
     

 

 

 

 

          

 

               

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2019 

Eliášova 485/43, 160 00 Praha 6 Bubeneč 

 

 
 



Základní údaje o Nadačním fondu Pozitivní život k 31.12.2019 
 

Nadační fond Pozitivní život vznikl a byl zapsán v nadačním rejstříku 

vedeném u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1110, dne 

11. března 2014. 

Sídlo: Eliášova 485/43, 160 00 Praha 6 Bubeneč 

Identifikační číslo:            02612780 

Daňové identifikační číslo:  CZ02612780 

 

Bankovní spojení: 

- číslo běžného provozního účtu   2900560002/2010 
- číslo účtu veřejné sbírky  2000560007/2010 

 

Zřizovatelé nadačního fondu: 

Miroslav Hlavatý 
Radim Dušek  

Jiří Popp 
 

Orgány nadačního fondu: 
Správní rada je tříčlenná v roce 2019 pracovala v následujícím složení: 

Miroslav Hlavatý – předseda správní rady 
Radim Dušek – člen správní rady 

Jiří Popp – člen správní rady 
 

Správní rada spravovala majetek nadačního fondu, zajišťovala řízení 

činnosti a rozhodovala o všech náležitostech. Všichni členové správní rady 

pracovali dobrovolně a bez nároků na odměnu. 

Revizor: 
Martin Palík 
 

Kontakt na předsedu správní rady: 
Miroslav Hlavatý 

mirhlav58@gmail.com 
GSM: +420 737 358 551 

www.nadacnifondpozitivnizivot.cz 
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Účel a cíle Nadačního fondu Pozitivní život 

- Nadační fond je zřizován za účelem dosahování obecně prospěšných 

cílů v prevenci a v boji proti AIDS. Účelem nadačního fondu je 

zejména podpora občanského sdružení Red Ribbon, z.s., které nabízí 

pomoc osobám žijícím s HIV, a to zvyšováním jejich vědomostí o 

HIV infekci a onemocnění AIDS. Velký důraz se klade na podporu 

edukačních projektů vzdělávající nejen osoby žijící s HIV, ale také 

jejich partnery, přátele, rodinné příslušníky a všechny ostatní, kteří 

s HIV pozitivními lidmi žijí, spolupracují nebo o ně pečují. V 

souvislosti s tím je dalším cílem nadačního fondu podpora ediční 

činnosti zaměřená na výrobu odborných publikací věnovaných 

problematice HIV/AIDS. 

- Podpora Red Ribbon, z.s. 

- Pokračování veřejné sbírky 

 

Práce správní rady fondu v roce 2019  

 

Hlavním úkolem správní rady Nadačního fondu Pozitivní život v roce 2019 

byla podpora projektů Red Ribbon, z.s. a tím byl 6. Intenzivní edukační a 

rekondiční pobyt určený pro osoby žijící s HIV infekcí, jejich rodiny, 

přátele, kolegy a blízké okolí, který se v roce 2019 naposledy konal 

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 Red Ribbon, z.s. podílí na 

projektu Motivace pedagogických a dalších pracovníků k prevenci HIV 

prostřednictvím aktuálních statistických údajů, na kterém pracuje s kolegy 

ze SPRSV – Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

HOSPODAŘENÍ  Nadačního fondu Pozitivní život - rok 2019 

        
Příjmy za rok 2019:      
          

  dary od fyzických osob 1 000,00     

  příjmy celkem 1 000,00     
         

Příjmy za rok 2019 celkem     1 000,00     
        

Výdaje za rok 2019:      

  pojistné Trend 1 833,00     

  poplatek za Doména 499,00  

  poplatek Darujme.cz 441,65  

  poplatek bance 100,00     

  výdaje celkem 2 893,65     
        

Výdaje za rok 2019 celkem     2 893,65     

        

        

KONTROLNÍ TABULKA:      

        

  počáteční stavy k 1. 1. 2019:   

  hlavní pokladna 0,00     

  provozní bankovní účet 8 242,75     

  sbírkový provozní účet 100,00     

  příjmy za rok 2019 1 000,00     

  kontrolní součet 9 342,75     

        

  výdaje za rok 2019 celkem 2 893,65     

  konečný finanční stav k datu 31. 12. 2019 6 449,10     

  kontrolní součet 9 342,75     

        

  konečné finanční stavy k datu 31. 12. 2019 podrobně:   

  hlavní pokladna 0,00     

  provozní bankovní účet 6 349,10     

  sbírkový provozní účet 100,00     

  konečné stavy k 31. 12. 2019 celkem 6 449,10     

        

        

 


