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Zápis z Valné hromady Hnutí za aktivní mateřství, 22. 06. 2012 

 

Místo konání: Zasedací místnost Aperio, o. s. (a dalších organizací), Plzeňská 66, 

Praha 5 

Přítomno celkem: 11 členek/členů HAM (a 2 příznivci HAMu) 

 

Začátek: 17:30 

 Prezenční listina 

 Přečten program valné hromady: 

1) Shrnutí činnosti a výsledků HAM 2010-2012 

2) Hospodaření HAM 2010-2012 

3) Vize HAM do budoucna 

4) Diskuse 

5) Volba výboru a revizora, schválení vnitřního uspořádání v rámci výboru 

6) Ukončení valné hromady 

HLASOVÁNÍ o programu valné hromady: 

Kdo souhlasí s přestaveným programem valné hromady? (11) 

Pro -11     Proti - 0 

Schváleno 

 

1. Činnost HAM 2010-2012 

Petra Sovová: 

2010 

Činnost HAMu: 

Kniha Babyweb do ruky (Praktický Průvodce pro nastávající i novopečené rodiče) – 

spolupráce na publikaci s www.babyweb.cz; 
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Poradenská a osvětová činnost; 

Videoprojekce s diskusemi – pravidelně 1x měsíčně v A-centru v Praze; 

Poradna e-mailová. 

Telefonické poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy 

předávají kompetentnějším osobám); 

Příprava a realizace informačního festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství 

UMĚNÍ PORODIT v rámci Světového týdne respektu k porodu, Kino Perštýn, Praha, 

17. – 23. Květen 2010. Téma: Porodní bolesti a radosti. Program festivalu: téměř 50 

přednášek a workshopů a projekcí, veřejná debata týdeníku Psychologie dnes Od 

bolesti k radosti, filmové projekce, dopolední komentované prohlídky pro školy; 

Pro rok 2010 jsme získali grant od Slovak Czech Women´s Fund na překlad a 

distribuci našich brožur Cesty ke spokojenému porodu do romštiny, ruštiny a 

vietnamštiny pro ženy ze znevýhodněných menšinových skupin; 

Realizace strategického plánování jako součást profesionalizace HAMu a vytvoření 

jeho transparentnější organizační struktury; 

Přednáška Petry Sovové na FHS UK na katedře Studií občanského sektoru; 

Pro další přehled aktivit HAMu v roku 2010 byla všem přítomným k dispozici 

poskytnuta Výroční zpráva HAMu za rok 2010 dostupná v elektronické podobě i na 

internetu: http://iham.cz/o-nas/oficialni/vyrocni-zpravy/. 

 

2011 

Situace v oblasti porodnictví a práva asistovat u porodu doma – kauzy: Ágnes 

Geréb a Ivana Königsmarková. 3. října 2011 vznikla Výzva za bezpečný porod, která 

pod záštitou České ženské lobby a s podporou desítek osobností kritizuje právě 

projednávaný zákon o zdravotních službách, důrazně ale poukazuje i na absurdní 

opatření ministerstva zdravotnictví, která dlouhodobě odporují vědeckým poznatkům 

o tom, co znamená bezpečný porod. Příjem podpisů byl ukončen v lednu 2012, 

přičemž výzvu podepsalo 3283 lidí. Nový zákon o zdravotních službách: Zákon č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování byl schválen 

v listopadu 2011. Porodní asistentka podle něj sice může poskytovat péči př porodu 

doma, musí být ale řádně registrovaná. Všem porodním asistentkám v ČR je přitom 

registrace ochuzována právě o asistenci při porodu. 

Činnost HAMu:  
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Videoprojekce s diskusemi – pravidelně 1x měsíčně v A-centru v Praze; 

Poradna e-mailová. 

Telefonické poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy 

předávají kompetentnějším osobám); 

Vznik pracovní skupiny Porodnictví při České ženské Lobby a spolupráce s touto 

skupinou – společný web, aktivity, tiskové zprávy; 

Realizace dalšího kola setkávání nad přípravami strategického plánování jako 

součást profesionalizace HAMu a vytvoření jeho transparentnější organizační 

struktury; 

Dotisk a distribuce brožury Cesty ke spokojenému porodu v nákladu 12 000 kusů ve 

čtyřech jazykových mutacích. 

Projekt porodnice – realizace monitoringu nemocnic byla pozastavena kvůli realizaci 

obdobného vědeckého projektu Psychosociální aspekty v současném českém 

porodnictví pod vedením Mgr. Ley Takács a MUDr. Jitky Seidlerové, PhD. HAM tento 

projekt podporuje, s autorkami spoluracuje a nedočkavě čeká na jeho výstupy; 

Tvorba výroční zprávy HAMu za rok 2010; 

Příprava a realizace informačního festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství 

UMĚNÍ PORODIT v rámci Světového týdne respektu k porodu, Kino Perštýn, Praha, 

16. – 22. Květen 2011. Téma: Rodíme (se) jak potřebujeme? Program festivalu: 

téměř 50 přednášek, workshopy a filmové projekce, dopolední komentované 

prohlídky pro školy; 

 

2012 

Situace v oblasti porodnictví a práva asistovat u porodu doma: Pokračují soudní 

řízení s Ágnes Geréb a Ivanou Königsmarkovou. Oba tyto procesy otevírají 

problematiku porodu širší veřejnosti prostřednictvím médií. Kauze Ágnes Gheréb se 

dostává mezinárodního ohlasu (odsouzena k domácímu vězení, podezření 

z ponižování a porušování lidských práv) a kauze Ivana Königsmarková se věnují 

zejména česká média a to velmi prudce a jednostranně (Městský soud v Praze zamítl 

odvolání porodní asistentky Ivany Königsmarkové. Ta byla odsouzena za 

komplikovaný domácí porod a následnou smrt dítěte. Dvouletý podmíněný trest s 

pětiletým odkladem je tak pravomocný. Stejně i pětiletý zákaz činnosti. Musí také 

zaplatit 2,7 milionu korun pojišťovně.).  
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V ČR proběhlo několik dalších soudních procesů o porodu doma a porodní asistenci, 

jejichž výsledná rozhodnutí si protiřečí: verdikt Městského soudu v Praze z ledna 

2012 stanovil povinnost místní porodnici zajistit ženám porodní asistentku pro porod 

doma, pakliže se na ni obrátí, v květnu naopak Krajský soud v Brně takový 

požadavek smetl ze stolu s tím, že je povinností státu, nikoliv soudu, zajistit těmto 

ženám odbornou péči.  

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava otevírá čtyři domácí porodní 

pokoje pro klientky toužící po bezpečném porodu doma. V rámci snahy Ministerstva 

zdravotnictví ČR o reformu zdravotnictví a realizace úspor v tomto rezortu jsou 

nastolené číselné limity porodů v porodnicích, výsledkem je zavírání malých porodnic 

na území celé ČR.  

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger (TOP 09), který nastoupil do svého úřadu 

v červnu 2010, se začal přiklánět ke spolupráci porodních asistentek a lékařů při 

porodech a k posílení pravomocí p.a. Toto napomohlo vzniku pracovní skupiny na 

ministerstvu zdravotnictví, kde mají své zastoupení odborné organizace lékařů, 

porodních asistentek,  dul, zdravotní pojišťovny, příjemkyně péče i samotné 

Ministerstva zdravotnictví. Příjemkyně péče zastupuje právnička Adéla Hořejší. 

Pracovní skupina na MZ se setkala zatím dvakrát, přičemž na druhé setkání se lékaři 

protestně nedostavili. Další setkání je plánováno na září 2012. 

Činnost HAMu: 

Videoprojekce s diskusemi – pravidelně 1x měsíčně v A-centru v Praze – od ledna 

2012 pozastavené kvůli velmi nízké návštěvnosti. 

Poradna e-mailová – pokračuje. 

Telefonické poradenství (zodpovídají členky výboru H.A.M., případně odborné dotazy 

předávají kompetentnějším osobám) – pokračuje. 

Pokračování ve spolupráci s pracovní skupinou Porodnictví při České ženské lobby. 

Příprava a realizace benefičního večera pro HAM a festival STRP 2012 Monology 

vagíny 14. března 2012 s divadelním představením V-klubu Poděbrady. 

Propagace HAMu a jeho činnosti na veletrhu Biostyl a na veletrhu neziskových 

organizací NGO Market.  

Tvorba nového dizajnu a struktury internetových stránek HAMu i festivalu STRP 

(www.iham.cz, www.respektkporodu.cz). 

Příprava a realizace informačního festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v 

rámci Světového týdne respektu k porodu 2012, Kino Perštýn, Praha, 21. – 27. 
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květen 2012. Téma: Kolik stojí porod? Program festivalu: téměř 50 přednášek, 

workshopy a filmové projekce, dopolední komentované prohlídky pro školy; 

Petra Sovová a Markéta Šafránková Bejkovská se zúčastnili za HAM letošního 

setkání ENCA (Eropean Network of Childbirth Associations, jejímž je HAM členem. 

Setkání se zúčastnilo 30 lidí z 16 evropských zemí (Rakousko, Německo, Francie, 

Bosna Hercegovina, Řecko, Maďarsko, Slovensko, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, 

Španělsko, Švýcarsko, ČR, Bulharsko, Rumunsko, Velká Británie).) ve Vídni, kde 

byla monitorována situace v oblasti porodnictví v celé Evropě a navazované nové 

kontakty a spolupráce. 
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2. Hospodaření HAM 2010-2012 

Markéta Šafránková: 

Výsledky hospodaření v roce 2010 

Zdroje příjmu Kč Výdaje Kč 

SCWF 99 500 Materiál 5 842 

ČSOB 30 000 Prodané zboží STRP 255 169 

Ostatní dary 24 714 Ostatní služby  203 613 

Členské příspěvky 19 240 Mzdy DPP 190 800 

Tržby z prodeje služeb 354 572 Ostatní náklady 4 728 

Tržby z prodeje zboží 304 434   

Ostatní 317   

Celkem 832 777 celkem 660 152 

 

Výsledky hospodaření v roce 2011 

Zdroje příjmu Kč Výdaje Kč 

Magistrát Hl. m. Prahy 40 000 Materiál 34 000 

Ostatní dary 24 850 Prodané zboží STRP 325 000 

Členské příspěvky 21 000 Ostatní služby  144 000 

Tržby z prodeje služeb 317 000 Mzdy DPP 380 000 

Tržby z prodeje zboží 281 000 Ostatní náklady 9 000 

Ostatní 191   

    

Celkem 684 041 celkem 892 000 

 

Zisk z roku 2010 ve výši 172 625 Kč byl všechen použit na činnost v roce 

2011. 
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     V roce 2011 a 2012 se nám podařilo uspět v „klikací“ soutěži Co nás baví, kterou 

organizuje Provident. Získali jsme 5 000 a 6 000 Kč. 

A letos jsme byli úspěšní i v získávání peněz prostřednictvím grantů: požádali jsme 

OSF o finanční podporu projektu Hlídací fena českého porodnictví a získali  73 100 

Kč na aktivity související s pracovní skupinou při ministerstvu zdravotnictví. 

 

 

3. Vize HAMu do budoucna 

Petra Sovová: 

Pokračování v účasti v pracovní skupině Porodnictví při ČŽL a pracovní skupině MZ. 

Pokračování v organizaci festivalu STRP. Pokračovaní v realizaci benefičních akcí 

pro HAM – jednou až dvakrát ročně. Pokračování v pořádání seminářů a filmových 

projekcí pro veřejnost – nová adeptka Kateřina Juřenčáková. 

Markéta Šafránková: 

Potřeba najít nové členy do organizačního týmu festivalu z důvodu odchodu 

některých současných členů. Potřeba najít externího fundraisera z důvodu 

nedostatečného finančního zázemí HAMu.  

 

4. Diskuse 

Jak dopadlo ukončení členství v HAMu schválené na poslední valné hromadě? 

Jak vyřešit nedostatek finančních zdrojů HAMu? 

Jaká je situace kolem pracovní skupiny na MZ? 

Jaké jsou nové poznatky ze setkání ENCA? 
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5. Volba výboru a revizora, schválení vnitřního uspořádání v rámci výboru do 

další Valné hromady, tj. do 22.6. 2014 

Petra Sovová: 

Představila kandidáty do výboru: Petra Sovová, Petra Severová, Markéta 

Šafránková, Martina Suchánková, Martina Prokopová. 

Byli vyzváni přítomní členi ke kandidatuře. 

HLASOVÁNÍ o volbě výboru HAM: 

Kdo souhlasí se zvolením Petry Sovové do výboru HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Petry Severové do výboru HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Markéty Šafránkové do výboru HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Martiny Suchánkové do výboru HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

Kdo souhlasí se zvolením Martiny Prokopové do výboru HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

 

HLASOVÁNÍ o volbě revizora HAM: 

Petra Sovová: 

Představení kandidáta - Stanislava Macourková. 
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Byli vyzváni přítomní členi ke kandidatuře. 

HLASOVÁNÍ o volbě revizora HAM: 

Kdo souhlasí se zvolením Stanislavy Macourkové revizorem HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

 

Přestávka, výbor odchází zvolit předsedu a 2 místopředsedy. 

HLASOVÁNÍ o volbě předsedy a místopředsedy HAM 

Nově zvolený výbor HAMu žádá přítomné členy o schválení Petry Sovové jako 

předsedkyně výboru, Markéty Šafránkové Bejkovské a Martiny Prokopové jako 

místopředsedkyň výboru. 

HLASOVÁNÍ o navrhovaném uspořádání výboru HAM: 

Kdo souhlasí s navrhovaným uspořádáním výboru HAM? (11) 

Pro-10       Proti-0       Zdrželo se-0 

Návrh přijat 

 

6. Ukončení valné hromady 

Petra Sovová: 

Poděkování všem za účast. 


