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Úvod 

V loňském roce v úvodní řeči sdělila výkonná ředitelka SPRSV Mgr. Zuzana Prouzová, že rok 2011 byl rokem 

volebním a poprvé po dvaceti letech nekandidoval do předsednictva nikdo z „otců zakladatelů“. To skutečně 

znamenalo, že od ledna 2012 „bardi“ předali otěže nám mladším a my (tj. nově zvolené předsednictvo) jsme se 

museli poprat s novými výzvami a hlavně pernou prací na všech frontách. Zda jsme skočili do rozvodněných vod se 

ctí a v mezích našich možností, to se uvidí na výsledcích naší společné práce v SPRSV. Začátky nikdy nejsou 

jednoduché a osobně si myslím, že jsme snad všechny naše „otce zakladatele“ svou započatou prací nezklamali.   

Nové gardě předsednické, naší výkonné ředitelce (a to slovo výkonné platí skutečně doslova a do písmene) a všem 

zúčastněným patří velké díky za jejich elán a entuziasmus a hlavně, ať nám vydrží chuť do další práce v příštích 

letech !   

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. - předsedkyně  

  

Ihned po začátku svého funkčního období začalo předsednictvo spolu s dalšími členy Společnosti, kterým také patří 

velký dík, intenzivně pracovat na novém strategickém plánu organizace a dalších dokumentech důležitých nejen 

pro činnost organizace, ale i pro získání dalšího stupně akreditace IPPF. První plánovací víkend se uskutečnil již 

20. – 22. ledna, začal SWOT analýzou, analýzou pracovního okolí a dalšími nutnými kroky. Na základě analýz 

byly vyčleněny aktivity, ve kterých bude SPRSV pokračovat a byly zpracovány první plány a nové aktivity do 

budoucna.  

Druhý plánovací víkend se konal uprostřed léta ve Zlíně, kde se sešla většina členů předsednictva SPRSV, zástupce 

revizní komise a výkonná ředitelka společně se zástupci z řad našich mladých dobrovolníků (netopýrů). Na 

programu byla korektura a dokončení strategického plánu s přihlédnutím k námětům od akreditační komise IPPF. 

Pro finalizaci strategického plánu a jeho obecné struktury se zúčastnění rozhodli využít pomoc partnerské 

neziskové organizace, která má v této oblasti více zkušeností a je schopna členy SPRSV proškolit. Dále se 

pracovalo na případné úpravě stanov, především rozlišení aktivního a podporujícího členství. Závěrem tohoto 

pracovního víkendu přišla pozvánka od člena naší společnosti starosty Slavkova pana Libora Švardaly na místní 

folklorní slavnosti. .Náročný víkend ve Zlínském kraji jsme tímto příjemně ukončili.   

  

20. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2012  

Ve dnech 13. až 15. září 2012 hostily Pardubice již po dvacáté právníky, pedagogy, rodinné poradce, sexuology, 

pediatry, gynekology a psychology, kteří se sjeli na svůj jubilejní kongres věnovaný především otázkám sexuální 

výchovy a osvěty, právním otázkám lidské sexuality, prevenci sexuálně přenosných nemocí a podílu mládeže na 

osvětové činnosti mezi vrstevníky. Kongres se konal pod záštitou primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky 

Frankové a rektora Univerzity Hradec Králové Prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, PhD. Presidentkou kongresu byla 

JUDr. Olga Sovová, PhD., zástupkyně ředitele Ústavu sociální práce UHK. Pořadatelem byla Společnost pro 

plánování rodiny a sexuální výchovu, Sexuologická společnost ČLS JEP a Ústav sociální práce Univerzity Hradec 

Králové.  



Kongres probíhal v hudebním sále pardubické radnice za 

účasti téměř 150 odborníků z výše uvedených odborných 

oblastí a předneseno bylo 35 vysoce fundovaných a 

kvalifikovaných sdělení, které byly doplněny dvěma 

postery. Ke všem sdělením probíhala následně diskuse, 

která svědčila nejen o atraktivnosti sdělení, ale i 

hlubokém zájmu účastníků o danou problematiku.  

S ohledem na prostorové možnosti můžeme vybrat jen 

některá sdělení.   

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. shrnul argumenty pro 

a proti umělému přerušení těhotenství, zaměřil se 

možnosti prevence interrupcí a vymezil její směry jako 

je výchova ke zdravému životnímu stylu celé rodiny, 

význam dobrých vzájemných vztahů v rodině, důvěrný vztah mezi dětmi a jejich rodiči, vytvoření přístupu k 

informačním zdrojům o antikoncepci.  

PaedDr. Pavel Petrnoušek zhodnotil současný stav sexuální výchovy na školách a zdůraznil, že sexuální výchova 

není jen o sexu, ale o celé škále mezilidských vztahů. V této souvislosti kritizoval  

činnost Výboru na ochranu rodičovských práv s tím, že balancuje na pokraji trestnosti. Rovněž se kriticky vyjádřil 

k postoji MŠMT a kampani, která okolo sexuální výchovy probíhala za ministra Dobeše.  

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. si ve svém sdělení všímal právních otázek, které přináší nezletilé rodičovství jak 

pro dítě, tak jeho nezletilé rodiče. I v jeho sdělení odeznělo doporučení vhodně vedenou sexuální informovaností 

směrem k antikoncepci bránit nechtěnému těhotenství a rodičovství nezletilců.  

Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. seznámila účastníky kongresu s aktuální problematikou institutu dohody o 

vině a trestu a to právě ve vztahu k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, protože valná část 

těchto trestných činů s ohledem na trestní sazbu u jednotlivých skutkových podstat umožňuje použití tohoto institutu. 

JUDr. Olga Sovová, PhD. podala obšírný výklad informovaného souhlasu tak, jak přichází v nových zdravotnických 

zákonech s tím, že právo samo nemůže vyřešit veškeré situace v medicíně, kdy se lékař nebo sestra musí urychleně 

rozhodnout, jak postupovat. Proto však může pomoci tím, že podpoří zavedení určitých standardních postupů u 

každého poskytovatele tak, aby nedocházelo k ohrožení jak pacientů, tak poskytovatelů.  

Prof. PhDr. Jana Levická, CSc. a Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD. se 

zamýšlely nad škodlivými dopady mediální kampaně okolo případu školáka 

mateřské školy, který se nevhodně sexuálně choval a napadal svoje spolužáky. 

Rozvíření kampaně mělo negativní dopady jak na něho samého, tak jeho rodiče 

a sourozence. Autorky se ve svém sdělení pozastavovaly nad nečinností orgánu 

sociálně právní ochrany mládeže v průběhu této kampaně a kladly si otázku 

zda nebylo jejich chování projevem profesionálního selhání. Z ostatních velice 

zajímavých sdělení je 

třeba alespoň 

připomenout autory a 

názvy jejich přednášek 

jako byly Mgr. Magdalena Volková: Výchovně vzdělávací 

program O dospívání a menstruaci, Ing. Pavel Kahl: Vyučen 

rodičem, MUDr. Pavel Turčan: Sexuálně přenosné nemoci 

– aktuální stav a jeho historická podmíněnost, PhDr. Dana 

Štěrbová, PhD.: Osoby s mentálním postižením, jejich 

sexualita a komunikace, Mgr. Aleš Svoboda: Plánování 

rodiny u chlapců-konzumentů drog s poruchou chování, a 

nebo Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc.: Limity 

sexuální výchovy.  

 



Z kongresu vyšel recenzovaný sborník všech přednesených referátů, který obdrželi účastníci při prezenci a který 

lze v omezené míře objednat na adrese SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7.  

Již 21. kongres PARDUBICE 2013 se bude konat opět v Pardubicích a to ve dnech 19. až 21. září 2013.  

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., předseda organizačního výboru  

 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově  Olomouc 

2012  

V historické hanácké metropoli se konal 5. moravský regionální 

kongres k sexuální výchově Olomouc 2012. Ve dnech 10. – 11. 

února v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

zazněly přednášky věnované tématům sexuální výchovy včetně 

znevýhodněných osob, partnerským vztahům, manželství a 

rodičovství, sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, osobnímu bezpečí 

a jiným okruhům. Na kongresu byly také prezentovány výsledky 

projektu SAFE II v České republice. Kongres se uskutečnil ve spolupráci SPRSV a Katedry primární a 

preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkanky zmíněné 

fakulty a náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství. Účastníci získali osvědčení o účasti dle 

akreditace  

MŠMT   

a zdravotnickým profesím byl vystaven příslušný certifikát. Všichni zúčastnění měli možnost diskutovat o 

problémových okruzích nejen během dvoudenního rokování v aule, ale také na společenském večeru, který byl u 

příležitosti olomouckého kongresu uspořádán v historické budově Zbrojnice, která slouží univerzitě jako centrum 

nejen pro vzdělávání studentů. Těšíme se na další kongres v historické hanácké metropoli v roce 2014!  

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. - předsedkyně  

   

Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví   

V r. 2012 proběhly další tři konference o sexuálním a reprodukčním zdraví. Jde o konference zařazené do systému 

celoživotního vzdělávání a jsou určené nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Konference se již tradičně 

setkávají s velkým zájmem posluchačů. V r. 2012 byly zaměřené především na problematiku práv zdravotníků i 

pacientů, ale i na mnoho dalších témat a vystoupila na nich řada předních českých renomovaných odborníků.  

MUDr. Hanka Fifková, místopředsedkyně SPRSV  

Peer program 2012 (Program Netopeer)  

 Po 8 letech fungování vrstevnického vzdělávání v oblasti sexuální a reprodukčního zdraví nastal pro Netopeery čas 

na sebereflexi a vytvoření nových plánů do budoucna. Plánovací víkend mladých, který se konal místo tradičního 

vzdělávacího Majáku, byl i důsledkem situace, kdy poprvé ve své historii nedostal náš projekt žádnou finanční 

podporu. Skupina zájemců se sešla v Praze 7 v pátek 30. března a pracovala usilovně až do apríla, přestože 

výsledky aprílovým vtipem rozhodně nejsou.  

Jako metoda byla zvolena SWOT analýza, metoda, která pomohla odhalit naše silné i slabé stránky, možnosti a 

hrozby. Ne vždy bylo lehké najít řešení a shodu, ale po třech dnech argumentací, souhlasů a hledání odpovědí jsme 

dospěli k závěrům. Rozhodli jsme se zlepšit vzájemnou komunikaci, více prověřovat odbornou úroveň nových 

vrstevnických vzdělavatelů, rozšířit naše pole působnosti na další témata, zorganizovat mezioborovou 

vysokoškolskou konferenci a mnoho dalšího. Ze silných i slabých stránek, možností a hrozeb se tak staly úkoly, 

výzvy a plány pro náš příští vývoj. Na přípravě nového plánu pracovalo celkem 14 peerů z celé republiky, kterým 

tímto děkuji za spolupráci, odhodlání a tvůrčí myšlenky.  

Tereza Sadková, peer aktivistka   



Ve dnech 14.-16.5.2012 a 16.5. - 18. 5. 2012 se v Bezdědicích uskutečnily již tradiční Tři dny s 

netopeery. Nejdůležitější je, co napsali o akci účastnice a účastníci. Citujeme ze závěrečných dotazníků:   

1.běh 14.-16.5.2012   

Byla jsem na 3 dnech s netopeery a dozvěděla jsem se hodně moc 

informací o HIV, AIDS a o různých nemocech.  Poznala jsem zde 

nové kamarády a hlavně jsem byla v klidném prostředí. Určitě bych 

ještě chtěla jet. Tuto organizaci moc chválím. Jsem ráda že jsem 

poznala Maxe, který je HIV pozitivní. Skláním mu poklonu..   

Tři dny s netopeerem se mi velmi líbily. Dozvěděla jsem se spoustu 

nových věcí a zopakovala jsem ty, co jsem věděla. Myslím, že o této 

problematice by se mělo mluvit, a proto hodnotím tento kurz velmi 

kladně. Ubytování a strava výborné! Nikdo, kdo přijede nebude 

zklamaný.   

Kamarádi, ráda bych vám doporučila tuto skvělou akci, kde se dozvíte  

mnoho věcí, zažijete legraci a určitě se nebudete cítit jako ve škole. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila. Tato akce 

podpořila touhu vzdělávat se v tomto oboru dále.   

2. běh 16. 5. - 18. 5. 2012   

Účastnila jsem se 3 dnů s netopeery v Bezdědicích. Probrali jsme všechno důležité o problematice HIV/AIDS. V 

programu byly různé hry, soutěžení, prezentace, videa a hlavně povídání, které pro mě bylo velkým přínosem.  

Hrali jsme scénky, při kterých jsme si nejlépe zapamatovali, jak se máme chránit, jak odmítnout pohlavní styk, atd.  

Velcí netopeeři byli strašně moc fajn a snažili se nám při scénkách pomoci. 3 dny s netopeery proběhly dle mého 

očekávání, poznala jsem fajn lidi, vím spoustu informací, které mohu předávat dál buď svým vrstevníkům nebo 

komukoli jinému a mám spoustu nových zkušeností a zážitků. Ráda budu spolupracovat s netopeery dál. 3 dny s 

netopeery pro mě byly obrovským přínosem. Získala jsem nové a především nezkreslené informace o dané 

problematice, ale také nové přátele. Nikdy už bych neváhala o další účasti.    

Tento program je v dnešní době víc jak potřeba. Každý z nás ví o této problematice, ale nikdo si neuvědomuje jak 

moc je závažná. Díky tomuto 3-denním semináři jsem změnila 

pohled na lidi HIV pozitivní a chci změnit pohled i ostatních 

vrstevníků. Děkuji za to všem, kteří pomáhají.   

Myslím si, že v dnešní době je potřeba znát problematiku o 

HIV/AIDS, ať už je toho někdo zastáncem nebo ne. Dnes být 

chytrý je přece In, a jestli je to tak závažná problematika, tak si 

myslím, že seminář a zvláště tento, je výborný způsob, jak se něco 

dozvědět. Navíc se o tom bavíte se zkušenými lidmi, kteří to dělají 

dobrovolně, což je strašně obdivuhodné v této době. Doporučuji, 

je to bohatá zkušenost.   

CHYTROST JE DNES IN!  

Podzimní maják 2012 Ve dnech 12.-14. října 2012 proběhl opět v Praze 7 podzimní Maják netopýrů. Hlavním 

tématem byla antikoncepce a rozšíření znalostí o HIV/AIDS. Z těch základních jsme mohli složit zkoušku, která 

obsahovala test a ukázku z části naší besedy. S rozšiřujícím tématem o nejčastějších mýtech hormonální 

antikoncepce tentokrát na Maják zavítal MUDr. Havlín    

Anna Dobřichovská, peer aktivistka  

Všichni přednášející vrstevničtí vzdělavatelé průběžně vedli lekce především na svých školách.  

  



Projekt SAFE II - Sexual Awareness for Europe  

SAFE II: Zlepšování znalostí o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech u mladých lidí v 

Evropě. V roce 2012 jsme dokončili českou část projektu SAFE II – rozsáhlý kvalitativní výzkum „Mladí lidé a 

informace o sexualitě – informační potřeby a zdroje“, jehož výsledky jsou dostupné široké veřejnosti. Zároveň 

jsme se zúčastnili závěrečného workshopu mezinárodního projektu SAFE II. Výzkum byl realizován v pěti 

evropských zemích a ukázal několik oblastí, kterým je třeba se i nadále intenzivně věnovat ve všech zemích:  

1.  Respekt k mladým lidem, jejich individualitě, potřebám a přáním při všech realizovaných aktivitách 2. 

 Podpora široce pojaté sexuální výchovy začínající v raném věku, obsahující nejen témata týkající se 

reprodukce, ale i komunikaci, radost, sebeocenění a vyjednávání.   

3. Nastavení programů sexuální výchovy tak, aby byla příležitost diskutovat témata v menších skupinkách 

mezi stejným pohlavím.  

4. Zajištění kvalitních informací týkajících se sexuálního zdraví mladých lidí, zejména na internetu.  

5. Vytvoření programů pro rodiče podporující komunikační dovednosti pro podporu vřelé emocionální 

atmosféry v rodině.   

6. Zaměření preventivních opatření i na adolescenty se sociálně znevýhodněným zázemím.   

Na základě výsledků výzkumu provádíme úpravy našich programů a připravujeme další projekty, například 

program pro rodiče. Připravili jsme publikaci shrnující výsledky výzkumů za všechny země.   

V České republice výzkum proběhl na téma informační potřeby a informační zdroje týkající se oblasti sexuality a 

sexuálních a reprodukčních práv mladých lidí. Výzkumu realizovaného formou individuálních hloubkových 

rozhovorů se zúčastnilo více než 80 mladých lidí ve věku 15-24. Jednalo se o učně, studenty středních i vysokých 

škol i pracující z různých míst ČR.   

Výsledky aktuálního výzkumu ukázaly na stále neuspokojivou situaci týkající se základní informovanosti mladých 

lidí o problematice partnerských vztahů, sexuality a ochrany před jejími negativními důsledky. Sexuální výchova 

ve škole ani v rodině není považována za vyhovující a dostatečnou, mladí lidé stále získávají nejvíce informací od 

vrstevníků a z internetu.   

PhDr. Lenka Šilerová, PhD. 

vedoucí výzkumu, členka předsednictva 

 Osvětová a informační kampaň spojená se sbírkou   

 

Labestra (Láska beze strachu)  

Labestra - Láska beze strachu - byla informační a osvětová kampaň spojená se sbírkou. Přinášela informace a 

finanční prostředky pro výchovu v oblasti v partnerských vztahů a prevence rizikového chování.  

Třetí, závěrečný ročník, proběhl na Valentýna 14. února.   

Pro třetí ročník kampaně bylo zvoleno téma partnerských vztahů, které pro pedagogy zpracovala Dr. Dana 

Štěrbová.  

Čistý výtěžek kampaně v roce 2012 byl 81 776,06 Kč   

Prostředky byly využity na osvětu na jednotlivých zúčastněných školách a na celostátní projekty SPRSV. O 

vzdělávací materiály v rámci kampaně byl velký zájem, výtěžek ze sbírky však stále klesal, takže je třeba do 

budoucna hledat jiné podoby osvěty.   

Mgr. Zuzana Prouzová a Mgr. Dana Fridrichovská 

výkonná ředitelka a projektová manažerka SPRSV   

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením  

Kurz má akreditaci MPSV, podobný kurz, Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, akreditaci MŠMT a pravidelně také zajišťujeme akreditaci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 



Kurz je stále dobře hodnocen, na zájmu jednotlivých zařízení se však negativně projevuje nedostatek finančních 

prostředků v oblasti sociální péče i školství.  

Lektorkou projektů je PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.  

www. planovanirodiny.cz portál www.planovanirodiny.cz si zachovává dobrou návštěvnost. Návštěvnost v roce 

2012 se mírně navýšila na průměr 747 návštěv denně.    

  

Anonymní internetová poradna sprsv.poradna@centrum.cz  

Poradna v roce 2012 zodpověděla 854 dotazů. Na její činnosti se podílelo 7 lékařek a lékařů různých specializací, 

psycholožka, právnička a pedagožka.   

Mgr. Zuzana Prouzová, koordinátorka poradny   

  

Odborná publikace k příležitosti 20. výročí založení SPRSV  

  

Autorský tým odborníků D. ŠTĚRBOVÁ (Psychologie a sexuální výchova), M. RAŠKOVÁ (Pedagogika a sexuální 

výchova), I. PROCHÁZKA (Medicína a sexuální výchova), Z. PROUZOVÁ (Kořeny sexuální výchovy), který 

připravil v roce 2012 k vydání odbornou publikaci, byl utvořen ze tří členů Vědecké rady SPRSV a výkonné ředitelky 

SPRSV. Autorskou spoluúčast podpořili svými texty další autoři, a to M. Mitlohner (Úvod), R. Uzel (Závěr – SPRSV 

dvacetiletá), J. Kocourková (Demografie a sexuální výchova), též současní členové Vědecké rady SPRSV. Ideu této 

publikace výstižně vyjadřují slova výkonné ředitelky Mgr. Prouzové, která uvedla: „Tato odborná publikace vznikla 

proto, abychom se za uplynulými lety mohli ohlédnout a měli odrazový můstek do budoucnosti.“  

Autorsky jsme se tedy ohlédli za dvacetiletou existencí SPRSV a stejně tak  

dlouho za pardubickými kongresy k sexuální výchově, které bezesporu tvoří 

základnu teoretických východisek v oblasti sexuality a sexuální výchovy. Jak je již 

patrné z názvu publikace (Sexuální výchova – multidisciplinární přístup: medicína, 

psychologie, pedagogika, právo, demografie), jedná se o náhledy na vývoj 

problematiky v různých vědních oborech, které byly publikovány ve sbornících 

pardubických kongresů k sexuální výchově v uplynulém dvacetiletí.    

  

Publikace   

ŠTĚRBOVÁ, Dana a Miluše RAŠKOVÁ, Ivo PROCHÁZKA, Zuzana 

PROUZOVÁ.   

Sexuální výchova – multidisciplinární přístup: medicína, psychologie, 

pedagogika, právo, demografie.  Ostrava: Kovář Petr – CAT Publishing, 2012. 

244 s. ISBN 978-80-904290-5-5.   

  

  

  

  

  

  

http://www.planovanirodiny.cz/
http://www.planovanirodiny.cz/


Den zdraví v Olomouci  

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu se spolupodílela společně s Centrem výzkumu zdravého 

životního stylu na PdF UP v Olomouci, Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (ve zkratce APROZ) a 

jinými subjekty na historicky prvním Dnu zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který se 

konal 3. dubna 2012 v aule uvedené fakulty. Den zdraví byl uspořádán u příležitosti Světového dne zdraví a Dne 

vzdělanosti pro studenty, pedagogy a širokou veřejnost. S podtitulem „Podpora sexuálně reprodukčního zdraví“ 

souvisely přednášky předních moravských odborníků z řad lékařů, pedagogů i jiných profesí. Součástí této akce byl 

doprovodný program, který umožnil účastníkům seznámit se s edukačními materiály k problematice intimní hygieny, 

prevenci rakoviny prsu, prevenci v oblasti poruch příjmu potravy, projektu e-Bezpečí aj. Akci doprovázela 

ochutnávka zdravých potravin. Akce byla finančně podpořena sbírkovou kampaní Labestra a Centrem celoživotního 

vzdělávání na PdF UP v Olomouci.   

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. - předsedkyně  

  

Sexuality VI. a 10. Slovenská konference o sexualitě, sexuálním zdraví a sexuální výchově v Bratislavě   

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu se partnersky spolupodílela na šestém ročníku mezinárodní 

vědecké konference, která se uskutečnila ve dnech 10. - 11. října 2012 v Bratislavě. Vědeckou konferenci pořádal 

Ústav výskumu sociálnej komunikácie (Slovenská akadémia vied) s řadou univerzitních i jiných pracovišt včetně 

naší bratrské Spoločnosti pre plánované rodičovstvo na Slovensku. Součástí vědecké konference se stala 10. 

slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove: SEXUÁLNA VÝCHOVA – politika a 

dobrá prax. Na obě akce byla delegována předsedkyně SPRSV, která vystoupila s přednáškou Sexuální výchova v 

edukaci současné české primární školy.  

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. – předsedkyně   

Aktivity spojené s IPPF Regionálního management meetingu se ve dnech 25. – 26. dubna v Bruselu zúčastnilo 

36 výkonných ředitelů  

členských  organizací  Evropské  sekce  IPPF,  za  SPRSV  to  byla  Mgr.  Zuzana  Prouzová.   

Jednání 40. RC meetingu IPPF - regionálního setkání dobrovolníků jednotlivých členských asociací - který se 

konal ve Skopje, v Makedonii, v červnu 2012 se za naši organizaci zúčastnila Tereza Sadková a doc. Peter Koliba. 

IPPF oceňuje, že SPRSV umožňuje účast zástupkyně naší skupiny mladých. Doc Koliba se za SPRSV a Evropskou 

sekci IPPF zúčastnil oslav 60 výročí založení IPPF ve dnech 26. – 29.11.2012 v Johannesburgu, JAR Zpráva o 

účasti na oslavách 60 výročí založení IPPF ve dnech 26. – 29.11.2012 v Johannesburgu, JAR  

60. oslav 60. výročí založení IPPF se zúčastnily všechny členské asociace z celého světa, také politici a vedoucí 

představitelé nevládních organizací. Akce se konala v prostorách hotelu Birchwood Hotel v Johannesburgu a 

poslední den také v Panafrickém parlamentu v Johannesburgu, kde bylo hlavní zasedání IPPF. Úvodní projev měl 

profesor OSI Nuebo, předseda Pan African parlamentu. Zdůraznil, jak důležité je to, že tyto oslavy probíhají právě 

v Africe, což je kontinent, který má nejvyšší mateřskou úmrtnost na světě. Umírá zde více než 8 milionů lidí kvůli 

nemocem, kterým se dá předejít. IPPF při příležitosti svého 60. výročí vydala Vizi světa 2020, vyzvala vlády světa, 

aby akceptovaly priority sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, pokud máme mít nějakou šanci na dosažení 

udržitelného rozvoje. Generální ředitel IPPF Tewodros Melesse řekl: "S přijetím rozvojových cílů tisíciletí svět 

souhlasil: všichni chceme žít ve světě bez chudoby, kde lidé mohou rozvinout svůj potenciál, a kde jsou zaručeny 

práva na zdravotnictví a školství. Přestože bylo dosaženo pokroku, jsme stále daleko od dosažení těchto cílů " K 

výzvě Vision 2020 se přihlásila i SPRSV, další informace jsou k dispozici na 

http://www.planovanirodiny.cz/clanky/vize-2020. IPPF oslavila své 60. narozeniny 29. listopadu 2012.   

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.  

  

Akreditační návštěva z IPPF.   

Naše organizace byla podrobena ve dnech 18. - 20. dubna návštěvě akreditační komise, která na základě získaných 

poznatků a vyžádaných doplnění rozhodne o budoucím statusu naší organizace. Čtyřčlenná komise pod vedením 



Sarah Wong kladně hodnotila především zapojení mladých lidí do práce organizace a dobré vztahy mezi mladými 

lidmi a dospělými profesionály.   

Zápis z plenární schůze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu dne 14. 9. 2012 v Pardubicích   

  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Přítomno nebo zastoupeno je 48 členů ze 95 členů s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních směrnic SPRSV, což 

je 51 %, plenární schůze je usnášeníschopná.  

  

Program:   

1. Volba návrhové komise    

Zvoleni byli Dana Fridrichovská, Zuzana Bloudková a Jakub Lídl  

2. Přestavení členů předsednictva  

3. Výroční zpráva o činnosti organizace (Prouzová)  

4. Zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2011 (Prouzová)  

5. Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2013 (Prouzová)   

- nutnost nového programu a výkonného ředitele  

- internetové projekty  

6. Regional council IPPF 2012  (Koliba)  

7. Ukončení členství pro neplacení příspěvků  (Prouzová)  

8. Diskuse   

  

Usnesení:  

  

Členská schůze schvaluje   

1. výroční zprávu za rok 2011  

2. zprávu o hospodaření a revizní zprávu za rok 2011 včetně roční účetní závěrky za rok 2011 (vykázanou 

ztrátu ve výši 281 707, 23 Kč  převést na vrub vlastního jmění), plán práce na rok 2013  

3. podmínečné vyloučení 6 členů, kteří po dobu dvou let neuhradili členské příspěvky dle stanov pro neplacení 

členských příspěvků – nabývá platnosti 1.1.2013, pokud příspěvky neuhradí do 31.12.2012 (3.2.2 

vyloučením pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let;)  

  

  

  

Pardubice 14. 9. 2012  

  

  

Doc. PaedDr..Miluše Rašková, Ph.D.      Mgr. Zuzana Bloudková předsedkyně SPRSV                    předsedkyně 

návrhové komise Finanční zpráva za rok 2012  

  

Celkové výnosy za rok 2012 činily 912.407,46 Kč Nejvýznamnější 

píjmy za rok 2012 jsou:   

tržby z prodeje služeb  552.803,31 Kč  

grant IPPF  122.130,00 Kč  

výtěžek Veřejné sbírky  82.789,00 Kč  

dotace Stat.město Pardubice  20.000,00 Kč  

dary od fyzických osob  89.502,00 Kč  



dary právnických osob  13.886,00 Kč  

přijaté členské příspěvky  25.650,00 Kč  

  

Zbývající část výnosů tvoří tržby z prodeje publikací a sborníků, přijaté bankovní úroky.  

  

Celkové náklady společnosti za uplynulé účetní období činily částku  965.109,29 Kč Nejvýznamnějšími 

náklady za rok 2012 jsou:  

poradenství, přednášky, překlady  246.580,00 Kč osobní 

náklady  179.142,00 Kč ubytování, pronájem prostor na 

akce  34.585,44 Kč náklady spojené s pořádanými akcemi  

 73.762,85 Kč  

potraviny na akce  25.266,91 Kč  

materiál, tiskoviny, drobný majetek  100.292,14 Kč  

nájem a služby s ním spojené, režie  97.233,28 Kč  

ekonomické a právní služby  70.000,00 Kč  

spoje, poštovné,internet  36.113,43 Kč  

cestovné  26.175,00 Kč  

poskytnuté příspěvky z VS  15.550,00 Kč  

bankovní poplatky a kurzové ztráty  12.172,26 Kč  

  

Z dalších zbývajících nákladů jsou nejvýznamnější poplatky ČT 3.035,00 Kč a náklady na reprezentaci 14.308,27 

Kč  

  

Hospodářský výsledek za rok 2012 – ztráta ve výši 52.701,83 Kč  

  

Celková aktiva společnosti ke dni 31.12.2012 činila částku 167 tis.Kč  

- z toho:  finanční majetek (pokladna, bankovní účty) 79 tis.Kč 

pohledávky          47 tis.Kč zásoby 

(publikace, sborníky)     26 tis.Kč  

  

Hmotný majetek společnosti představuje částku 462 tis.Kč a je ze 100 % odepsán.  

  

Společnost ke dni 31.12.2012 nemá žádné závazky z obchodního styku, závazky vůči státu – DPH a silniční daň 

byly ke dni 31.1.2013 vyrovnány.  

  

Za rok 2012 byla zpracována řádná účetní závěrka a ve stanovených termínech podána daňová přiznání (k DPH, 

silniční dani, darovací dani, dani z příjmů právnických osob).  

               

Ing. Milan Kamler   

Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV za rok 2012  

Po prostudování materiálů komise konstatuje, že finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v souladu se zákony 

České republiky a veškerá předložená dokumentace je v naprostém pořádku bez zjištěných nesrovnalostí.   

Dle příslušných zákonných ustanovení postačuje toto vyjádření a není zapotřebí provádět další externí audit 

profesionální firmou, která by dále ještě více zatěžovala rozpočet SPRSV.   

Celkový stav finančního hospodaření se začleňuje jako součást výroční zprávy za rok 2012. V 

Praze dne 25.2.2013  

Předseda revizní komise:  

Jakub Lídl   



Poděkování  

Dovolujeme si poděkovat všem dárcům, kteří se zapojili do projektu dárcovského kalendáře i všem dalším, kteří 

pomohli činnost SPRSV zajišťovat jiným způsobem – dobrovolnickou prací, sponzoringem, organizací sbírky nebo 

jednáním v některé z firem.   

Všichni, bez kterých bychom se neobešli.  

International Planned Parenthood Federation  

Bayer Schering Pharma  

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.  

PepCom s.r.o., vlastník značky Pepino  

MSD  

Statutární město Pardubice; Akacia Group Ltd.;  Naturprodukt 

CZ spol. s r. o.; Sempra Praha, a.s.  

Ústav sociální práce Univerzity v Hradci Králové; Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy Pears Health Cyber, s. r. o.; Československá obchodní banka a. s. 

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti Mladá Boleslav  

Johnson&Johnson s. r. o.; Simply You a. s.; VEGALL Pharma Nakladatelství 

Portál; HELAGO-CZ s.r.o.; Pesar eshop   

Mammacentrum Olomouc; Sexuologická společnost ČLS JEP  

RYOR a.s.; Korálkový Sen.cz  

MAPA SPONTEX VOLF s.r.o., Střední odborná škola Kavčí Hory  v Praze 4 

Děkujeme!!  

  



 


