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Národní pochod pro život podpoří požadavky na investice do 
ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi

Praha, 28. dubna 2022: 30. dubna se bude v Praze konat Národní pochod pro život, 
manifestace pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě by mělo dostat šanci. 
Program zahrnuje bohoslužbu ve svatovítské katedrále, společenský happening na 
Klárově a pochod centrem Prahy na Václavské náměstí.

Organizátorem Národního pochodu pro život je Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu 
společenského respektu ke každému nenarozenému dítěti. Letošním pochodem chce 
podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin, které mají tři a více dětí 
a které zvláště nesou břímě nákladů na výchovu další generace.

Jen proto, že přicházejí do rodin jako třetí, se ročně nenarodí 4 300 dětí
„Ulehčit rodinám přijetí počatého dítěte patří k našim dlouhodobým cílům,“ říká Radim 
Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR. S příchodem třetího dítěte řeší rodiny skokové 
náklady nebo zadlužení na bydlení v hodnotě 300-900 tisíc korun a náklady na větší 
rodinné vozidlo v hodnotě 100-600 tisíc korun. Problém dopravy je zvláště palčivý 
v příměstských regionech, menších městech a na vesnicích. „Vypracovali jsme konkrétní 
a realistické návrhy, jakým způsobem by rodiny se třemi a více dětmi mohly být státem 
podpořeny. Prvním opatřením je bezúročná podpora bydlení z fondu SFPI a druhým je 
odpuštění DPH na pořízení vozidla pro rodiny 3+,“ vysvětluje Radim Ucháč.

„Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli ekonomickým obavám přišlo každý rok o život 
skoro čtyři a půl tisíce dětí přicházejících do rodin jako třetí,“ říká Zdeňka Rybová, vedoucí 
Linky pomoci Hnutí Pro život ČR. „Ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou 
nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.“ To potvrzují analýzy Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR i exkluzivní průzkum agentury Ipsos mezi jedním 
a půl tisícem žen, které podstoupily umělý potrat mezi srpnem 2020 a dubnem 2021.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2020 potraceno na 
žádost 4 308 nenarozených dětí, které by se narodily jako třetí v pořadí. Jedná se 
o nejpočetnější skupinu z celkového počtu 16 886 umělých potratů. Průzkum Ipsos 
potvrzuje, že ekonomické obavy byly pro rozhodnutí žen podstoupit umělý potrat 
významným důvodem.

Vláda musí ocenit přínos ekonomicky aktivních rodin s více dětmi
Třetí děti jsou zcela klíčové pro zastavení demografického propadu, udržení průběžného 
důchodového systému a udržení pracovního trhu. Na naléhavost investic poukazují 
i závěry důchodové komise z roku 2017, podle kterých ekonomicky aktivní rodina s dětmi 
oproti ekonomicky aktivní rodině bez dětí odvede za životní cyklus do státního rozpočtu 
o 3,5 milionu korun více na každé vychované dítě (při aktuální daňové úpravě a výdělku 
všech zúčastněných ve výši průměrného platu). Přestože Česká republika se v roce 2021 
dostala v žebříčku porodnosti zemí EU na přední pozici s 1,83 dítěte na jednu ženu, pro 
úroveň prosté reprodukce populace je zapotřebí 2,1 dítěte. Bez významných investic do 
rodin s dětmi lze v příštích letech očekávat propad porodnosti kvůli početně výrazně 
slabším populačním ročníkům konce devadesátých let.



Linka pomoci a projekt „Nesoudíme. Pomáháme“
„Naší snahou je pomoci těm těhotným ženám, které chtějí dát šanci svému nenarozenému
dítěti. Žádnou ženu nesoudíme, ale naopak nasloucháme i těm, které se po potratu trápí 
a pomáháme jim jejich traumata uzdravit,“ upřesňuje Zdeňka Rybová.

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízí pomoc zvláště těm ženám, které se cítí být 
okolím nebo okolnostmi nuceny k podstoupení potratu. Nečekaně těhotným ženám 
poskytuje Hnutí Pro život ČR sociálně-právní, finanční i materiální pomoc nadále ve 
stejném rozsahu navzdory nedávné dehonestační kampani.

Lobbing a pomoc nečekaně těhotným ženám
Hnutí Pro život ČR se zaměřuje kromě individuální pomoci těhotným ženám i na plošné 
zlepšení podmínek pro přijetí nečekaně počatého dítěte. Národní pochod pro život chce 
proto podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin se třemi a více 
dětmi. 

Během posledních let přispělo Hnutí Pro život ČR svými připomínkami a návrhy k: 
 doplacení propadajícího rodičovského příspěvku při narození nečekaně počatého 

dítěte
 rozšíření využití státní mimořádné okamžité pomoci i na hypotéky pro středně 

příjmové rodiny
 rozšíření podmínek SFPI pro úvěry na bydlení
 proplácení konzultačního výkonu gynekologům
 rozšíření ochrany těhotných žen před vydíráním
 pietnímu zacházení s dětmi zemřelými před narozením

Radim Ucháč zdůrazňuje: „Hnutí Pro život ČR se nevěnuje a odmítá být jakkoliv 
spojováno s jinými společenskými a politickými tématy, jako např. lgbt či sexuální výchova.
Věnujeme se výhradně praktické pomoci nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát 
svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po podstoupeném potratu. 
Systematicky usilujeme o společnost přátelskou k nečekaně těhotným ženám a jejich 
nenarozeným dětem.“

Hnutí Pro život ČR je financováno výhradně díky podpoře mnoha tisíců drobných dárců 
z celé České republiky. Není příjemcem žádných státních ani jiných dotací či grantů.

Zpráva důchodové komise (činné při MPSV v letech 2014 až 2017) k výpočtu 
transferového příspěvku rodin do státního rozpočtu:
https://1url.cz/@duchodovakomise

Výzkum společnosti IPSOS:
https://hnutiprozivot.cz/clanky/3012

Pro více informací kontaktujte:
Zdeňka Rybová, tel.: 736 766 660, e-mail: zdenka.rybova@hnutiprozivot.cz

https://hnutiprozivot.cz/clanky/3012
https://1url.cz/@duchodovakomise

