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Úvodní slovo předsedkyně 
 
 
Milí přátelé, 
 
nikdy bych neřekla, že na dobu roku 2019 
budeme vzpomínat jako na dlouhou dobu 
poslední normální rok, kdy šlo dělat vše bez 
omezení. 
 
Tomu odpovídal i rozsah činnosti 
v uplynulém roce. Podařilo se nám 
rozvinout to, co jsme v předchozím roce 
zahájili a proniknout do nových oblastí. 
Podařilo se nám uspořádat historicky 
největší Den pro rodinu s bohatým 
doprovodným programem. Zároveň se nám 
podařilo pronikat s rodinnými tématy do 
mediálního prostoru. Spolupořádali jsme 
mezinárodní konferenci na půdě 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
 
Věnovali jsme se přednáškové činnosti a 
projížděli celou ČR. Věnovali jsme se i 
nadále osvětě, vydali jsme 
brožurus názvem „Proč potřebujeme 
ústavní definici manželství.“ V rámci 
monitoringu legislativy se nám podařilo  
 
 

 
 
rozkrýt nebezpečí novely 
antidiskriminačního zákona a upozornili 
jsme na ideologičnost výchovy v tzv. 
mikrojeslích. 
 
To vše se nám dařilo učinit jen díky našim 
podporovatelům, to oni jsou ti, kdo zaplatili 
veškeré výdaje. Žádné granty, žádná 
podpora daňových poplatníků. Náš spolek 
mohl fungovat jen díky velkorysosti 
drobných i větších dárců. To nás naplňuje 
velkou vděčností a zároveň dává jasně 
najevo, že existuje mnoho lidí, kterým dává 
naše práce smysl a jsou za ni ochotni 
zaplatit. 
 
To nás moc těší a povzbuzuje pro naši další 
činnost.  
 
Náš cíl je jasný, chceme zemi plnou 
velkých rodin s dětmi. Jen ty přinesou 
nadějeplnou a radostnou budoucnost naší 
zemi. 
 
Jana Jochová 
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Kdo jsme 
 
Aliance pro rodinu vznikla v lednu 2017 
transformací Výboru na obranu 
rodičovských práv (VORP), jehož 
kořeny sahají až do počátku 90. let 
minulého století. Vznikla na bázi 
aktivních rodičů, kteří chtěli hájit svá 
rodičovská práva na vzdělávání svých 
dětí v souladu se zásadou, že za 
výchovu dítěte jsou v první řadě 
odpovědní rodiče. 
 
V průběhu let se naše aktivity rozšířily, 
změnily se také hrozby, jimž čelíme. Od 
boje za práva rodičů ve věci vzdělávání 

jsme stále více nuceni věnovat se 
obhajobě zájmů a práv rodiny jako 
takové, ba dokonce bojovat o samu její 
definici a právní vymezení a výlučné 
postavení. 
 
K hlavním cílům Aliance pro rodinu patří 
všestranná podpora rodiny založené na 
manželství muže a ženy, jakož i 
obhajoba primátu rodiny ve výchově a 
vzdělávání dětí. 
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Zpráva o hospodaření 
 
Činnost spolku je rozvíjena na neziskové bázi, 

veškeré příjmy, sestávající především z darů 

fyzických a právnických osob, jsou vkládány 

do hlavní činnosti spolku dle stanov. Spolek 

neměl žádného zaměstnance na hlavní 

pracovní poměr nebo dohodu o pracovní 

činnosti. Během roku spolek zaměstnal 6 

zaměstnanců na dohodu o provedení práce. 

Spolek poskytl úhradu cestovních nákladů 

členům spolku. Spolek nepodléhá povinnosti 

auditu účetní jednotky. Členům orgánů 

spolku nebyly vyplaceny žádné odměny. 

Spolek není plátcem DPH. 

 

Informace o zaměstnancích: 

Hlavní pracovní poměr:  0 

Dohoda o pracovní činnosti:  0 

Dohoda o provedení práce:  6 

 
Aliance pro rodinu zahájila v roce 2019 
veřejnou sbírku. Ty společně s dary od 
fyzických a právnických osob tvoří 100 % 
příjmů spolku. 
 
Organizace neeviduje žádný dlouhodobý 
hmotný ani nehmotný majetek. Pro 
evidenci hmotného majetku musí být 
pořizovací cena vyšší než 40 000 Kč a 
doba použitelnosti delší než 1 rok. U 
nehmotného majetku potom pořizovací 
cena musí být vyšší než 60 000 Kč a doba 
použitelnosti delší než 1 rok. 
 
Organizace neeviduje žádné pohledávky 
po splatnosti.

 

 
Graf příjmů spolku I 
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Náš tým 
 
Výkonným orgánem spolku je 
předsednictvo, volené členskou schůzí. 
V současné době je předsednictvo 
čtyřčlenné, tvořené předsedkyní, 
místopředsedou, hospodářem a členem 
představenstva.  
Činnost spolku jakožto dobrovolného 
sdružení aktivních občanů je založena 
především na dobrovolnické práci členů a 
příznivců. Mnohé činnosti vyžadují externí 
spolupráci. 
Do roku 2020 proto vstupujeme ve 
čtyřčlenném týmu, který je posílen o 
externími spolupracovníky. 
 
Mgr. Jana Jochová 
je předsedkyní Aliance pro rodinu, řídí a 
koordinuje všechny aktivity spolku. 
Vystudovala historii na Filosofické fakultě 
Masarykovy univerzity, v rámci své 
pedagogické praxe se věnovala mládeži se 
sociálními problémy a dětem v dětských 
domovech. 
Publikuje v různých médiích a komentuje 
veřejné dění. Pracovala také v komisích při 
ministerstvu školství, které připravovaly 

rámcové vzdělávací programy. Zároveň se 
věnuje poradenství rodinám s ohroženou 
mládeží. Spolupracuje i s mnoha dalšími 
organizacemi v neziskovém sektoru, které 
se zabývají rodinou, mládeží a primární 
prevencí. 
 
Mgr. Jan Gregor 
je místopředseda Aliance pro rodinu, má 
vystudovaná práva a působil jako asistent 
soudce. V Alianci pro rodinu pracuje na 
úrovni dlouhodobého plánování, vytváří 
strategie a komunikační plány. Přednáší, 
účastní se různých veřejnoprávních debat 
a publikuje.  
 
Dis. David Floryk 
Je hospodář a člen předsednictva. 
Publikuje v tištěných i internetových 
časopisech. 
 
PhDr. Pavel Kutina 
Člen předsednictva, má na starosti IT, 
administruje naše weby, databáze, profesí 
psycholog. 
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Realizované projekty 
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TISKOVÁ KONFERENCE K PETIČNÍ 
INICIATIVĚ 
 
 

 
Dne 25. 3. 2019 spolek zorganizoval 
tiskovou konferenci, které se zúčastnili 
zástupci tří poslaneckých klubů (ANO, ODS 
a KDU-ČSL). Na tiskové konferenci byl 
představena Analýza redefinice 
manželství, kterou jsme následně doručili  

 
všem členům Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Zároveň jsme na tiskové 
konferenci zveřejnili překročení 100 tis. 
hranice podpisů pod peticí na podporu 
ústavní definice manželství jako svazku 
muže a ženy. 
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROČ 
POTŘEBUJEME ÚSTAVNÍ DEFINICI 
MANŽELSTVÍ 
 

 
 
Dne 4. dubna 2019 úspěšně proběhla 
mezinárodní konference v prostorách 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
pořádaná Aliancí pro rodinu. Na akci 
vystoupili zahraniční hosté, z nichž 
nejznámnější tváří byla paní Ludovine de 
La Rochere, prezidentka francouzského 
hnutí Le Manif Pour Tous (Demonstrace za 
všechny), která se s plným auditoriem 
podělila o svou francouzskou zkušenost, 
kdy dalším požadavkem je právo na umělé 
oplodnění pro každou ženu. Dr. Adina 
Portaru, právnička ADF, se ve svém 
příspěvku věnovala manželství a rodině z 
pohledu pravomoci EU. Právník Pavel 
Hasenkopf se svém příspěvku věnoval 
problematice rodičovství a adopce, které je 
neoddělitelně spjato s institutem 
manželství. Dalším vystupujícím byl taktéž 
právník Jan Kosinka, který ve svém 
příspěvku upozornil na skutečnost, že čím 
více se bojuje za rovnost, tím více 
společnost směřuje k nové diskriminaci. 
Posledním vystupujícím byl advokát a 
vysokoškolský pedagog Jakub Kříž, který 

seznámil s důvody proč právní řád institut 
manželství (jako svazek muže a ženy) 
uznává a definuje a taktéž s důsledky 
případné redefinice. 
 
V průběhu konference účastníky na dálku 
pozdravila Brandy Walton, členka 
organizace Them Before Us. Podělila se o 
svou zkušenost absence otce, která ji 
dosud traumatizuje. 
 
Veškeré příspěvky z konference jsou 
k dispozici na našem youtube kanálu, kde 
je shlédlo přes 21 000 shlédnutí, v případě 
jiných sociálních sítích to byly řády desítek 
tisíc shlédnutí. 
 
Ludovine de la Rochere poskytla taktéž tři 
rozhovory pro média echo24.cz, info.cz a 
Konzervativninoviny.cz. 
 
Taktéž byla vydána brožura s příspěvky 
vystupujících s názvem „Proč potřebujeme 
ústavní definici manželství“. 
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KAMPAŇ ZA ÚSTAVNÍ DEFINICI 
MANŽELSTVÍ 
 

 
 
I v roce 2019 jsme pokračovali v mediální 
kampani na podporu ústavní definice 
manželství. V souladu s našimi stanovami 
usilujeme o ochranu dětí a jejich práv 
vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. 
Touto mezinárodní smlouvou je ČR 
vázána. I z toho důvodu jsme v roce 2019 
publikovali video s názvem Manželství je 
naše budoucnost. Obsahuje výpovědi 
osob, kteří kvůli odlišné sexuální orientaci 
rodičů nemohli žít se svým druhým 
biologickým rodičem. Nejedná se o jediné 
video. 

Jen za rok 2019 jsme zveřejnili 24 videí, 
včetně dokumentu o kolumbijské trojici, 
která se úspěšně soudní cestou domohla 
uznání civilního statusu obdobného 
manželství. 
 
Dále jsme natočili medailonky s politiky 
podporujícími ústavní definici manželství 
napříč politickým spektrem. 
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DEN PRO RODINU 2019 
 

 
 
Přes dva tisíce lidí prošlo 14. září 2019 
Prahou na Dni pro rodinu a manželství. 
Jeho cílem je už tradičně upozornit na 
význam rodiny pro společnost a nově taky 
podpořit ústavní zakotvení manželství jako 
svazku jednoho muže a jedné ženy. 

 
„Potěšilo mě obrovské množství dětí, 
spousta optimismu a nadšení, samé 
pozitivní reakce. Lidé za námi dokonce 
chodili, že musíme dělat pochody i mimo 
Prahu – v Hradci, Ostravě, Plzni… ale na to 
opravdu nemáme sil.“ 

 
vyjádření předsedkyně Jany Jochové pro 

Konzervativní noviny.cz 
 

Akce začala ekumenickou bohoslužbou 
pěti církví, pokračovala průvodem Prahou, 
v jehož čele (a na konci) jeli automobiloví 
veteráni a vyvrcholila odpolednem plným 
zábavy na pražské Kampě. 
 
Na akci vystoupili „freestylisti“ s BMX koly, 
včetně mistra České republiky Michaela 
Berana, hrály kapely a tři největší rodiny 
byly oceněny dárkovým košem. Hlavní ale 
bylo sdělení akce, že rodina je opravdu 
základem společnosti a musíme ji 
chránit.  To pochopili i politici z různých 
stran – od ODS (zdravici zaslal i předseda 
Senátu Jaroslav Kubera) přes KDU-ČSL 
(na akci vystoupil předseda Marek 
Výborný) po ČSSD a Trikolóru. 
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DALŠÍ ČINNOST 
 

 
 
Aktivní v médiích 
Členové Aliance pro rodinu byli v průběhu 
celého roku mediálně aktivní a hájili zájmy 
rodin ve veřejném prostoru. Jednalo se o 
několik mediálních vystoupení 
předsedkyně Jany Jochové a 
místopředsedy Jana Gregora. Několikrát 
jsme v médiích upozornili na 
problematičnost projektu tzv. mikrojeslí 
organizovaného ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Diskusí na Fóru rodinné 
politiky pořádaném ministerstvem práce a 
sociálních věcí v Olomouci se podařilo 
odkrýt skutečné záměry ministerských 
úředníků ve vztahu k výchově dětí. Tyto 
vyjádření byly natolik skandální, že se je 
pokusilo ministerstvo cenzurovat.  
 

Poskytujeme podporu poslancům při 
kontrole exekutivy 
Aliance pro rodinu ve videu pro 
Konzervativní noviny upozornila na skrytá 
nebezpečí novelizace antidiskriminačního 
zákona. Novela se podařila ve Sněmovně 
zablokovat. 
 
Poskytujeme poradenství rodinám 
Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří 
se při obhajobě svých legitimních 
rodičovských či rodinných práv ocitají v 
obtížně řešitelných situacích a konfliktech 
s institucemi (školy, OSPOD, soudní 
řízení). 
Vytváříme síť spolehlivých odborníků, kteří 
jsou schopni pokrýt širokou škálu 
problémů. 

 
 
Všechny tyto aktivity bychom nemohli dělat bez našich dárců a podporovatelů. 
Děkujeme Vám za podporu a moc si ji vážíme. 
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