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ÚVOD 

 

Vážení členové, přátelé a příznivci Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 

příprava výroční zprávy vždy nese ohlédnutí za naší činností. Rok 2015 se nesl jako vždy ve znamení 

usilovné práce věnované podpoře sexuální výchovy a sexuálních a reprodukčních práv a zdraví. 

Rok 2015 byl ve znamení numerologické osmičky, která symbolizuje zákonitosti rovnováhy stejně 

jako zákonitosti příčiny a následku; ležatá osmička nekonečno. Osmička je prý nejmocnější ze všech 

čísel. Klíčovými slovy numerologického významu osmičky jsou: zodpovědnost, disciplína, velké 

peníze, sex, vůdcovství, síla, vytrvalost; schopnost, efektivita, realita a úspěšnost. To vše pro náš rok 

2015 platilo. Slovo sex dokonce je součástí názvu naší organizace. Nedisponujeme sice závratnými 

finančními prostředky, ale snažíme se to dohnat vytrvalou a zodpovědnou prací. A to se týká jak 

předsednictva, tak všech dobrovolníků a spolupracovníků, mladších i starších. A nemůžeme 

zapomenout na hlavní hybnou sílu naší společnosti, výkonnou ředitelku Zuzanu, která efektivně, 

realisticky a úspěšně řídila veškerou činnost. Všem za jejich práci patří velké díky!!! 

Optimisticky věřím, že náš příští rok 2016 pod záštitou numerologické devítky bude přínosný, 

inspirativní a plný setkání se zajímavými lidmi a novými členy ! 

 

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 

předsedkyně SPRSV 
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VOLBY 

 

Na konci roku 2015 proběhly volby do předsednictva SPRSV a kontrolní komise. Děkujeme 

všem, kteří do roku 2015 pracovali v orgánech SPRSV, a všem nově zvoleným pro další roky 

přejeme mnoho sil a radosti z práce. Ve volbách na konci roku 2015 byli zvoleni a do dalších funkcí 

jmenováni: 

 

Předsednictvo SPRSV: 

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

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. - místopředsedkyně  

MUDr. Ivo Procházka, CSc. - tajemník 

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

Veronika Wagnerová 

 

Kontrolní komise:  

PaedDr. Josef Rydlo - předseda 

Mgr. Zuzana Bloudková 

Olga Makarova 

 

Výkonná ředitelka pro ČR:  

Mgr. Zuzana Prouzová  

 

Výkonná ředitelka pro zahraniční spolupráci:  

Mgr. Dana Fridrichovská  

 

Čestný předseda SPRSV:  

MUDr. Radim Uzel, CSc.  

 

 

PLENÁRNÍ SCHŮZE 

 

Plenární schůze SPRSV se konala dne 17. 9. 2015 v Pardubicích. Přítomno nebo zastoupeno bylo 

29 členů ze 103 členů s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních směrnic SPRSV, 27 hlasovalo do 

16. listopadu 2015 elektronicky, celkem se zúčastnilo 56 členů, což je 54,37 %, plenární schůze byla 

usnášeníschopná. 

Na programu bylo představení výroční zprávy organizace za rok 2014, zpráva o hospodaření a 

revizní zpráva za rok 2014, doplnění názvu a změna právní formy v souladu s NOZ v souladu 

s NOZ, informace o volbách do orgánů SPRSV a ustanovení volební komise ve složení MUDr. 

Miroslav Havlín, Mgr. Zuzana Prouzová, prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., návrh plánu a rozpočtu na 

následující období a vyloučení těch členů a členek, kteří v předchozích 3 letech nezaplatili členské 

příspěvky. 
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PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 

 

23. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice – Pardubice 2015 

Kongresy k sexuální výchově jsou vzdělávací akce s nejdelší tradicí, na kterých se snoubí vysoká 

odbornost s příjemnou atmosférou. 

Ve dnech 17. a 18. září 2015 hostily Pardubice již po třiadvacáté právníky, pedagogy, sexuology, 

gynekology a psychology, kteří se sjeli na svůj pravidelný podzimní kongres věnovaný především 

otázkám sexuální výchovy a osvěty, partnerským vztahům a umělé lidské reprodukci z pohledu 

práva a medicíny. Kongres jsme pořádali společně s Ústavem sociální práce UHK pod záštitou 

primátora města Pardubic Ing. Martina Charváta a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. 

Josefa Hynka, MBA, PhD.  

 

    

 

 Kongres probíhal v hudebním sále pardubické radnice za účasti téměř stovky odborníků 

z výše uvedených oblastí a předneseno bylo téměř 30 vysoce fundovaných a kvalifikovaných 

sdělení, které byly doplněny dvěma postery. Sdělení se týkala například aktuálních otázek sexuální 

výchovy, včetně sexuální výchovy mentálně postižených, prevence sexuálního zneužívání a postupů 

při zjištění zneužívání, partnerských vztahů. Řešeny byly  i aktuální právní otázky vztahující se 

k sexualitě a sexuální výchově.   

 Ke všem sdělením probíhala následná diskuse, která svědčila nejen o atraktivnosti sdělení, ale i 

hlubokém zájmu účastníků o danou problematiku. Sdělení jsou dostupná v recenzovaném sborníku 

z kongresu. 
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JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. 

 předseda organizačního výboru 

 

Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví 

V roce 2015 proběhly v Praze tři konference o sexuálním a reprodukčním zdraví, jedna na 

Právnické fakultě UK a dvě v sídle SPRSV v Holešovicích. Konference jsou zařazené do systému 

celoživotního vzdělávání a jsou určené nelékařským zdravotnickým pracovníkům. V roce 2015 byly 

konference zaměřeny zejména na gynekologickou, právní a sexuologickou problematiku, 

nechyběly ani příspěvky na téma asistované reprodukce včetně náhradního mateřství, náhradní 

rodinné péče a onkologických onemocnění. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V roce 2015 získala SPRSV další akreditace pro programy dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Zatím se aktivně užívají především programy Sexuální výchova a osvěta u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, Prevence HIV/AIDS pro pedagogy, Plánované rodičovství se 

specializací na antikoncepci pro pedagogy a Sexuální výchova jako součást vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho zdraví. Předpokládáme, že i nově akreditované programy si najdou oblibu mezi 

pedagogy. 

 

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. 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 
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PROGRAMY A PROJEKTY MLADÝCH 

 

Peer program – vrstevnické vzdělávání 

V roce 2015 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu uskutečnila v rámci tohoto 

projektu celkem 4 školící semináře pro 54 mladých lidí na téma HIV/AIDS, antikoncepce a další. 

 

Základní seminář 

Vzdělávacího semináře „3 dny s netopeery“, který se konal ve dnech 15. 4. – 17. 4. v Bezdědicích, 

se zúčastnilo celkem 33 mladých lidí z celé České republiky, kteří se přidali ke stávající síti 86 

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. Při přípravě semináře jsou voleny takové metody, aby mladí lidé byli po celou dobu 

semináře aktivními účastníky. Absolventi minulých ročníků se aktivně zapojují do přípravy i vedení 

seminářů, i zde je tedy používán princip vrstevnického vzdělávání po supervizí pedagoga. Lze říci, 

že tento koncept vedení základního semináře je velmi efektivní, jelikož od účastníků dostáváme 

velmi pozitivní zpětnou vazbu právě na zapojení mladých lidí do organizace.  

 

    

 

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

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

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

bodové navýšení je o 7,77, u většiny účastníků se výsledky výstupního testu blížily maximu 

možných bodů. 

 

Dotazníkové šetření o spokojenosti se seminářem: 

 

HODNOCENÍ POKOJENOSTI PRŮMĚR  DÉLKA SEMINÁŘE  

(známkováno jako ve škole na škále 1 - 5)  (počet osob) 

Celkové hodnocení semináře 1,27    

Dosažení očekávání 1,36  Příliš dlouhý 0 

Odborný obsah 1,36  Příliš krátký 11 

Organizace 1,18  Akorát 22 

Metody 1,18  Celkem 33 

Ubytování 1,36    

Stravování 1,55    

Doprava 1,82    

 

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

očekávání se splnila. 

 

Citace ze závěrečných dotazníků: 

„Tři dny s netopeery v Bezdědicích je velice záživný seminář. Díky němu se dozvíte nové informace, 

ale také najdete nové přátele. Naučíte se tu jak přednášet. Většinou se to tu učí zábavnou formou. 

Určitě neváhejte a přijeďte. Je to tu super!“ 

 

„Tato akce přesahovala má očekávání. Plán byl skvěle sestavený. Nešlo jen o suché vyprávění, 

naopak to bylo vše velice živé, zábavné. Co se týče ubytování, jídla, jsem také spokojený. Tato akci 

doporučuji všem, kterým není lhostejný tento problém, a chtějí o něm informovat své okolí.“ 
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Rozšiřující vzdělávání - Majáky: 

K dlouhodobé spolupráci se zatím přihlásilo nových 11 lidí, což je třetina zúčastněných, ale lze 

předpokládat, že se ještě přidají další. 

Na pokračovacích seminářích „Maják“, pořádaných 13. – 15.4, 9. - 11.10 + 17.10, bylo proškoleno 

celkem 21 účastníků, kteří základní seminář absolvovali v roce 2015 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 podíleli 

se na vytváření nového konceptu besedy o komunikaci.   

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. 

Celkem za rok 2015 naši vrstevničtí vzdělavatelé uspořádali 78 besed, kterých se účastnilo 1845 

posluchačů. Na každou besedu jsou aktivisté vybaveni letáky pro předání základních informací 

v papírové podobě a kondomy pro výcvik. Každý z dlouhodobě spolupracujících netopeerů poskytl 

několik osobních konzultací, celkem 210 konzultací ročně. Osobní konzultace jsou velmi cenné. Jako 

velmi pozitivní vidíme fakt, že si vrstevničtí vzdělavatelé snáze získají důvěru posluchačů, kteří se na 

ně mohou obrátit s osobním dotazem či problémem, vrstevničtí vzdělavatelé tedy působí i jako 

terénní pracovníci. 

 

   

 

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

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 

 
  



 

Stránka | 10  
 

DALŠÍ PROGRAMY A PROJEKTY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY 

 

Labestra 

Projekt Labestra, jehož cílem je informovat (nejen) mladé lidi o sexualitě a všech oblastech s ní 

spojených, nadále pokračuje především prostřednictvím stránek na Facebooku. Zveřejněné 

příspěvky měly v některých případech organický dosah až několik tisíc uživatelů a stránka se líbí 

více než 250 uživatelům. Stránky byly v roce 2015 mimo jiné využity pro propagaci vzdělávacích 

akcí SPRSV a dalších aktivit. 

 

 

 

V rámci sbírkové akce Labestra bylo možné na akcích pořádaných SPRSV zakoupit sbírkové 

předměty a tím přispět na činnosti a provoz SPRSV.  

Vzhledem ke snížené časové i personální kapacitě byly pro rok 2015 další aktivity projektu 

Labestra pozastaveny. 

Mgr. Tereza Sadková 

správce Facebooku Labestry 

 

Aktuální statistiky k HIV 

Projekt Motivace pedagogických a dalších 

pracovníků k prevenci HIV prostřednictvím aktuálních 

statistických údajů pokračuje. Hlavním cílem 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 
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Nepřines tě čáp aneb jak mluvit s dětmi o sexu – seminář pro rodiče 

I v roce 2015 jsme pokračovali v seminářích pro rodiče. Jejich hlavním 

cílem je pomoci rodičům komunikovat s dětmi o sexuálních otázkách a 

pohlavním dospívání. Pomáháme jim jednak rozvíjet vzájemný vztah 

s dětmi, jednak podpořit prevenci sexuálního zneužívání. Rodiče se na 

seminářích dozvídají například proč a jak o sexualitě s dětmi mluvit, 

zároveň získávají doporučení co s dětmi probírat v jednotlivých 

vývojových etapách a jaký slovník používat. Velký prostor je věnován 

dotazům a konkrétním situacím, které rodiče s dětmi řeší, nejčastěji se 

týkají dětské masturbace a zkušenosti s pornografií již v útlém věku.   

Semináře pořádáme buď jako otevřené nebo na klíč pro mateřské školky, základní školy či 

rodičovské skupiny, mateřská centra apod. Zkušenost ukazuje, že otevřené semináře je obtížnější 

naplnit, pro rodiče je zřejmě náročnější přijít do „anonymní skupiny“, takže věnujeme úsilí primárně 

nabídce seminářů pro konkrétní instituce či skupiny. 

 

  

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.  

místopředsedkyně SPRSV 

lektorka seminářů 
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ÚČAST SPRSV NA DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH 

 

Den zdraví na Pedagogické fakultě UP v Olomouci  

V roce 2015 nesla tato akce podtitul „Podpora duševního zdraví a prevence psychických poruch“ 

a opět se na ní spolupodílela Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Den zdraví se 

uskutečnil u příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti dne 8. dubna 2015 v prostorách 

olomoucké pedagogické fakulty a byl určen pro studenty, pedagogy i širokou veřejnost. Společnost 

pro plánování rodiny a sexuální výchovu na této akci reprezentovaly Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

ve funkci hlavní organizátorky a doc. PaedDr. Miluše Rašková. Ph.D. jako moderátorka plenárního 

setkání.  

 

Vánoce a zdraví 

V předvánočním čase, 9. prosince, se uskutečnil na akademické půdě Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 4. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu s názvem 

Vánoce a zdraví. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu se spolu s ostatními subjekty 

podílela na zdárném průběhu této osvětové akce. Také na této akci SPRSV zastoupily Mgr. Michaela 

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

 

doc. PaedDr. Miluše Rašková. Ph.D. 

předsedkyně SPRSV 
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MEZINÁRODNÍ ZAPOJENÍ 

 

IPPF 

Členové naší společnosti se také aktivně účastní mezinárodních setkání v rámci IPPF, kde 

přispívají do společných programů a zároveň mají možnost si vyměňovat zkušenosti s programy a 

projekty z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv.  

Bc. Tereza Sadková byla vybrána jako členka akreditačního týmu IPPF EN pro období 

následujícího akreditačního cyklu (2016 - 2021) a v prosinci 2015 absolvovala úvodní školení 

v Bruselu (Belgie). 

 

V roce 2015 jsme reprezentovali SRPSV (a tím tedy i celou Českou republiku) na těchto akcích: 

 

IPPF EN Regional Council 

Regional Council 2015, setkání zástupců členských organizací IPPF EN, se konal ve dnech 25. až 

27. června v Belfastu, krásném hlavním městě Severního Irska. Naši členskou organizaci 

reprezentovala PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. a vrstevnická vzdělavatelka - netopeerka Veronika 

Wagnerová.  Setkání se účastnila také další česká delegátka Bc. Tereza Sadková, která 

reprezentovala YSAFE, sdružení mladých při IPPF.  

Setkání bylo věnováno další strategii IPPF i aktuálním otázkám z oblasti sexuálních a 

reprodukčních práv a zdraví. Během prvního dne setkání byl představen strategický plán IPPF pro 

období 2016 – 2022, zaměřený na další podporu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, 

například na další propagaci sexuální výchovy, která stále není samozřejmostí.  

 

    
 

Konferenční den byl zaměřen na stále aktuálnější téma neplodnosti, která celosvětově roste a 

má negativní důsledky jak pro jednotlivce, tak pro společnost i ekonomiku. Do problematiky uvedla 

účastníky pomocí videoprezentace Sheryl  van der Poel ze Světové zdravotnické organizace (WHO), 

o své osobní zkušenosti a práci organizace Fertility Europe hovořila Ella Einars, za dánskou členskou 

asociaci Sex og Samfund vystoupila Siri Tellier. Delegáti dále sdíleli zkušenosti s problematikou 

neplodnosti (a její léčby) ze svých zemí a členských asociací. Zatím se jedná o téma, které není až 

na výjimky členskými organizacemi příliš pokryté, což je rozhodně škoda.  

Poslední den setkání byl dnem výměny zkušeností mezi členskými asociacemi a evropskou 

kanceláří IPPF. Byly představeny aktivity a přínos peer aktivistů s ukázkou konkrétního projektu 
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z Bosny a Hercegoviny, advokátní činnosti IPPF EN, dále MISP (strategický plán pro zajištění služeb 

v oblasti SRHR v případě humanitárních krizí) a také projekt na výuku sexuální výchovy pro 

mentálně postižené.  

Setkání přineslo všem členským asociacím i členům orgánů IPPF  inspiraci a také motivaci pro 

další činnosti v oblasti sexuálních a reprodukčních práv. Myslím, že téma bylo pro všechny delegáty 

přínosné a podnítí členské asociace včetně naší české věnovat více pozornosti problematice 

neplodnosti.  

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 

členka předsednictva SPRSV 

 

Management Meeting  

Management Meetingu, každoročního setkání výkonných ředitelů členských organizací IPPF, 

konaného tradičně v Bruselu se za Českou republiku zúčastnila výkonná ředitelka Mgr. Zuzana 

Prouzová. Na plenárních zasedáních i při práci v sekcích je možné čerpat od ostatních organizací 

inspiraci pro naši práci. Novým tématem MM byla problematika stárnutí, hodně se také hovořilo o 

připravovaném celosvětovém setkání v Bangkoku.  

 

IPPF Global Gathering 

V květnu letošního roku jsem se spolu s výkonnými řediteli členských organizací IPPF z celého 

světa zúčastnila světového setkání zástupců členských organizací Mezinárodní federace 

plánovaného rodičovství v thajském Bangkoku. V rámci zasedání jsem měla možnost se seznámit 

s činností mnoha členských organizací, které ve světě řeší různé problémy. Organizace sdružené 

v Mezinárodní federaci plánovaného rodičovství – IPPF - jsou rozdílné co do velikosti, způsobu 

financování i náplně činnosti. Mnohé z nich přímo poskytují zdravotnické nebo sociální služby, 

některé jsou podporované státem či soukromými dárci, jiné mají rozsáhlou vedlejší činnost, kterou 

financují své bezplatné služby. Podrobnější informace jsou k dispozici ve sborníku z celostátního 

kongresu k sexuální výchově 2015.  

  

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV  
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YSAFE 

YSAFE umožňuje mladým členům SPRSV do 25ti let aktivní zapojení na mezinárodní úrovni, 

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

V únoru 2015 se konalo každoroční setkání zástupců jednotlivých států YSAFE Annual Meeting 

v Bruselu. SPRSV byla reprezentována Bc. Terezou Sadkovou (členkou předsednictva YSAFE), která 

byla ve stejném roce přítomna i setkání IPPF v červnu v Belfastu (Severní Irsko) a říjnovému setkání 

předsednictva YSAFE v Bruselu (Belgie).  

    

 

 

 

Mgr. Tereza Sadková 

členka SPRSV 
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WWW.PLANOVANIRODINY.CZ 

 

Naše webové stránky www.planovanirodiny.cz ještě čekají na podobu, která bude lépe 

zobrazitelná i na mobilech a tabletech. I tak jsou poměrně hojně navštěvované, což svědčí o 

aktuálnosti tématu. V roce 2015 jsme zaznamenali celkem 200 024 přístupů, v průměru 548 přístupů 

denně, což je meziroční nárůst o více než 4000 návštěvníků. 

 

 

 

 

 

Poradna 

V roce 2015 zodpověděli naši odborníci více než 250 dotazů na téma antikoncepce, těhotenství, 

sexuálně přenosné nemoci, genetika, právo a další. Mnoho dalších odpovědí si návštěvníci přečtou 

na webových stránkách, kde jsou odpovědi k dispozici. Poradna je dostupná na emailu 

sprsv.poradna@centrum.cz.  

Poděkování patří všem odborníkům, kteří na dotazy odpovídají bez nároku na odměnu, 

jmenovitě MUDr. Havlínovi, prof. MUDr. Šantavému, JUDr. Sovové, doc. MUDr. Zvěřinovi, doc. PhDr. 

Štěrbové, MUDr. Procházkovi a dalším. 

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV  

http://www.planovanirodiny.cz/
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PODPOŘENÉ PROJEKTY 

 

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

identifikační číslo projektu HIV/AIDS: 1703, realizovaný v roce 2015 v rámci dotačního programu 

MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS obdržel podporu MZ 52 000 Kč na základě 

rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze ČR na rok 2015 č. č. SOZ/1703/6305/2015/Z1 

vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR 25. 11. 2015 

 

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

také podpořen Hlavním městem Praha částkou 27 000 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. 

 

IPPF v letošním roce podpořilo naši činnost minimálně. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 

 

Příjmy 

Celkové příjmy SPRSV za rok 2015 činily 519.664,50 Kč 

 

Na nich se podílely tržby z prodeje služeb ve výši 326.429,29 Kč 

... z toho:    

 reklama, inzerce 24.166,67 Kč 

 úč. poplatky kongres Pardubice  72.353,05 Kč 

 účastnické poplatky konferencí 84.408,91 Kč 

 přednášky, vzdělávání 126.200,00 Kč 

 úč. poplatky vrstevnické vzdělávání 19.300,66 Kč 

 

Dalšími zdroji byly přijaté granty – celkem 108.961,76 Kč 

... z toho:    

 granty HLMP 47.000,00 Kč 

 dotace Ministerstva zdravotnictví 52.000,00 Kč 

 grant Městská část Praha 7 5.000,00 Kč 

 

Přijaté členské příspěvky 49.495,16 Kč 

 

Přijaté dary celkem 34.769,40 Kč 

... z toho: dary od fyzických osob 26.240,00 Kč 

     z toho: Šilerová  2.500,00 Kč 

                 výnos veř. sbírky 13.786,00 Kč 

 dary od právnických osob  8.529,40 Kč 

    z toho: Gynartis  2.500,00 Kč 

                Gynekologie Mar.Lázně 4.000,00 Kč 

 

Zbývající část výnosů tvoří přijaté bankovní úroky. 

 

  



 

Stránka | 19  
 

Náklady 

Celkové náklady SPRSV za rok 2015 činily 567.946,64 Kč 

 

Na nich se podílely nakoupené služby 403.101,72 Kč 

... z toho:   

 náklady na školení 33.393,39 Kč 

 nájemné a s tím spojené služby 82.224,78 Kč 

 poradenství, přednášky 107.000,00 Kč 

 telefony, internet, poštovné 33.408,22 Kč 

 náklady spojené s pořádanými akcemi 62.978,86 Kč 

 ekonomickoprávní servis 84.000,00 Kč 

 

Osobní náklady činily 80.100,00 Kč 

... z toho:   

 OON 80.100,00 Kč 

 

Spotřeba materiálu celkem 63.551,86 Kč 

... z toho:   

 publikace a sborníky 12.039,46 Kč 

 kancelářské potřeby 8.703,92 Kč 

 potraviny na akce 27.911,72 Kč 

 pohlednice, letáky, kalendáře 7.073,82 Kč 

 ostatní materiál  7.822,94 Kč 

 

Ostatní služby činily 13.271,88 Kč 

... z toho:   

 cestovné 10.463,00 Kč 

 

Z dalších zbývajících nákladů jsou nejvýznamnější 

 úrazové pojištění a bankovní poplatky 7.919,73 Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2015 ztráta 48.282,14 Kč 

 

Celková aktiva společnosti ke dni 31.12.2015 činila částku   520 tis.Kč 

... z toho: finanční majetek (pokladna, bankovní účty)  31 tis.Kč 

 pohledávky 53 tis.Kč 

 zásoby (publikace, sborníky) 5 tis.Kč 

 

Hmotný majetek společnosti představuje částku 427 tis.Kč a je ze 100 % zcela odepsán. SPRSV 

ke dni 31.12.2015 má závazky z obchodního styku ve výši 25 tis.Kč, závazky vůči státu – daň ze 
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závislé činnosti, srážková daň a daň z přidané hodnoty byly ke dni 31.1.2016 vyrovnány. Závazky 

vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění společnost nemá. 

 

Za rok 2015 byla zpracována řádná účetní závěrka a ve stanovených termínech podána daňová 

přiznání (k DPH  a dani z příjmů právnických osob).     

 

Ing. Milan Kamler 

účetní 

Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV za rok 2015 

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 2015. 

 

Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV v rámci projektu Dotačního programu 

MZ ČR Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS  

za rok 2015 

Dne 27. ledna 2016 provedla kontrolní komise revizi finančního hospodaření SPRSV v rámci 

projektu Dotačního programu MZ ČR: Národního programu 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 2015 probíhalo v 

souladu s příslušnými rozhodnutími vč. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2015 č. SOZ/1703/6305/2015/Z1 vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR 25. 

11. 2015 Čerpání probíhalo rovněž v souladu s usnesením vlády č. 92/2010 ve znění usnesení vlády 

ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 479 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a zák. 218/2000.  

 

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. 

 

 

     

      

 

.   

          

              

            

Korálkový Sen.cz  



 

Stránka | 22  
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