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PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST  
25. celostátní kongres k sexuální výchově   
Kongres se po letech konal v hotelu Labe v Pardubicích ve dnech 12. – 14. října 2017 a pořádala 

ho Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu spolu s Ústavem sociální práce FF UHK 

a Sexuologickou společností ČLK pod záštitou rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. 

Kamila Kuči, Ph.D. a primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta 

 Prezidentkou kongresu byla JUDr. Daniela Kovářová. Na kongresu zaznělo více než 30 

odborných sdělení, ze kterých byl vydán tradiční sborník. 

 

         
 

Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví  
V roce 2017 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.  

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

Štěrbovou Ph.D. pokračoval i v roce 2017. 

PROGRAMY A PROJEKTY MLADÝCH  
Peer program – vrstevnické vzdělávání  
Rok 2017 jsme využili pro naplánování změn v programu. Podařilo se nám získat dotaci Fy GSK 

a naplánovat jarní kurzy vrstevnického vzdělávání ve spolupráci s DDM Prahy 6. Kurzy 

plánujeme uskutečnit v únoru 2018 v Praze. 
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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.  

www.planovanirodiny.cz  
V říjnu 2017 jsme přešli na novou podobu webových stránek, která je přizpůsobena i pro 

mobilní telefony a tablety.  

 

 

Stránky jsou postupně doplňovány, zatím se nepodařilo dosáhnout původní návštěvnosti, počet 

návštěvníků dosáhl čísla 131 548. 

 
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.  
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Facebook 
Na FB udržuje Tereza Sadková stránku Labestra s informacemi o sexuálním a reprodukčním zdraví a dále 

zveřejňujeme informace o akcích na stránce Kongresy, konference a další akce SPRSV. 

 

 
 

ÚČAST SPRSV NA DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH  

Den zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého  

Dne 5. dubna 2017 se v aule Pedagogické fakulty UP uskutečnil již 6. ročník interaktivní 

vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě, tentokrát s podtitulem „zdravotní 

gramotnost – cesta ke zdraví“. 

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, 

Ph.D. a děkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci a doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed 

IGIP. 

Vánoce a zdraví  

6. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu, na kterém SPRSV reprezentovaly  Mgr. 

Michaela Hřivnová, Ph.D. , doc. PaedDr. Miluše Rašková. Ph.D. a Mgr. Tereza Sadková. 

 

PLENÁRNÍ SCHŮZE  
Plenární schůze SPRSV se konala dne 13. 10. 2017  v Pardubicích. Přítomno nebo zastoupeno 

bylo 30 členů ze 72 členů s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních směrnic SPRSV, 21 

hlasovalo následně elektronicky, celkem hlasovalo 51 členů, což je 71 %, plenární schůze byla 

usnášeníschopná.  

Nejdůležitějším bodem programu byla změna členství v IPPF na spolupracující. Plenární 

schůze také souhlasí s postupnou minimalizací kancelářských prostor. 
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PODPOŘENÉ PROJEKTY  
Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, 

byl podpořen firmou GSK pro roky 2017 a 2018 částkou 100 000,- Kč.  

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017  
Celkové příjmy společnosti za rok 2017 činily  368.577,95 Kč 

   

Na nich se podílely tržby z prodeje služeb ve výši 266.022,75 Kč 

Z toho:  reklama, inzerce 62.669,70 Kč 

 kongres Pardubice 93.513,05 Kč 

 

účastnické poplatky 

Konference 75.840,00 Kč 

 přednášky, vzdělávání 34.000,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky    45.505,00 Kč 

Přijaté dary a příspěvky 

celkem  51.843,00 Kč 

Z toho:  dary od fyzických osob 39.516,00 Kč 

 

dary a příspěvky od 

právnických osob 12.327,00 Kč 

  - z toho: GSK s.r.o. 10.000,00 Kč 

 Darujme.cz 1.176,00 Kč 

 GIVT.cz s.r.o. 1.053,00 Kč 

Prodej publikací „Ty jsi holka, já jsem kluk“ 5.200,00 Kč 

Zbývající část výnosů tvoří přijaté bankovní úroky.  

   

Celkové náklady společnosti za rok 2017 činily 395.772,23 Kč 

   

Na nich se podílely nakoupené 

služby  314.724,81 Kč 

Z toho: ubytování, pronájem 

prostor  36.843,00 Kč 

 

nájemné a s tím spojené 

služby 80.167,65 Kč 

 poradenství, přednášky 37.708,00 Kč 

 

telefony, internet, 

poštovné  17.962,94 Kč 

 

náklady spojené 

s pořádanými akcemi   53.218,00 Kč 

 ekonomickoprávní servis   84.000,00 Kč 

Osobní náklady činily    39.700,00 Kč 

Z toho: OON   39.700,00 Kč 
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Spotřeba materiálu celkem    37.392,10 Kč 

- z toho:  publikace a sborníky 23.808,84 Kč 

 

kancelářské potřeby, 

drobný majetek  9.678,78 Kč 

 potraviny na akce  3.256,48 Kč 

Ostatní služby činily    3.934,00 Kč 

Z toho:  cestovné 2 431,00 Kč 

    

Hospodářský výsledek za rok 2017 – ztráta ve výši 27.194,28 Kč 

   

Celková aktiva (netto) společnosti ke dni 31.12.2017 činila částku   122 tis. Kč 

- z toho: 

finanční majetek 

(pokladna, bankovní účty)   64 tis .Kč 

 pohledávky   53 tis. Kč 

   

Ing. Milan Kamler účetní  

ZÁPIS O REVIZI FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPRSV ZA ROK 2017   
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 2017.   

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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