 28.2.), Ústí nad Labem (od 5.6.) a Brně (od 28.11.). Centrální pracoviště je v Domě světla                  
v pražském Karlíně, kde je zdravotnické zařízení, v němž zdarma a anonymně testujeme veřejnost 
na HIV, ale i další vybrané pohlavně přenosné infekce. V Domě světla také funguje naše registro-
vaná sociální služba Azylový dům pro osoby HIV+ bez domova, ubytovna pro HIV pozitivní zájemce 
a víceúčelový vzdělávací sál.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÝ DŮM 
------------------------------------------------------

Fakta:
Ubytovali jsme 35 HIV+ lidí bez domova

Od roku 1999 zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc v Domě světla azylový dům pro klienty              
s HIV infekcí. Posláním azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu 
HIV+ osobám v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je 
registrovanou sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách. Svým klientům 
pomáhá v co nejkratší době zlepšit jejich situaci a začít znovu samostatně fungovat ve společnosti 
(najít si bydlení, práci, zajistit si příjem). V roce 2019 disponoval kapacitou 15 lůžek a ubytováno bylo 
25 klientů. 

Formou spolupráce se sociálním pracovníkem klienti získávají dostupné a odborně garantované 
služby, navíc uzpůsobené jejich situaci, potřebám a cílům. Kvalifikovaní odborníci pomáhají klien-
tům rovněž při řešení každodenních problémů, často specifických pro tuto komunitu. Využít mohou 
a v roce 2019 také využívali i odbornou pomoc z oblasti zdravotní, psychologické, psychoterape-
utické nebo právní. Cílem spolupráce je nejen okamžitá pomoc HIV+ osobám v sociální a lidské 
nouzi, ale především snaha o celkové zlepšení postavení lidí žijících s HIV ve společnosti a pomoc 
s obhajobou jejich práv. 

Klienty sociální služby jsou lidé v různých fázích HIV infekce. Uspokojivá účinnost současné léčby 
infekce HIV našim klientům umožňuje po několikatýdenní až několikaměsíční sociální stabilizaci 
návrat do běžného života bez větších omezení.  Cena za pobyt v azylovém domě odpovídá počtu 
lůžek na pokoji – dvojlůžkový pokoj: 125 Kč/den/lůžko, trojlůžkový pokoj: 120 Kč/den/lůžko a čtyř-
lůžkový pokoj: 115 Kč/den/lůžko. 

Poradenství a komunitní podporu navíc ČSAP prostřednictvím svých odborníků a komunitních 
pracovníků z řad proškolených dobrovolníků poskytovala nejen klientům Domu světla, ale také HIV 
pozitivním, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým ve všech regionech České republiky, ve 
spolupráci s regionálními HIV centry. 

V roce 2019 bylo v azylovém domě a ubytovně, kterou Česká společnost AIDS pomoc lidem HIV 
pozitivním v Domě světla také nabízí, ubytováno celkem 35 klientů. 

V ubytovně Domu světla je v 6 pokojích k dispozici 11 lůžek. Ubytovna je provozována na komerční 
bázi, pokoje jedno- či dvoulůžkové jsou od vysokoškolského internátního typu až po malé garso-
niéry. Cena za lůžko je zde v rozmezí 5 000 – 5 500 Kč/měsíc. Kapacita ubytovny byla po celý rok 
naplněna – využívalo ji 10 klientů a 1 člen rodiny.

V žádostech o státní a krajské dotace žádáme o finanční prostředky vždy jen na akreditovanou 
sociální službu azylový dům.

Vzhledem k měnícím se potřebám HIV+ populace, které se od úlevy v devastující nemoci díky vy-
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soce účinné léčbě přesouvají stále více směrem k potřebě získat především podporu při udržení 
standardu běžného života, psychické stabilizaci, pomoci při řešení vztahových problémů a prevenci 
sociálního vyloučení, jsme v prosinci 2019 začali s realizací dvouletého projektu financovaného 
ESF s názvem Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity 
s využitím dobré zahraniční praxe. Jeho cílem je navrhnout a s využitím metodiky Human Centred 
Design (HCD) otestovat nové možnosti sociální služby pro budoucnost. 

TELEFONNÍ NONSTOP PORADNA 800 800 980
------------------------------------------------------

Fakta:
Odpověděli jsme na 4 352 telefonních dotazů.

Provoz anonymní nonstop linky AIDS pomoci je neodmyslitelně spojen s celou dobou fungování 
Domu světla, tedy již od jeho otevření 11. srpna 1999. Od prosince 2005 je volání do poradny bez-
platné.  

Stejně jako u ostatního HIV poradenství, procházejí i pro obsluhu telefonní linky AIDS pomoci všich-
ni pracovníci školením a následnou supervizí. Tím je zajištěna schopnost zaměstnanců okamžitě 
a s dostatečnou odborností reagovat na velmi různorodé dotazy telefonujících. V příštích letech 
bychom se rádi zaměřili na měření spokojenosti klientů se službami telefonní poradny, zvýšili po-
vědomí o existenci linky, a tím dále zvyšovali její efektivitu. 

Celkem jsme v roce 2019 vyřídili 4 352 telefonních dotazů, což byl obdobný rozsah jako v předcho-
zím roce (4 449 hovorů). Nejčastěji se dotazy klientů týkají testování a rizika nákazy HIV.

Graf 1: rizikové sexuální chování

 

Graf 1 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se rizikového 
sexuálního chování a prevence (modře). Vodorovná strana představuje kalendářní měsíce, 
svislá strana počty vyřízených telefonátů.
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Graf 2: testování a místa, kde se mohou lidé nechat testovat na HIV

 

Graf 2 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se testování 
a míst, kde se mohou lidé nechat testovat na HIV (modře). Vodorovná strana představuje 
kalendářní měsíce, svislá strana počty vyřízených telefonátů.

Graf 3: příznaky HIV

 

Graf 3 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se příznaků 
a projevů HIV (modře). Vodorovná strana představuje kalendářní měsíce, svislá strana počty 
vyřízených telefonátů.

Graf 4: dotazy na dostupnost PEP

 



13

Graf 4 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se dostupnosti 
a získání PEP – post-expoziční profylaxe HIV (modře). Vodorovná strana představuje ka-
lendářní měsíce, svislá strana počty vyřízených telefonátů.

............................................................................................................................................................................................................................................................

Tabulka níže podrobně analyzuje jednotlivé zodpovězené dotazy na lince dle měsíce, 
odhadovaného věku, pohlaví a zejména dle tématu dotazu.  

Vysvětlivky: Te = testování, Př = příznaky, Ri = riziko, PE = PEP, PR= PrEP, Pr = prevence, Po = po-
radna pro HIV+, Di = diskriminace HIV+, Az = azylové a ubytovací služby pro HIV+, Be = besedy a 
vzdělávání, We = webináře, In = hovor klienta HIV+,  Zn = zneužití, apod.

Všechna data jsou čerpána z ON_LINE systému modulu LINKA ve vlastnictví ČSAP za období od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2019.
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INTERNETOVÉ ON-LINE PORADNY A WEBY
------------------------------------------------------

Fakta:
Odpověděli jsme na 2 542 dotazů.

Internetové poradny zajišťují bezplatné, nepřetržité internetové poradenství pro širokou veřejnost 
i HIV pozitivní komunitu a jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Každý zájemce se tak může v 
případě jakéhokoliv problému či dotazu spojeného s problematikou HIV/AIDS kdykoliv obrátit na 
proškolené odborníky a svou situaci řešit zcela anonymně a bezplatně. 

Ve všech internetových poradnách ČSAP vzneslo v roce 2019 dotaz celkem 2 542 
uživatelů. V roce 2018 měla poradna 2 433 dotazů,  v roce 2017 se jednalo o 2 263 
klientů, v roce 2016 o 3 136 klientů, roku 2015 to bylo 2 610 klientů a o rok dříve 1 701.

Spokojenost klientů s poradenstvím přičítáme kvalitní propagaci a zejména výbornému on-li-
ne poradenskému systému, který vyrobila Česká společnost AIDS pomoc ze soukromých darů v 
předchozím roce. Uživatelé dávají přednost moderním internetovým stránkám a moderním tech-
nologiím před e-mailem. Navíc rostoucí databáze odpovědí na předchozí otázky dává možnost najít 
odpověď na svůj dotaz i bez položení dotazu nového – tedy pouhým vyhledáním odpovědi na dotaz 
podobný, položený v minulosti. 

Internetové stránky a weby.  Česká společnost AIDS pomoc provozuje celkem pět webových strá-
nek, které navštívilo měsíčně v průměru 32 890 originálních uživatelů (každý je započítán pouze 
jednou i při opakovaných návštěvách). Tito návštěvníci si měsíčně přečetli cca 50 476 zobrazených 
stránek. Jedná se o nárůst o cca 3 000 uživatelů měsíčně. Přičítáme to zpřehlednění struktury 
webů. Ročně tak jde o více než 394 000 originálních uživatelů, kteří si přečtou přes 1,7 mil. našich 
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internetových stran. V oblasti poradenských stránek se jedná zejména o weby www.aids-pomoc.
cz a www.hiv-prevence.cz, které mají detailní informační strukturu. K růstu došlo i přesto, že web 
www.hiv-testovani.cz byl po většinu roku mimo provoz z důvodu zásadní aktualizace. Nový web 
pro HIV testování optimalizovaný i pro uživatele mobilních zařízení byl spuštěn 1. 12. 201

TESTOVÁNÍ  NA HIV, SYFILIS, HCV A HBV
------------------------------------------------------

Fakta:
Dohromady na všech našich pracovištích:

• Provedli jsme celkem 8 660 testů na HIV.

• 3 626 laboratorních testů na HIV z venózních odběrů (krev ze žíly).

• 5 034 rychlotestů na HIV z kapilární krve (kapka krve z prstu).

• V poradnách jsme infekci HIV diagnostikovali v Praze u 26 případů, a vždy po 1 případu v Os-
travě, Teplicích, Českých Budějovicích a Hradci Králové. 

• V sanitkách jsme diagnostikovali 8 pozitivních na HIV, a měli 2 reaktivní výsledky testů cizinců, 
kteří v ČR pobývali pouze dočasně. 

• Celkem byla infekce HIV potvrzena Národní referenční laboratoří Státního zdravotního ústavu 
u 38 osob.

• Uskutečnili jsme celkem 5 755 testů na syfilidu, z nichž jsme zjistili 78 lidí s podezřením na 
tuto infekci (testy byly reaktivní). Část těchto klientů jsme následně řešili a u 34 případů 
infekci potvrdili.

• Uskutečnili jsme celkem 3 634 testů na hepatitidu C, z nichž 32 bylo reaktivních.

Návštěvnost stránek za období 1. 1. - 31. 12. 2019
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• Provedli jsme 1 647 testů na hepatitidu B, z nichž 11 bylo reaktivních.

• Dohromady jsme tak uskutečnili 19 696 testů na všechny infekce. V případě HIV infekce se 
jedná o 17,12 % všech záchytů HIV za rok 2019 v ČR (zaznamenáno 222 případů)

Již poněkolikáté jsme se i loni zapojili do celoevropského projektu 
„European Testing Week“, jehož cílem je opakovaně připomínat vý-
znam testovaní v prevenci a léčbě. Během testovacího týdne jsme 
rozšířili provozní dobu našich testovacích míst a zajistili tématu HIV 
infekce širokou mediální podporu. V jednom z našich mobilních testo-
vacích vozů se nechal otestovat i ministr zdravotnictví ČR a primátor 
Hl. města Prahy, kteří tím vyjádřili podporu HIV testování.

V rámci propagace 
testování se 25. listopadu 
2019 nechal v sanitce 
otestovat i ministr 
zdravotnictví Adam 
Vojtěch.
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V PRAZE 
------------------------------------------------------

Nejvýznamnějším bezplatným a anonymním testovacím místem na HIV v Česku je poradna v Domě 
světla v Praze, kterou naše společnost provozuje již od října 1999. Testovací místo bylo v roce 2019 
v provozu každé pondělí od 16 do 19 hodin a každou středu od 9 do 12 hodin (mimo státní svátky). V 
závěru roku jsme nově zahájili testování také každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Výsledky se sdělují vždy 
následující pondělí v rámci odpoledních hodin poradny a nově také ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.  

Poradna v Domě světla obsloužila 4 036 klientů (plánováno bylo 3 000). Každý návštěvník získal 
preventivní balíček s kondomem a lubrikantem. Celkem checkpoint provedl 10 516 vyšetření na 
různé infekce. Z toho bylo 4 323 HIV testů, z nichž 3 115 byly laboratorní z venózní krve 
a 1 208 rychlotestů z kapilární krve. Klienti ve zvýšeném riziku navštěvují checkpoint v Domě 
světla častěji (viz přehled). Z testů na HIV bylo 15 reaktivních a 26 pozitivních (konfirmovaných).  

V pražském checkpointu jsme provedli i 2 674 testů na syfilidu (z nich 58 bylo reaktivních a v 26 
případech byla potvrzena akutní syfilida). Dále jsme provedli 2 494 testů na HCV (z nich 20 
reaktivních) a 1 025 na HBV (z nich 9 reaktivních). Reaktivní klienti na HBV a HCV byli předání 
do lékařské péče pracoviště IKEM. Konkrétně poradnu navštívilo 1384 klientů ze skupiny MSM, což je 
52 % ze skupiny mužů.  96% klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové 
situaci, což potvrzuje správné zacílení preventivních kampaní na podporu testování.   

Informace o klientech

Vysvětlivky statusů (rizikových faktorů): 

M = medikace PrEP, aktivní uživatel pre-expoziční profylaxe, T = toxikoman – injekční uživatel, T2 = 
partner/ka toxikomana T, ChA = užívání alkoholu za účelem zvýšení prožitku ze sexu, ChD = užívání 
tvrdých drog za účelem zvýšení prožitku ze sexu, P = poskytování placeného sexu, P2 = uživatel / 
zákazník placeného sexu P, K = sexuální kontakt s HIV+ osobou neznámé virové nálože, H = muž 
mající sex s muži, homosexuál, bisexuál apod., V = opakovaná syfilis nebo kapavka, nebo souběh 
infekcí, V2  = klient měl jakoukoliv venerologickou chorobu 
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V OSTRAVĚ
------------------------------------------------------

V Ostravě provozujeme poradnu za laskavé podpory Fakultní ne-
mocnice v Porubě v prostorách tamní Kliniky infekčního lékařství. 
Poradna je v provozu od 8. října 2009, vždy každý čtvrtek od 15 
do 18 hodin.

Moravskoslezskou poradnu navštívilo 449 klientů (plán 450). 
Každý návštěvník získal preventivní balíček s kondomem a lub-
rikantem. U nich bylo realizováno 420 HIV testů, z nichž 102 byly 
laboratorní z venózní krve a 318 rychlotestů z kapilární krve.             
2 HIV testy byly reaktivní a z toho 1 pozitivní. Dále bylo reali-
zováno 138 testů na syfilis (1 pozitivní), 55 testů na HBV a 102 
na HBV - z testů HCV a HBV byly všechny negativní. Konkrétně 
poradnu navštívilo 158 klientů ze skupiny MSM, což je 48 % ze 
skupiny mužů a 90 % klientů, kteří navštívili naše pracoviště, 
by v riziku nebo po rizikové situaci.  



21

TESTOVÁNÍ NA HIV 
V OLOMOUCI
------------------------------------------------------

V Olomouci provozujeme poradnu za laskavé podpory Krajské 
hygienické stanice Olomouc a Zdravotního ústavu se sídlem v Os-
travě.  Olomoucká poradna je v provozu od 31. března 2016 kaž-
dou středu od 13:30 do 16:30 hodin.  Spádovou oblastí jsou okresy 
Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Kroměříž.

Středomoravskou poradnu navštívilo 315 klientů. Každý návštěv-
ník získal preventivní balíček s kondomem a lubrikantem. Bylo zde 
realizováno 297 HIV testů, z nichž 47 byly laboratorní z venózní 
krve a 250 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byly 
negativní. Dále bylo provedeno 132 testů na syfilis (1 reaktivní), 114 
testů na HCV a 100 na HBV - z testů HCV a HBV byly všechny ne-
gativní. Konkrétně poradnu navštívilo 164 klientů ze skupiny MSM, 
což je 66 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše 
pracoviště, byli v riziku nebo po rizikové situaci.  
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V TEPLICÍCH
------------------------------------------------------

Severočeskou pobočku v Teplicích jsme otevřeli v březnu 2017. Spá-
dovou oblastí HIV poradny jsou města Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, 
Litvínov, Bílina, Most a jejich okolí.  Poradnu provozujeme za laskavé 
podpory Nemocnice Teplice ve spolupráci se Zdravotním ústavem se 
sídlem v Ústí nad Labem. Teplický HIV checkpoint je v provozu každý 
čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Severočeskou poradnu navštívilo 306 klientů včetně poskytnutých 
sebetestů (plánováno bylo 300). Každý návštěvník získal preventiv-
ní balíček s kondomem a lubrikantem. Bylo zde realizováno 292 HIV 
testů, z nichž 96 bylo laboratorních z venózní krve a 196 rychlotestů z 
kapilární krve. Dva HIV testy byly reaktivní a z nich 1 pozitivní. Dále bylo 
provedeno 97 testů na syfilis, 98 testů na HCV (1 pozitivní) a 72 na HBV. 
Konkrétně poradnu navštívilo 148 klientů ze skupiny MSM, což je 64 % 
ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v 
riziku nebo po rizikové situaci - kumulativně (115%).  
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
------------------------------------------------------

Pobočka v Českých Budějovicích je v provozu od května 2017. Spá-
dovou oblastí HIV poradny jsou mimo České Budějovice také města 
Český Krumlov, Vodňany, Kaplice, Třeboň a jejich okolí. Poradnu pro-
vozujeme za laskavé podpory Rozkoše bez rizika ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Českobudějovická 
HIV poradna je v provozu každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Jihočeskou poradnu navštívilo 269 klientů včetně poskytnutých 
sebetestů (plánováno bylo 300). Celkově jsme realizovali 470 růz-
ných testů. Konkrétně 267 HIV testů, z nichž 73 byly laboratorní z 
venózní krve a 194 rychlotestů z kapilární krve. 1 test byl reaktivní 
a 1 HIV pozitivní. Dále bylo provedeno 89 testů na syfilis, 82 testů 
na HCV a 32 na HBV - žádný z nich nebyl reaktivní. Konkrétně 
poradnu navštívilo 73 klientů ze skupiny MSM, což je 42 % ze 
skupiny mužů a 88% klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo            
v riziku nebo po rizikové situaci.   
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V HRADCI KRÁLOVÉ
------------------------------------------------------

Pobočka v Hradci Králové má spádovou oblast pro Královehradecký 
a Pardubický kraj. Testovací místo bylo zřízeno ve spolupráci s Fakult-
ní nemocnicí Hradec Králové na Infekční klinice v přímé spolupráci           
s tamním HIV centrem. Checkpoint byl zprovozněn 29. května 2018      
a jeho provozní doba je každé pracovní úterý od 15 do 18 hodin. 
Východočeskou poradnu navštívilo 341 klientů (plánováno 
bylo 300). Celkem bylo realizováno 876 testů na různé infekce. Kon-
krétně jsou data zobrazena v přehledových tabulkách níže. Každý ná-
vštěvník získal preventivní balíček s kondomem a lubrikantem. 
Realizováno bylo 340 HIV testů, z nichž 137 bylo laboratorních z 
venózní krve a 203 rychlotestů z kapilární krve. 1 HIV test byl pozitiv-
ní. Dále bylo provedeno 228 testů na syfilis (1 reaktivní a z toho 1 akutní 
syfilis), 231 testů na HCV a 74 na HBV - žádný z nich nebyl reaktivní. 
Konkrétně poradnu navštívilo 81 klientů ze skupiny MSM, což je 37 % 
ze skupiny mužů a 98% klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci.
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
------------------------------------------------------

Pobočka v Ústí nad Orlicí má kromě samotného města Ústí spádo-
vou oblast okresy Svitavy, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou a Šum-
perk.  Testovací místo bylo zřízeno ve spolupráci s orlickoústeckou 
nemocnicí  a také  s HIV centrem v Hradci Králové. Checkpoint byl 
zprovozněn 28. února 2019 a jeho provozní doba je každý pracovní 
čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

Orlickoústeckou poradnu navštívilo nebo její služby vyu-
žilo 206 klientů včetně poskytnutých sebetestů (plánováno bylo 
200). Celkem bylo u nich realizováno 302 testů na různé in-
fekce.  Realizováno bylo 187 HIV testů, z nichž 13 bylo laboratorních 
z venózní krve a 174 rychlotestů z kapilární krve. Dále bylo provede-
no 55 testů na syfilis, 41 testů na HCV a 19 na HBV - žádný z nich 
nebyl reaktivní. 
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NOVÉ CHECKPOINTY                                    
V ÚSTÍ NAD LABEM A BRNĚ
--------------------------------------------------------------------

Obě nové pobočky v roce 2019 zahajovaly a testovaly provoz tak, aby byly v roce 2020 připraveny na plnohod-
notnou činnost, kterou finančně podpoří očekávané dotace Ministerstva zdravotnictví. 

Od 5. června 2019 se mohli první zájemci nechat otestovat v novém HIV checkpointu v Ústí nad La-
bem.  Provozní doba je každou středu v čase od 15 do 18 hodin v Lékařském domě v ulici V Jirchářích přímo u 
ústeckého vlakového hlavního nádraží. K provedení testů na HIV, syfilidu, HBV a HCV je nutný odběr žilní krve z 
loketní jamky, výsledek je k dispozici následující týden. Nový checkpoint jsme otevřeli ve spolupráci s primářem 
infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Pavlem Dlouhým. Pobočka zajišťuje i předepiso-
vání PrEP.

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno jsme otevřeli 28. listopadu 2019 nový HIV checkpoint pro Brno 
a Jihomoravský kraj. HIV checkpoint se zaměří především na poradenství a testování HIV, dále pak také 
žloutenek B a C a syfilidy. Otevřeno je každý čtvrtek od 15 do 18 hodin přímo v pavilónu B v prostorách Kliniky 
infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Jako první byla otestována primátorka Brna JUDr. 
Markéta Vaňková, která podpořila start checkpointu svou účastí na zahajovací tiskové konferenci. 

V roce 2019 tyto nové pobočky provedly 80 testů na HIV, 18 testů na syfilidu, 12 testů na hepatitidu B a 20 testů 
na hepatitidu C.

Během tiskové konference k otevření testová í 
v Brně se nechala otestovat i primátorka Brna.

„Je důležité si uvědomit, že k nákaze HIV kolikrát 
stačí jedna riziková situace, kdy si pod vlivem 
okolností možná nedáváme pozor tak, jak by-
chom měli. Virus HIV si své oběti nevybírá podle 
jejich společenského postavení, vlastně se týká 
nás všech. Proto jsem velice ráda, že i Brno bude 
mít centrum, kam se lidé mohou přijít nechat 
anonymně otestovat a požádat o pomoc a radu,“ 
uvádí JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Brna.
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V SANITKÁCH
------------------------------------------------------

Díky soukromému dárci JUDr. G. Bubníkovi jsme mohli na začátku roku 2019 nakoupit rychlotesty a obnovit 
mobilní testování. To bylo v roce 2018 výrazně omezeno z důvodu zamítnutí podpory ze strany Ministerstva 
zdravotnictví. 

Dvě mobilní ambulance České společnosti AIDS pomoc v roce 2019 navštívilo 2 504 klientů (plán byl 2 500), 
z toho v Praze 1 720 (68 % provozu). Zaměření na skupinu MSM: 62 % ze skupiny mužů, z toho v Praze byl 
tento podíl 59 %. Klienti v riziku nákazy: 101 % (kumulovaně, někteří mají více rizik současně, téměř všichni 
klienti byli v riziku), v Praze to bylo 91 %.

Pro cílené oslovení klíčové skupiny MSM používáme pivní tácky s LGBT tématikou. Distribuce je cílena na 
místa, kde se MSM chodí relaxovat a bavit. Projekt probíhal průběžně a celoročně. 

Celkem jsme zajistili 92 výjezdů testovacích sanitek (v Praze 42 výjezdů). Některá místa byla obsazena dvě-
ma sanitními vozy najednou. Každý návštěvník získal preventivní balíček s kondomem a lubrikantem. 

Provedli jsme celkem 2 501 HIV testů, 14 z nich bylo laboratorních z venózní krve a 2 487 rychlotestů z kapi-
lární krve. Celkem bylo 10 vzorků HIV reaktivních a 8 HIV pozitivních. Ne všechny vzorky byly 
konfirmovány, protože část klientů byla ze zahraničí a budou situaci řešit dále ve své zemi. 
Mimo to jsme provedli 2 324 testů na syfilidu (16 reaktivních, 7 pozitivních), 452 testů na HCV (11 reaktivních) 
a 255 na HBV (2 reaktivní). Klienti s reaktivními výsledky testů na HBV a HCV byli odeslání na pracoviště 
IKEM Praha k léčbě.
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SEBETESTOVÁNÍ NA HIV 
------------------------------------------------------

V roce 2019 jsme pokračovali druhým rokem v pilotním projektu sebetestování na HIV domácími testy, 
které je selektivě propagováno a aktivně nabízeno zejména prostřednictvím sociálních sítí a míst, kde se MSM 
setkávají za účelem sexu (gay seznamky Grindr a iBoys.cz, gay kluby a sauny, a další) s cílem oslovit sexuálně 
aktivní MSM ve vysokém riziku nákazy HIV. Chceme pozitivně motivovat MSM k podstoupení testu, zejména 
pak ty z nich, kteří mají obavy z prozrazení identity při testu ve zdravotnickém zařízení nebo v malém městě, 
případně je pro ně nejbližší testovací místo příliš vzdálené. Smyslem kampaně je rovněž oslovit ty klienty, kteří 
jsou ve vysoké míře nákazy HIV, ale míru rizika si neuvědomují a tudíž běžně HIV test nepodstupují.    

Zájemce o test byl požádán o vyplnění vstupního elektronického on-line dotazníku na www.hiv-pomoc.cz/
domaci-test-dotaznik, jehož cílem bylo vytipovat uživatele z klíčové cílové populace a vhodného kandidáta 
na sebetestování. Klient byl následně automaticky přesměrován s přiděleným kódem do systému interního 
systému ČSAP (systém PIST), kde mu byl zřízen anonymní profil, ke kterému si klient sám vytvořil přístupové 
heslo. Následně absolvoval on-line elektronické předtestové poradenství. Klientům, kteří byli vyhodnoceni 
jako vhodní kandidáti na sebetestování, následně poradce zaslal zdarma domácí test v originálním balení 
od výrobce, s českým návodem pro užití. Testy měly CE certifikaci a byly schváleny pro domácí použití v EU. 

Komunikace s klientem probíhala e-mailem. Po obdržení domácího testu a potvrzení jeho doručení dor-
učovatelskou firmou byla klientovi v jeho anonymním profilu v PISTu aktivována možnost zaznamenat vý-
sledek testu. Pokud tak neučinil sám, byl klient vyzván emailem. Motivačním prvkem k zapojení do projektu 
byla odměna formou 50 kreditů (obdoba 50 Kč) do placené zóny gay seznamovací sociální sítě iBoys. Po 
skončení procesu jsme se dotazovali, opět elektronicky, na spokojenost uživatelů s testem.

V průběhu roku 2019 jsme rozesla-
li 580 domácích testů úzce vybrané 
skupině MSM ve vysokém riziku ná-
kazy. Přibližně 48 % uživatelů vyplnilo 
post-testový dotazník, 276 z nich 
označilo výsledek testu negativní, je-
den uživatel výsledek nejasný, jeden 
uživatel reaktivní.
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HODNOCENÍ SEBETESTOVÁNÍ ZE STRANY UŽIVATELŮ 
(ZNÁMKOVÁNÍ JAKO VE ŠKOLE)
-------------------------------------------------------------

Hodnocení srozumitelnosti návodu 
80,82 % 1 - Návod byl jasný a úplně srozumitelný. 
13,70 % 2 - Návod je nutné pročíst vícekrát, ale pochopit se dá.
2,74 % 3 - Dalo to fakt práci, aby bylo jasno :)
0,00 % 4 - Návod je obtížný, musel mi pomoci někdo další.
2,74 % 5 - Návod je absolutně nesrozumitelný.

Hodnocení snadnosti použití testovací sady
56,16 % 1 - Velmi jednoduché na použití. 
38,36 % 2 - V pohodě jsem to zvládnul.
5,48 % 3 - Dobrý, ale chtělo to velkou přípravu.
0,00 % 4 - Vůbec není snadné test zrealizovat.
0,00 % 5 - Nedokázal jsem test uskutečnit.

Snadnost zjištění výsledku
94,52 % 1 - Výsledek je velmi jednoduché zjistil a pochopit. 
5,48 % 2 - Nebylo to hned, ale šlo to zvládnout.
0,00 % 3 - Dalo to fakt fušku, ale výsledek nakonec zjištěn.
0,00 % 4 - Výsledek mi pomohl zjistit někdo další.
0,00 % 5 - Nedokázal/a jsem výsledek testu zjistit.

Celkové ohodnocení sebetestu
72,60 % 1 - Bez výhrad - úplná spokojenost. Kde se dá koupit? :) 
20,55 % 2 - Až na maličkosti to bylo skoro dokonalé. Pokud bych sebetest potřeboval/a, 
                           tak ho nejspíš koupím.
6,85 % 3 - Dobrý, ale hodně bych váhal/a, pokud bych ho měl/a koupit.
0,00 % 4 - Rozhodně neoslnil, asi bych ho nekoupil/a.
0,00 % 5 - DĚS A HRŮZA, nechci ho ani zadarmo.

Za jakou částku byste si tento test koupili?
60,27 %  350 – 399 Kč 
8,22 %  400 – 449 Kč
15,07 %  450 – 499 Kč
6,85 %  500 – 549 Kč
9,59 %  550 – 600 Kč
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                                                                                                                                   PROPAGACE TESTOVÁNÍ A PREVENCE PRO MUŽE MAJÍCÍ 
SEX S MUŽI V LGBT MÉDIÍCH A HROMADNÉ DOPRAVĚ
--------------------------------------------------------------------

REKLAMNÍ KAMPAŇ V RÁDIÍCH A MHD – PLOŠNĚ PODZIM 2019
TESTUJ SE NYNÍ, TESTUJ SE V ČAS

(kampaň nebyla součástí dotace MZ)
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SYSTÉM PIST
TŘI ROKY PROVOZU 
------------------------------------------------------

Ke zlepšení provozu testování, sběru a analýze dat z testů a míry rizika chování uživatelů spolek připravil a 
v srpnu 2017 spustil vlastní elektronický informační systém PIST (Prevence Infekcí Systémovým Testová-
ním).  V roce 2019 byl systém aktualizován do současné verze PIST 5.0 a zahrnuje již data z více než 20 tisíc 
poradenských služeb a 43 tisíc testů na HIV, HCV, HBV a syfilidu. V loňském roce jsme PIST rozšířili o modul 
sebetestování.

PIST v současné fázi umožňuje:
• anonymní předtestové poradenství on-line v reálném čase, 
• podporu poradcům ve smyslu doporučení vhodné doby pro test ať už laboratorní nebo rychlotest na 

HIV, HCV, HBV, syfilidu,
• potestové poradenství a doporučení (na základě sexuálního chování PIST určí další vhodný čas na 

testy a doporučí preventivní opatření – užívání kondomu nebo PrEP apod.),
• vyzvednutí výsledků testů na jakémkoliv zapojeném pracovišti,
• mobilní provoz v sanitkách nebo ve zdravotnických stanech,
• vyhodnocení dat o rizikovém chování populace (pro lepší 

zacílení prevence),
• zajištění detailní evidence realizovaných poradenství, pou-

žitých testů (důležitá statistická data pro vyhodnocení spo-
lehlivosti rychlotestů a klíčové údaje pro budoucí zacílení 
preventivních aktivit),

• automatické hlášení rychlotestů internetem přímo do da-
tabáze NRL-SZÚ,

• zpětnou vazbu klientů na testování (zdravotní i poradenskou 
část) – automaticky vyhodnocovanou na konkrétní pracovníky.

Veřejnou část pro klienty (zájemce o test) lze vyzkoušet zde www.hiv-testovani.cz/chcitest. 

Ukázka přehledové části systému PIST – pozice vedoucího pracovníka pro průběh procesu testů 
Systém je využíván ve všech checkointech/poradnách ČSAP. Podmínkou pro hladký provoz systému 
PIST je internetový signál jak pro obsluhu, tak pro klienty, a také technická podpora. 
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BESEDY S HIV POZITIVNÍM LEKTOREM
A INTERAKTIVNÍ WEBINÁŘ PRO ŠKOLY
------------------------------------------------------

Fakta:
Besedu s HIV+ lektorem absolvovalo 2 210 studentů.
Internetové webináře o HIV pro školy sledovalo 2 068 studentů.

Besedy na téma HIV/AIDS jsou pořádány Českou společností AIDS pomoc již od roku 2003 a každoročně 
po nich narůstá poptávka. Každá z besed je zcela unikátní a její autenticita je zaručena mj. i tím, že lek-
torem je HIV+ přednášející. 

S nabídkou besed oslovujeme písemně a cíleně počátkem každého školního roku školská zařízení po 
celé ČR (cca 6 000 kontaktů). Besedy provádíme zcela zdarma pro školy, které s námi spolupracují na 
celorepublikové preventivní informační kampani Červená stužka spojené s veřejnou sbírkou. Pro ostatní 
pražské školy jsou besedy prováděny za poplatek 1 500 Kč. V roce 2019 byl poplatek pro mimopražské 
školy snížen ze 4 000 na 2 500 Kč z důvodu mírného zvýšení dotace ze strany Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Vzdělávání pro pražské školy dofinancovalo Hlavní město Praha, a proto zůstal pro tato školská 
zařízení poplatek na původní výši. Všechny školy bez rozdílu měly možnost zdarma sledovat on-line vy-
sílání vzdělávacího webináře pro 8. a 9. ročníky základních škol a pro střední školy. Dvě vysílání v roce 
2019 jsme uskutečnili za účasti odborníků ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Státního 
zdravotního ústavu na přelomu listopadu a prosince.  

Pro vybrané (specializované) typy škol, jako jsou odborné školy sociálně právní nebo zdravotnické, pro-
vádí přednášky také sociální pracovnice Domu světla. Jedná se o přednášky zaměřené hlavně na práci s 
klienty a na provoz Domu světla. V tomto případě se jedná zejména o náklady na cestovné, diety, v někte-
rých případech také na ubytování lektora. Besedy a přednášky jsou organizovány na základě požadavků 
oslovených škol, nebo si je lektoři zajišťují sami (převážně v měsících červenec a srpen, v době prázdnin). 
V této době se věnuje pozornost dětským domovům, domovům dětí a mládeže, letním táborům. Účast-
níme se velkých kulturních akcí, na kterých přednášíme o problematice HIV/AIDS. Jedná se například o 
filmové festivaly Jeden svět a Mezipatra, zde se provádí beseda po ukončené projekci filmu s tématikou 
HIV/AIDS, a hudební festivaly. Projekt Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem šíří infor-
movanost u lidí, kteří začínají se svým sexuálním životem. Jejich informovanost a vhled do problematiky 
nám (a samozřejmě i ostatním subjektům působícím na poli boje proti AIDS) zajistí do budoucna silnou 
platformu pro zamezení šíření HIV prostřednictvím rizikového sexuálního chování. 

V roce 2019 jsme zorganizovali 50 besed pro 2 210 žáků.  Z toho pro Prahu to bylo 26 besed pro 1 660 
žáků. Interaktivní internetové „live“ TV vysílání pro žáky škol sledovalo 2 068 studentů ve 47 školách po 
celé ČR. 
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DOBROVOLNÍCI
------------------------------------------------------

Česká společnosti AIDS pomoc je hrdá na svou základnu dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se podílejí na 
celém chodu organizace, a to bez nároku na odměnu.  

Dobrovolnický tým čítá 25 lidí a dobrovolníci se angažují nejen v oblasti před- a potestového pora-
denství. Řada dobrovolnic a dobrovolníků se také podílela na organizaci preventivních akcí, které naše 
organizace během roku pořádala. Akce byly zaměřeny na propagaci bezpečnějšího sexu a s tím sou-
visející osvětovou činnost a prevenci HIV/AIDS (Prague Pride, preventivní tramvaje 1. prosince apod.). 
Dobrovolnická práce je rozdělena do neoficiálních týmů, které se věnují testování, výpomoci s realizací 
preventivních akcí, překladům zahraničních materiálů do češtiny a podpoře klientů azylového domu.

Členem dobrovolnického týmu se může stát každý, kdo má zájem zapojit se do libovolné činnosti České 
společnosti AIDS pomoc v Praze nebo v regionech. Dobrovolnický program je otevřen všem zájemcům. 
Většina dobrovolnické základny je tvořena studenty nebo příslušníky skupin, které jsou problematikou 
HIV/AIDS nejvíce dotčeny.  Dobrovolná práce je vykonávána na základě smlouvy o dobrovolnické činnosti 
a vždy jí předchází úvodní konzultace s koordinátorem dobrovolníků a vstupní školení. 

STREETWORKEŘI
------------------------------------------------------

Streetworkeři realizovali cca 3 000 osobních setkání v gay klubech.

Celkem jsme rozdali 81 184 preventivních balíčků (kondom a lubrikant).

Projekt „Streetwork  v gay komunitě“ vychází z jednoduché pragmatické filozofie harm reduction, 
jejímž hlavním cílem je ochrana veřejného zdraví formou snižování rizik. Hlavní cílovou skupinou pro-
jektu jsou muži mající sex s muži. Streetwork provádíme od roku 2008 a jeho primárním posláním 
je poradenství v oblasti bezpečnějšího sexu a také distribuce preventivních balíčků obsahujících 
kondom, lubrikant a informační letáky o HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných nemocech.

Dalším a neméně důležitým cílem je motivace MSM k tomu, aby se o svůj tzv. serostatus zajímali a ne-
chali se testovat na HIV protilátky. Vlastní práce streetworkera spočívá v navštěvování míst – podniků, 
které MSM navštěvují. Jde o gay kluby, diskotéky, kavárny, sauny nebo porno kina. V těchto podnicích 
streetworker nejdříve domlouvá své působení s majiteli a provozními. Následně kontaktuje návštěv-
níky, rozdává preventivní balíčky a se zájemci o prevenci HIV/STI vede cílený rozhovor. 
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V roce 2019 proběhlo cca 3 000 setkání našich streetworkerů v klubech po celé ČR. V 
předchozím roce to bylo obdobně. Aktivitu osobních setkání v gay klubech v nočních hodinách 
jsme mohli obnovit díky dotaci z Ministerstva zdravotnictví a také Hlavnímu městu  Praha.  

V roce 2019 jsme se účastnili 2 festivalů a na nich distribuovali 6 500 kusů kondomů 
a 20 000 preventivních balíčků (kondom, lubrikant, vizitka a krabička). Dále bylo do gay 
klubů po celé ČR distribuováno dalších 54 684 preventivních balíčků. Celkem jsme tedy distri-
buovali 81 184 kondomů. 

PRAGUE PRIDE
------------------------------------------------------

Terénní testování na Prague Pride navštívilo 863 klientů (na Letné pak 451). Každý návštěvník získal 
preventivní balíček s kondomem a lubrikantem. Zájemcům jsme provedli celkem 2 328 testů na různé 
infekce. Z toho 800 HIV testů, z nichž 4 byly konfirmovány na HIV. Dále pak 717 testů na syfilidu, z 
nichž 10 bylo předáno k řešení na podezření z akutní infekce, dále 253 testů na žloutenku B (2 případy 
předány k řešení do IKEM) a 401 testů na žloutenku C (3 případy předány k řešení do IKEM). 

Tradičně probíhalo testování v průběhu celého festivalového týdne v malém stanu na Střeleckém 
ostrově. Testovalo se především na HIV a syfilidu. Výsledky byly všem testovaným dostupné během 
dvou minut. Zájemci se kromě této lokality mohli nechat otestovat také v Domě světla, sídle spolku v 
Karlíně, a to ve standardních testovacích časech.

Testování v Pride Parku

Pro hosty sobotního Pride Parku na Letné byl letos již podruhé připravený velký testovací klimati-
zovaný stan. Posílena byla především kapacita mobilní laboratoře. Klientům se v testovacím stanu 
věnovalo celkem 45 zdravotníků a poradců, na testech pracovalo 7 laborantů. Klienti se výsledky 
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rychlotestů dozvěděli do jedné hodiny. Přímo v mobilní laboratoři se prováděly také testy reaktivních 
vzorků detekčním strojem GeneXpert, jehož výsledky jsou stejně přesné jako z běžné laboratoře. Tyto 
výsledky se testovaní dozvěděli do dvou hodin.

Změnou oproti loňskému roku byl pořadník propojený s obrazovkou, na které se průběžně zobrazo-
vala pořadová čísla zájemců o testování, kteří nemuseli čekat v dlouhé frontě. Vylepšené bylo také 
internetové připojení a technické zázemí stanu, což zamezilo výpadkům a zbytečnému zdržení.

Letos poprvé jsme dosáhli v terénu téměř laboratorního standardu díky přístroji GeneXpert, který 
byl vyvinut pro americkou armádu pro detekci infekcí v podmínkách války. Stroj doporučuje využívat 
Světová zdravotnická organizace a včetně personálu nám ho zdarma poskytla společnost Bio-Ven-
dor – Laboratorní medicína. Díky tomu se klienti dozvěděli spolehlivé a přesné výsledky během dvou 
hodin.

Pro zájemce o testování byl již tradičně připravený on-line před-testový dotazník v češtině, sloven-
štině, angličtině, němčině a španělštině. 

CHARITATIVNÍ BĚH FUN AND RUN
------------------------------------------------------

V roce 2019 jsme již osmým rokem společně s Prague Pride týmem zorganizovali charitativní běh 
FUN&RUN. Akce pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii (IDAHOT) 
a připomínající oběti nemoci AIDS proběhla 18. května a zapojilo se do ní přes pět stovek účastníků 
a příznivců. Právě v tento den v roce 1990 byla homosexualita vyškrtnuta z Mezinárodní klasifikace 
nemocí Světové zdravotnické organizace. Dalším cílem charitativního běhu bylo nejen upozornit na 
oběti nemoci AIDS, ale zejména podpořit lidi bojující s HIV a omezit jejich společenskou diskriminaci. 
Právě oběti AIDS jsou celosvětově každoročně připomínány třetí květnovou neděli. Výtěžek charitativ-
ní akce si mezi sebe rovným dílem rozdělily online LGBT poradna Sbarvouven.cz a Dům světla České 
společnosti AIDS pomoc. V průběhu celého dne bylo možné zdarma a anonymně zjistit svůj HIV status 
v sanitce České společnosti AIDS pomoc. Tuto možnost využilo 141 zájemců.
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SVĚTLO PRO AIDS 2019
------------------------------------------------------

Na neděli 19. května 2019 připadl 36. ročník mezinárodního dne Světla pro AIDS  (International AIDS 
Candlelight Memorial). Organizace i jednotlivci po celém světě si připomněli přátele, příbuzné a part-
nery, které ztratili v souvislosti s infekcí HIV a onemocněním AIDS. Jako každý rok, i letos je tento den 
spojen s preventivními aktivitami, které mají zvýšit povědomí o této infekci a onemocnění. Ústředním 
tématem je zintenzivnění boje za zdraví a práva.

V Česku si Světlo pro AIDS připomínáme nasvícením významných objektů červeným světlem. V Praze 
se do vzpomínkové akce červeným nasvícením zapojila Rozhledna Petřín (díky podpoře radní hl. m. 
Prahy Johnové), dále Tančící dům (ve spolupráci s Pražskou správou nemovitostí), Fakulta elektro-
technická ČVUT, Žižkovská televizní věž (ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi), obchodní Cen-
trum Chodov i Obchodní centrum Nový Smíchov. V dalších městech to byly např. českobudějovická 
radnice, Východočeské divadlo v Pardubicích, ostravská radniční věž Nové radnice, v Ústí nad Labem 
budova Severočeského divadla a v Plzni Nová scéna Divadla J. K. Tyla apod.

PREVENTIVNÍ TRAMVAJE PROPAGOVALY 
SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS
------------------------------------------------------

První prosinec je celosvětovým dnem boje proti AIDS. České společnosti AIDS pomoc se opět podařilo 
do aktivit k tomuto dni zapojit dopravní podniky větších českých a moravských měst. V Praze, Brně, 
Ostravě, Olomouci, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích a Teplicích vypravila Česká společnost AIDS 
pomoc preventivní tramvaje/trolejbusy/autobusy. Občané a návštěvníci těchto měst v nich mohli zís-
kat informace o problematice HIV/AIDS, včetně té, kde se ve svém regionu mohou nechat otestovat. 
Tramvaje (někde trolejbusy či autobusy) vyjely 28. 11. odpoledne a byli v nich dobrovolníci, medici 
a preventisté, kteří zodpovídali pasažérům jejich dotazy. Cestující dostali také preventivní balíčky a 
mohli přispět na boj proti AIDS zakoupením odznáčku se symbolem červené stužky. Výtěžek z prodeje 
byl využit na další preventivní aktivity. V Liberci se zájemci ve stejnou dobu mohli nechat otestovat 
krevními rychlotesty na HIV v naší sanitce v zastávce Fügnerova. Již tradičně je akce podpořena míst-
ním Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce. V tramvaji se uskutečnila i tisková konference.
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KOMUNITNÍ PROJEKTY HIV+
------------------------------------------------------

POZITIVNĚ!
Dvouměsíčník POZITIVNĚ! je prvotně určen pro HIV pozitivní komunitu. Zpravodaj vychází od roku 2012 
a komunitě je k dispozici elektronicky i v tištěné podobě. Elektronicky je newsletter distribuován pro-
střednictvím e-mailové rozesílky a webových stránek www.hiv-komunita.cz/pozitivne/, kde se lze 
přihlásit k automatickému odběru. V tištěné formě je časopis distribuován do čekáren specializova-
ných lékařů, poraden ČSAP a HIV center v celé České republice. V roce 2019 bylo vydáno 6 čísel a díky 
narůstajícímu objemu informací pro cílovou skupinu došlo k rozšíření počtu stran.

POZITIVNĚ! č. 33, leden - únor 2019

Divoký, svobodný, riskantní LONDÝN.

Co je to chemsex?

Zemřel na předávkování GHB.

Chemsex - na co si dát pozor?

Možné interakce drog a léčby HIV.

POZITIVNĚ! č. 34, březen - duben 2019

FUN and RUN 2019

Pozvali ho na hygienu a chtěli peníze na pokutu

Vědci zbavili pacienta HIV

Pozor na srdeční arytmii

Informace pro zdravý život
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POZITIVNĚ! č. 35, květen - červen 2019

Stigma & HIV: Hlavní hygienička v Domě světla

Světlo pro AIDS 2019: Boj za zdraví a práva!

Lékový záznam… co to bude znamenat?

Dlouhodobá psychoterapeutická skupina

Kapavka se může šířit i líbáním

Myslíme to s prevencí HIV vážně?

Další studie: Riziko přenosu HIV na léčbě je nulové

Proč u někoho přetrvává nízká virová nálož?

POZITIVNĚ! č. 36, červenec - srpen 2019

HIV STIGMA ZABÍJÍ - Zastaralé zákony ničí životy lidí

Česko je v kriminalizaci HIV+ druhé na světě, hned po Bělorusku

Proč se někomu nedaří dosáhnout nedetekovatelné virové nálože

Lékaři transplantovali ledvinu HIV+ pacientovi od pozitivního dárce

Nová injekční léčba HIV - místo prášků 12 injekcí za rok

Co znamená NEZJISTITELNÁ VIROVÁ NÁLOŽ?

POZITIVNĚ! č. 37, září - říjen 2019

Pozitivní sportovec pokořil Mount Everest.

První česká transplantace jater u HIV+ pacienta.

Domácí HIV testy nejsou tím správným ukazatelem infekčnosti.

4 dny s léky na HIV a 3 dny bez léků?

S injekční HIV léčbou jsou prý pacienti spokojeni.

Nový dvousložkový lék je schválený v EU.

Testují implantát PrEP.
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POZITIVNĚ! č. 38, listopad - prosinec 2019

Nejstarší HIV pozitivní člověk zemřel ve 100 letech

Hodnocení péče o HIV+ v amerických pečovatelských domech

Proč HIV zvyšuje riziko srdečního selhání?

Výroční konference HIV AND YOUR BODY

SETKÁNÍ NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝCH A WORKSHOPY KOMUNITY
Dvakrát ročně se v Domě světla sešla svépomocná skupina pro nově diagnostikované a proběhly 
také 2 rozšířená komunitní setkání – tzv. workshopy. Cílem programu je pomoci HIV+ osobám akcep-
tovat diagnózu, zodpovědět otázky týkající se života s HIV a nabídnout podporu jiného HIV+ vrstevníka, 
který s HIV žije již delší dobu. Při organizaci setkání spolupracujeme s psychologem z HIV centra 
Nemocnice Na Bulovce PhDr. Richardem Braunem. V roce 2019 se setkání zúčastnilo celkem 27 lidí. 

BUDDY/PRŮVODCE A PROGRAM SDÍLNA+
Průvodce – Buddy má být otevřený kamarád, který dokáže podpořit, motivovat a sdílet své zkušenosti. 
Model „odborného poradce” se mezi klienty neosvědčuje, snažíme se tedy držet se role kamaráda, ale 
s odbornými znalostmi, které klient programu očekává a vyžaduje. 

Jedná se o službu, která je poskytována anonymně a bezplatně. Forma spolupráce závisí na potře-
bách a možnostech klientů. Tým tvoří HIV+ průvodci a jedna průvodkyně. Do poradenství a týmové 
komunikace je přímo zapojen psycholog, kterého mohou na doporučení průvodců klienti navštěvovat 
i osobně.

Program Buddy funguje i na české gay seznamce iBoys.cz, kde mají průvodci a průvodkyně České 
společnosti AIDS pomoc profil a kde jsou k dispozici uživatelům ve všední dny od cca 9:00 do 16:00. Na 
profil se obracejí HIV+ většinou kvůli základním informacím o životě, kontaktech na lékaře, ale i ostatní 
uživatelé seznamky, kteří mají dotazy ohledně HIV/AIDS.

Sdílna+ vznikla na základě reálné potřeby. Tým Sdílny+ je složený z HIV pozitivního mentora, sociální 
pracovnice a 2 psychologů. Klientům se snažíme vyjít co nejvíce vstříc, zakládáme si na co největší 
otevřenosti a dostupnosti. Z tohoto důvodu nabízíme spolupráci formou e-mailu, bezplatné linky AIDS 
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pomoci, on-line poradny na webu aids-pomoc.cz (samostatné téma dotazů) a samozřejmě i v podobě 
osobního setkání. Koordinátor programu nabízí klientům vždy všechny možnosti, ve všech případech 
mají klienti zájem o péči psychologa a setkání s HIV+ mentorem.

V roce 2019 měl program Buddy celkem 3 průvodce pro HIV+, kteří pomohli 16 lidem. Nejčastěji jsme 
řešili smíření s diagnózou.  Program Sdílna+ pomohl dvěma rodinám. 

KOMUNITNÍ WEB PRO HIV+ KOMUNITU

Aktuální informace pro HIV+ komunitu sdílíme prostřednictvím komunitního webu www.hiv-komu-
nita.cz. Tyto internetové stránky v roce 2019 navštívilo 39 207 uživatelů (o rok dříve to bylo 32 813 
uživatelů, v roce 2017 pak 24 617 uživatelů), kteří uskutečnili 60 664 návštěv (v roce 2018 to bylo 54 
976 návštěv, v roce 2017: 40 034 návštěv) a zobrazili si 161 042 stránek (rok 2018: 164 989  stránek, 
rok 2017: 147 316 stránek). Návštěvnost webu je v letech srovnatelná nebo se mírně zvyšuje.

PRÁVNÍ PORADNA PRO HIV POZITIVNÍ
Právní poradna České společnosti AIDS pomoc nabízí bezplatnou právní pomoc a zastupování HIV 
pozitivním osobám v právních otázkách souvisejících s HIV již od roku 2012. V uplynulém roce jsme 
kromě bezpočtu drobných konzultací a odpovědí na dotazy v poradně poskytovali právní služby šesti 
klientům. Ty nejzajímavější příběhy stručně uvádíme níže. 

Pomohli jsme zahraničnímu studentovi, který nejdříve čelil diskriminaci na vysoké škole a poté měl 
problémy se zajištěním zdravotní péče. Díky našemu zásahu vysoká škola uznala a napravila své 
pochybení. Nakonec dokonce naše zástupce pozvala, abychom o problematice HIV a diskriminace 
přednášeli jejich studentům a zaměstnancům. Zdravotní pojišťovna, která původně odmítla studen-
tovi zaplatit zdravotní péči, po naší intervenci změnila své stanovisko a dodatečně uhradila plnění ve 
výši přesahující 100 tisíc Kč. 
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Další dva případy, které jsme v uplynulém roce převzali, jsou stále ve stádiu probíhajícího sporu. V 
prvním se HIV pozitivní žena domáhá plnění z pojistné smlouvy týkající se připojištění pro případ hos-
pitalizace a dočasné pracovní neschopnosti, která obsahuje ustanovení, podle něhož pojišťovna není 
povinna poskytovat žádné plnění HIV pozitivním osobám, a to, ani když jsou diagnostikovány až po 
sjednání smlouvy a jejich zdravotní obtíže s HIV nijak nesouvisí. V precedenčním sporu usilujeme o to, 
aby soudy uznaly neplatnost takového ujednání. 

V druhém sporu jsme se zastali zaměstnance s nulovou virovou náloží, který byl poskytovatelem 
pracovně-lékařských služeb uznán nezpůsobilým k výkonu práce. Zaměstnavatel s ním na základě 
toho ukončil spolupráci. Ve věci jsme zajistili oponentský znalecký posudek, který potvrzuje klientovu 
plnou způsobilost k vykonávané práci. Protože lékař ani zaměstnavatel své pochybení nechtějí uznat, 
probíhá nyní soudní spor, v němž se pro klienta domáháme náhrady mzdy za dobu, po kterou mu 
zaměstnavatel znemožňuje pracovat.

LOBBING, PRÁCE V EXTERNÍCH SKUPINÁCH A INICIATIVÁCH 
A DALŠÍ AKTIVITY KE ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ HIV POZITIVNÍCH
Část naší práce není běžně vidět – zlepšování podmínek pro život osob žijících s HIV v Česku, naše 
aktivity ke snížení stigmatizace a odstraňování příčin diskriminace nebo prosazování nových nástrojů 
prevence se často dějí za zavřenými dveřmi při jednáních s úřady nebo stranou zájmu médií. Lobbing, 
naše zapojení do práce externích skupin a mezinárodní spolupráce jsou nicméně stejně důležité jako 
přímé služby našim klientům. V loňském roce jsme tak například:

• Lobbovali za zrušení informační povinnosti osob žijících s HIV ve zdravotnických 
zařízeních. Dlouhodobě zastáváme názor, že informační povinnost by pro HIV pozitivní měla být 
nastavena stejně jako pro ostatní pacienty. Je pro nás nepřijatelné, aby někomu hrozilo trestní 
stíhání, pokud svou diagnózu lékaři z obav z odmítnutí ošetření nesdělí.  V loňském roce před-
ložilo ministerstvo zdravotnictví novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, do které jsme se 
pokusili omezení informační povinnosti formou poslaneckého pozměňovacího návrhu zanést. 
Získali jsme podporu Pacientské rady ministra zdravotnictví a části obce klinických lékařů.

• Zabývali jsme se snížením kriminalizace HIV v Česku. Podle výsledků zprávy Advancing 
HIV Justice 3 z roku 2019 se Česko dostalo v mezinárodním srovnání na velmi špatné 2. místo 
v míře kriminalizace osob žijících s HIV v přepočtu na počet pacientů. Zjistili jsme, že orgány 
činné v trestném řízení stejně jako mnoho soudních znalců rozhoduje na základě zastaralých 
informací o přenosu a riziku nákazy HIV. Přeložili jsme respektovanou zahraniční publikaci k 
tomuto tématu (Expertní prohlášení k vědeckým poznatkům o HIV v kontextu trestního práva) a 
zajistili její podporu u lékařů HIV center a odborné lékařské společnosti. Schválený odborný text 
jsme rozeslali policistům, státním zástupcům a soudním znalcům. Během roku jsme i pravidelně 
přispívali do práce European HIV Legal Fora, které se snaží infekci HIV dekriminalizovat. 
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• Propagovali jsme U=U. Medicínská doktrína U=U (nedetekovatelný = nepřenositelný) v Česku 
zapouštěla kořeny pomaleji než v jiných západních zemích. Loni jsme přesvědčili lékaře, že je na 
čase aktualizovat text tzv. Poučení pro pacienta, které dostává každý nově diagnostikovaný pa-
cient, a které vymezuje základní povinnosti osob žijících s HIV. Nově se v textu již přihlíží k U=U a 
pacienti jsou informováni o tom, že pokud dosáhnou nedetekovatelné (nulové) virové nálože, jsou 
pro své sexuální partnery neinfekční a mohou provozovat sex bez kondomu. Koncem roku jsme 
iniciovali i revizi metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR a očekáváme, že počátkem 
roku 2020 se U=U promítne i do tohoto dokumentu.

• Posouvali jsme PrEP o další krok kupředu. Pre-expoziční profylaxe (PrEP) nemá v Česku 
ustláno na růžích a část odborné veřejnosti by zřejmě byla raději, kdyby se v Česku PrEP úplně 
zakázal. My zastáváme názor opačný a věříme, že PrEP i u nás dokáže zastavit nárůst nových 
případů HIV, stejně jak se tomu stalo v minulých letech v řadě států Evropy. V loňském roce jsme 
rozšířili síť HIV poraden, kde se zájemci o PrEP dozví a začali připravovat vlastní PrEP Point v 
karlínském Domě světla, kde od prvního čtvrtletí 2020 plánujeme spustit provoz venerologické 
ambulance, v rámci které budou naši klienti moci PrEP získat. Zapojili jsme se do přípravného 
projektu iniciativy Zdraví Norských fondů a přivezli z Norska zkušenost s úspěšnou implemen-
tací PrEP. Jednali jsme s farmaceutickými firmami o dalším snížení ceny PrEP a doufáme, že již 
v příštím roce bude PrEP přístupný každému, kdo o něj projeví zájem. Na podzim jsme pozvali 
do Česka prof. Clavela, významného francouzského virologa a spoluobjevitele viru HIV-2, aby 
vystoupil na každoročním plzeňském sympoziu pro HIV specialisty s přednáškou na téma vlivu 
PrEPu na výskyt pohlavně přenosných infekcí.  

• Zapojili jsme se do mezinárodních iniciativ. Zastupovali jsme Česko v EU HIV/AIDS Ci-
vil Society Foru, byli jsme přizváni jako externí hodnotitelé mezinárodního projektu ESTICOM, v 
rámci kterého se připravil tréninkový program pro komunitní pracovníky fungující v oblasti pre-
vence HIV/STI. Byli jsme členy týmu odborníků, který analyzoval národní výsledky mezinárodní 
studie sexuálních chování mužů majících sex s muži EMIS 2017. Národní studie bude publikována 
začátkem roku 2020. 

• Zprostředkovávali jsme informace ze zahraničních akcí. I loni jsme přinášeli české HIV 
komunitě informace ze zahraničních akcí, např. 17. evropské AIDS konference nebo 3. chemsex 
fóra. Sledovali jsme zahraniční portály, časopisy a publikace s tematikou HIV/AIDS a přebírali 
vybrané články do našeho časopisu POZITIVNĚ!

• Byli jsme u zapojení Prahy do iniciativy Fast Track Cities! U příležitosti Mezinárodního 
dne boje proti AIDS se koncem roku připojilo hlavní město Praha k mezinárodní síti měst Fast 
Track Cities, která se snaží sama aktivně bojovat s HIV, chránit své občany před infekcí a záro-
veň pomáhat osobám žijícím s HIV. V Česku je Praha městem s nejvyšším počtem HIV pozitivních 
osob a ČSAP vedla několik let jednání s pražskými úřadníky, politiky i zdravotními odborníky, aby 
se téma HIV stalo prioritou i pro naše hlavní město. Loni se naše snaha konečně naplnila.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ZA ROK 2019
------------------------------------------------------

(údaje jsou v Kč)

NÁKLADY:

Spotřeba materiálu     3 551 135,65

Spotřeba energií        961 998,31 

Opravy a udržování       832 359,20 

Náklady na cestovné       212 273,90 

Mzdové náklady     6 150 840,95

Zákonné sociální pojištění                              1 319 161,00 

Daně, poplatky, penále         32 549,15 

Dary                                                                   98 500,00 

Odpisy dlouhodobého majetku             190 894,20 

Ostatní služby                               3 572  803,80

Ostatní náklady            79 219,53

Náklady celkem                       17 001 735,69 

VÝNOSY:

Tržby z prodeje služeb                         1 262 477,98 

Ostatní výnosy             48 099,53 

Přijaté příspěvky (dary)       6 165 689,18 

Přijaté členské příspěvky                                8 000,00 

Dotace           9 517 469,00 

Výnosy celkem                           17 001 735,69
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1 x příslušnému fin. orgánu

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
Malého 3/282
Praha 8
186 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

00409367

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 612307
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 108

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3 108A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 511 899
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 6262A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 837449A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -204 -395
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30 -22A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -204 -37335Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 9 5857 252
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 515 595

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 595515B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 521 686
Odběratelé (311) 52 169206B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 430278B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 279B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 6028B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 6 215 8 295
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 57B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 8 2956 158B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 1 9
Náklady příštích období (381) 81 91B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 10 1977 559
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 6 9367 061
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 7 061 6 559

Vlastní jmění (901) 87 6 5596 936A. I. 1.

Fondy (911) 88 125A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 377
Účet výsledku hospodaření (963) 91 xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 xA. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 377A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 3 261498
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 256 283
Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 256B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103 283B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 -2 1 573
Dodavatelé (321) 106 107-34B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108 8B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 307B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 44B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115 104B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 3B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 1 462B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 -439B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 244 1 405

Výdaje příštích období (383) 130 443244B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 962B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 10 1977 559

sociální službyz.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

00409367

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
Malého 3/282
Praha 8
186 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 9 1428 056 1 086A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3804 1443 4 524A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 8335 833A. I. 3.

Náklady na cestovné 2126 212A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní služby 7062 8678 3 573A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 7 4707 245 225A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 2255 92614 6 151A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 31915 1 319A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 3131A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 3120 31A. IV. 15.

Ostatní náklady 168168A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 222 2A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 1225 12A. V. 19.

Dary 9826 98A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 5628 56A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 19129
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 191

Odpisy dlouhodobého majetku 19130 191A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvkyA. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36A. VII. 28.
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Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 17 00215 691 1 31139Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 9 5179 517B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 9 51742 9 517B. I. 1.

Přijaté příspěvky 6 1746 174B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 6 16645 6 166B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 846 8B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 2631 263B. III. 47

Ostatní výnosy 4848B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 4854 48B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 17 00215 691 1 31161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdaněníD. 63ř. 62 - ř. 37

sociální službyz.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.12.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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