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PLENÁRNÍ SCHŮZE 
Plenární schůze SPRSV se konala dne 14. 10. 2016 v Pardubicích. Přítomno nebo zastoupeno 

bylo 29 členů z 85 členů s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních směrnic SPRSV, 14 

hlasovalo následně elektronicky, celkem hlasovalo 43 členů, což je 50,59 %, plenární schůze 

byla usnášeníschopná. 

Na programu bylo představení výroční zprávy organizace za rok 2015, zpráva o hospodaření a 

revizní zpráva za rok 2015, výsledky voleb do předsednictva, výhled SPRSV do budoucna, 

návrh plánu a rozpočtu na následující období, představení nových webových stránek a 

získávání prostředků prostřednictvím serveru Hithit , ukončení členství některých členů pro 

neplacení příspěvků. 

PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 

24. celostátní kongres k sexuální výchově  
Kongres se po letech konal v hotelu Labe v Pardubicích ve dnech 13. – 15. října 2016 a 

pořádala ho Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu spolu s Ústavem sociální 

práce UHK a Sexuologickou společností ČLK pod záštitou primátora města Pardubic Ing. 

Martina Charváta a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, 

PhD. Presidentem kongresu byl JUDr. Miroslav Mitlöhner, kterému si účastníci kongresu 

dovolili popřát k 80. narozeninám. 

  

Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví 
V roce 2016 proběhly tři konference o sexuálním a 

reprodukčním zdraví, a to jedna v Praze na Právnické fakultě 

UK, jedna v sídle SPRSV v pražských Holešovicích a jedna 

nově na Obchodní 

akademii v Janských 

lázních. Konference jsou 

zařazené do systému 

celoživotního vzdělávání a 

jsou určeny především pro 

zdravotnické pracovníky a 

pro pedagogy.  



 

  
4 

Nepřinesl tě čáp pro pěstouny 
Nabídku seminářů Nepřinesl tě čáp, aneb jak mluvit s dětmi o sexualitě jsme rozšířili i o další 

cílovou skupinu. V únoru proběhl v Českém Krumlově seminář pro organizaci Pavetia 

poskytující podporu pěstounským rodinám. Semináře se účastnilo více než 15 pěstounů a 

kromě obvyklých témat (proč, jak a kdy mluvit s dětmi o sexualitě) byla bohatě probírána i 

témata, která se v pěstounských rodinách velmi často objevují, například odlišnosti mezi 

rodiči a pěstouny, přítomnost zkušenosti se sexuálním zneužíváním v rodině či časné zahájení 

sexuálního života.  

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY 

Přednášky o antikoncepci 
Pro pěstouny také v Českém Krumlově proběhla přednáška o antikoncepci a paralelně s ní 

beseda pro děti, žijící v pěstounských rodinách. Přednáška o antikoncepci také proběhla pro 

pedagogy střední školy v Teplicích nad Metují. 

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách 
Program Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením vedený doc. PhDr. Danou 

Štěrbovou Ph.D. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších v naší nabídce. 

Účastníci seminářů u autorky programu a lektorky v jedné osobě kladně hodnotí nejen její 

odborné kvality, ale i originální podání a množství příkladů z praxe. 

PROGRAMY A PROJEKTY MLADÝCH 

Peer program – vrstevnické vzdělávání 
Program je cílen primárně na mládež ve věku střední školy, sekundárně na mládež dalších 

věkových kategorií – posledních ročníků ZŠ, ale také na mládež ve věku VOŠ a VŠ. 

V roce 2016 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu uskutečnila v rámci tohoto 

projektu celkem 5 školících seminářů pro 110 mladých lidí na téma HIV/AIDS.  

Základní semináře 

Vzdělávacích seminářů „3 dny s netopeery“, které se konaly ve dnech 9. - 11. května 2016 a 

11.-13. května 2016  v Bezdědicích, se zúčastnilo celkem 77 mladých lidí z celé České 

republiky, kteří se přidali ke stávající síti 63 aktivistů.  

Obsahem semináře jsou především základní fakta o HIV/AIDS, beseda s HIV pozitivním 

člověkem, základy didaktiky a komunikačních dovedností, příprava vlastní besedy, zkouška 

besedy pod supervizí.  
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Po absolvování semináře každý z účastníků zná minimálně 3 způsoby přenosu viru HIV, 

minimálně 3 způsoby ochrany, minimálně 3 testovací místa a umí vyvrátit nejrozšířenější 

mýty týkající se viru HIV. Vzhledem k využívání prvků zážitkové pedagogiky jsou absolventi 

motivováni ke změně chování žádoucím směrem i k  předávání získaných poznatků svým 

vrstevníkům.  

Mimo předání informací je důležitou součástí seminářů také nácvik praktických dovedností, 

především komunikace, vedoucí ke změnám v chování (BCC) i nácvik používání kondomu. 

V letošním roce byla v druhém běhu posílen výcvik v komunikačních dovednostech o prvky 

nenásilné komunikace. 

 

Na závěr semináře se všichni účastníci pokusí o provedení cvičné besedy před publikem 

složeným z účastníků a organizátorů. Beseda je sledována, v jejím průběhu jsou odstraňovány 

nedostatky, účastníkům je dána zpětná vazba. 

Základní, ale i další znalosti byly ověřeny vstupními a výstupními znalostními testy.  

Průměrné bodové navýšení je o 6,38 u 1. běhu a o 7,49 u běhu druhého.  U většiny účastníků 

se výsledky výstupního testu blížily v základní části maximu možných bodů, průměr u 

prvního běhu byl 10, 04 bodů a druhého 11, 51 z maxima 12 bodů.  

 

Dotazníkové šetření o spokojenosti se seminářem  

(1-5 na pětibodové škále – 1 nejlepší)  

 

HODNOCENÍ PRŮMĚR I. BĚH PRŮMĚR II. BĚH 

Celkové hodnocení semináře 1,08 1,44 

Dosažení očekávání 1,28 1,59 

Odborný obsah 1,44 1,74 

Organizace 1,12 1,38 

Metody 1,32 1,39 

Ubytování 1,2 1,38 

Stravování 1,16 1,35 

Doprava 1,4 1,38 

  

Hodnocení očekávání prostřednictvím lístků na stromu očekávání dopadlo také dobře, většina 

očekávání se splnila. 
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Citace ze závěrečných dotazníků: 

„Ve dnech 9.-11.5.2016 jsme se zúčastnily akce 3 dnů s netopeery v Bezdědicích o 

problematice HIV/AIDS. Seminář nabídl nejen pohled a utřídění informací o daném tématu, 

ale také nám ukázal pohled do problému a jiných pohledů na věc po celé republice. Tento 

seminář bych rozhodně doporučila všem mladým lidem, protože se zábavnou formou 

seznámíte se spoustou nových věcí“ 

 

„Akce 3 dny s netopeery splnila moje očekávání. Probrali jsme základní informace, abychom 

si byli jistí a nechybovali. Bylo to fajn..“ 

 

Rozšiřující vzdělávání - Majáky: 

Na pokračovacích seminářích „Maják“, pořádaných 8. – 10.4, 4. 6. a 25. - 27.11 bylo 

proškoleno celkem 33 účastníků, kteří základní seminář absolvovali v roce 2016 nebo v letech 

předchozích. Zde se účastníci podíleli na organizaci základního semináře, absolvovali další 

supervize svých besed, rozšířili a prohloubili si znalosti o HIV/AIDS a antikoncepci a získali 

další vědomosti v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Také absolvovali přednášku o 

nekonfliktní komunikaci a zúčastnili se konferencí o sexuálním a reprodukčním zdraví..   

 

Na Majácích mají také peer aktivisté možnost složit z problematiky HIV/AIDS zkoušku, po 

které dostávají svolení besedovat i na jiných školách, než na své. Zkouška je v rozsahu 

programu akreditovaného MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Informace o seminářích jsou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz. 

 

Besedy: 

Celkem za rok 2016 naši vrstevničtí vzdělavatelé uspořádali 87 besed, kterých se účastnilo 

rekordních 2252 posluchačů. Na každou besedu jsou aktivisté vybaveni letáky pro předání 

základních informací v papírové podobě a kondomy pro výcvik.  

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 

 

DALŠÍ PROGRAMY A PROJEKTY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY 

Aktuální statistiky k HIV 
Pokračuje projekt Motivace pedagogických a dalších pracovníků k prevenci HIV 

prostřednictvím aktuálních statistických údajů. Hlavním cílem tohoto projektu je celkové 

zvýšení informovanosti o stavu a vývoji problematiky HIV/AIDS v České republice s 

hlavním zaměřením na pedagogické pracovníky na školách všech typů a stupňů.  

Statistiky pravidelně odebírá téměř 500 především školských zařízení, jednorázově jsou 

zasílány na všechny školy v ČR s výjimkou těch, které projevily přání žádné informace 

nedostávat. 

Zjednodušená podoba všech statistik je také dostupná na webových stránkách SPRSV. 

Miroslav Hlavatý 

koordinátor projektu 

 

http://www.planovanirodiny.cz/


 

  
7 

www.planovanirodiny.cz 
V roce 2016 jsme stále ještě na starém webu zaznamenali celkem 185026 návštěv, což byl 

mírný pokles proti roku 2015.  

Díky spolupráci se serverem Hithit a podpoře 90 příznivců se nám podařila vybrat dostatečná 

částka na rekonstrukci webu a naše webové stránky www.planovanirodiny.cz se přiblížily 

podobě, která bude lépe zobrazitelná i na mobilech a tabletech. 

Poradna 
V rámci webu pokračuje i internetové poradenství. Spektrum dotazů je poměrně široké, od 

gynekologie přes sexuologii, právo až po výchovné problémy.  Odborné poradenství poskytují 

odborníci – členové naší Společnosti bez nároku na odměnu. 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV  

 

 

ÚČAST SPRSV NA DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH 

Den zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého oslavil první půlkulaté výročí 

Dne 6. dubna 2016 se v aule Pedagogické fakulty UP uskutečnil již 5. ročník interaktivní 

vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě. Letošní ročník nesl podtitul 

„organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence rizikového chování“. Vzdělávací 

konference se zúčastnilo přes 80 registrovaných pedagogů z jednotlivých typů škol, studentů 

univerzity i dalších zájemců o aktivní přístup ke zdraví.  
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Vánoce a zdraví 

I letos přinesla interaktivní vzdělávací akce Vánoce a zdraví řadu zajímavých přednášek a 

workshopů. S podtitulem Zdraví nejen na Vánoce, ale v celém příštím roce akci uspořádala 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími 

organizacemi.V dopoledním bloku zazněly čtyři přednášky, odpoledne nabídla akce osm 

různě zaměřených workshopů. Bohatou programovou nabídku si nenechalo ujít zhruba 60 

pedagogů, studentů i dalších zájemců. Také na této akci SPRSV zastoupily Mgr. Michaela 

Hřivnová, Ph.D. a doc. PaedDr. Miluše Rašková. Ph.D.  

MEZINÁRODNÍ ZAPOJENÍ 
V roce 2016 jsme reprezentovali SRPSV (a tím tedy i celou Českou republiku) na těchto 

akcích: 

Regional Council, Larnaca 24.-25. června 2016 
Každoroční evropské setkání IPPF se konalo v kyperské Larnace v červnu 2016. Jeho 

hlavním tématem byla ucelená sexuální výchova (Comprehensive Sexuality Education). 

Vybrané země sdílely své zkušenosti s realizací a podporou sexuální výchovy ve školách, 

které se logicky liší dle míry vyspělosti země. Dále byla diskutována např. témata využití 

online kanálů pro sexuální výchovu, efektivita sexuální výchovy a zapojení rodičů do 

sexuální výchovy. Jako užitečné se ukazuje například vybavení rodičů letáky s informacemi, 

které dostávají děti či dospívající, řadě rodičů totiž základní informace chybí. Kongres také 

potvrdil další směřování IPPF jako organizace orientované na mladé lidi.  

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 

členka předsednictva SPRSV 

Management Meeting  
V roce dubnu 2016 se v Bruselu opět konal regionální management meeting, což 

je  každoroční setkání výkonných ředitelů členských států IPPF. Na začátku nám byla 

představena nová regionální ředitelka Caroline Hickson, která nahradila na této pozici Vicky 

Claeys. 

Celý meeting byl zaměřen na témata nového strategického plánu, z nichž největší důraz byl 

kladen na oblast 2 tj. komplexní sexuální výchovu. Dalšími tématy byla zodpovědnost, 

humanitární pomoc a uprchlíci a též fundraising. 

Tento regionální meeting, jako i předešlé, byl zaměřen na výměnu informací a dobrých 

zkušeností, které jsou pro tuto činnost velmi potřebné. 

YSAFE 
V únoru 2016 se konalo každoroční setkání zástupců jednotlivých států YSAFE Annual 

Meeting v Brusselu, kde pro naši členku Terezu Sadkovou po dvou letech skončil mandát v 

předsednictvu YSAFE a bylo zvoleno nové předsednictvo. Zároveň se oslavilo 10 let od 

založení sítě YSAFE, která stále roste a propojuje více a více mladých lidí v celém regionu 

Evropy a centrální Asie. Na oslavě nechyběla ani (v té době již odcházející) ředitelka 

evropské sítě IPPF Vicky Cleays.  
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YSAFE umožňuje mladým členům SPRSV do 25 let aktivní zapojení na mezinárodní úrovni, 

sdílení zkušeností, absolvování tréninků a podílení se na rozhodování v rámci evropské sítě 

IPPF.  

Tereza Sadková 

členka SPRSV 

  

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY 
Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, 

identifikační číslo projektu HIV/AIDS: 1816, realizovaný v roce 2016 v rámci dotačního 

programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS obdržel podporu MZ 

107 000 Kč na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 

na rok 2016 č. SOZ/1816/6305/2016/Z2 vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR 7. 12. 

2016 

Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, 

byl také podpořen Hlavním městem Praha částkou 25 000 Kč. 

Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, 

byl podpořen i Prahou 7 částkou 5 000 Kč. 

Hlavní město Praha také podpořilo projekt Motivace pedagogických a dalších pracovníků k 

prevenci HIV prostřednictvím aktuálních statistických údajů částkou 20 000 Kč. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 
Celkové příjmy společnosti za rok 2016 činily 604.737,69 Kč 

Na nich se podílely příjmy z prodeje služeb částkou 392.540,08 Kč 

Z toho:   

reklama, inzerce 64.166,30 Kč 

kongres Pardubice 91.406,52 Kč 

účastnické poplatky konf.zdravotníků  70.185,00 Kč 

přednášky, vzdělávání 129.302,30 Kč 

úč.poplatky Maják, Peer 37.479,96 Kč 

  

Dalšími zdroji byly přijaté granty – celkem  157.000,00 Kč 

Z toho:   

dotace Ministerstva zdravotnictví 107.000,00 Kč  

grant Magistrát HLMP 45.000,00 Kč  

granty Městská část Praha 7 5.000,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky 38.129,24 Kč 

Přijaté dary celkem 17.067,73 Kč 

Z toho:    

dary od fyzických osob 13.767,73 Kč 

dary od právnických osob 3.300,00 Kč 

- z toho: Gynartis  2.100,00 Kč 

-IPSOS 1.000,00 Kč 

Zbývající část příjmů tvoří přijaté bankovní úroky. 

  

Celkové výdaje společnosti za rok 2016 činily 600.556,54 Kč 

Na nich se podílely nakoupené služby 387.804,24 Kč 

Z toho:   

náklady na školení 3.930,00 Kč 

nájemné a s tím spojené služby 78.597,80 Kč 

poradenství, přednášky 77.908,00 Kč 

telefony, internet, poštovné 22.632,44 Kč 

náklady spojené s pořádanými akcemi 116.371,00 Kč 

ekonomickoprávní servis 84.000,00 Kč 

Osobní náklady 110.500,00 Kč 

Z toho: OON 110.500,00 Kč 

Spotřeba materiálu celkem 78.361,60 Kč 

- z toho:   

publikace a sborníky 14.288,00 Kč 

kancelářské potřeby 16.828,93 Kč 

potraviny na akce 22.644,71 Kč 

výukové pomůcky 12.600,00 Kč 

ostatní materiál 6.959,96 Kč 

pohlednice, letáky, kalendáře   5.040,00 Kč 

Ostatní služby činily 20.471,20 Kč 

Z toho:   

Cestovné 13.383,00 Kč 

Z dalších zbývajících nákladů jsou nejvýznamnější pojištění a bankovní 

poplatky – 3.229,50 Kč.     
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Hospodářský výsledek za rok 2016 – zisk ve výši 4.181,15 Kč 

Celková aktiva (netto) společnosti ke dni 31.12.2016 činila částku  102 tis. Kč 

- z toho: finanční majetek (pokladna, bankovní účty)   47 tis. Kč 

pohledávky        55 tis. Kč 

Hmotný majetek společnosti představuje částku 427 tis. Kč a je zcela odepsán. 

Společnost ke dni 31.12.2016 má závazky z obchodního styku ve výši 1 tis. Kč, závazky vůči 

státu – daň ze závislé činnosti, srážková daň a silniční daň byly ke dni 31.1.2017 vyrovnány. 

Závazky vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění společnost nemá. 

V roce 2016 (ke dni 3.2.2016) byla zrušena registrace společnosti k DPH. 

Za rok 2016 byla zpracována řádná účetní závěrka a ve stanovených termínech podána 

daňová přiznání (k silniční dani a dani z příjmů právnických osob – daňová povinnost k této 

dani za rok 2016 nevznikla).     

Ing. Milan Kamler 

účetní 

ZÁPIS O REVIZI FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPRSV ZA ROK 2016  
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 2016.  

Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV v rámci projektu Dotačního programu MZ 

ČR Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS za rok 2016 
Dne 30. ledna 2017 provedla kontrolní komise revizi finančního hospodaření SPRSV v rámci 

projektu Dotačního programu MZ ČR: Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. 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. Komise konstatuje, že čerpání státní dotace za rok 2016 

probíhalo v souladu s příslušnými rozhodnutími vč. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 č. SOZ/1816/6305/2016/Z2 vydaného 

Ministerstvem zdravotnictví ČR 7. 12. 2016.  Čerpání probíhalo rovněž v souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 

ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a 

usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657.  

PaedDr. Josef Rydlo  

předseda kontrolní komise 
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE 
 

Dovolujeme si poděkovat všem dárcům i všem dalším, kteří pomohli činnost SPRSV 

zajišťovat jiným způsobem – dobrovolnickou prací či jinak. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

 

 

 

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. 
Czech Family Planning Association 
Argentinská 38, 170 Praha 7, Česká republika 
IČ: 17046173, DIČ: CZ17046173 
www.planovanirodiny.cz 
tel. + 420 224 231 524 
 

 

  

 

 

  


