KONTROLNÍ ZPRÁVA
o činnosti legislativního týmu Kolegia Rady seniorů ČR za období od 19. 10.
2011 do 17. 10. 2012 (pro zasedání Kolegia RS ČR dne 17. 10. 2012)
___________________________________________________________________________
Legislativní tým, jako součást, odborného aktivu Rady seniorů ČR, byl zřízen
rozhodnutím 1. zasedání Kolegia dne 8. července 2009. Kolegium současně rozhodlo o
personálním obsazení týmu z řad svých členů. Funkcí předsedy byl pověřen Dr. Zdeněk
Pernes, členem JUDr. Ladislav Kovařík. Zaměření působnosti, kompetence a funkce
legislativního týmu byly vymezeny 4. zasedáním Kolegia dne 24. 2. 2010 a konečné
personální obsazení 5. zasedáním Kolegia dne 23. 6. 2010.
Zaměření působnosti, kompetence a funkce:
Legislativní tým zejména:
- zpracovává stanoviska, pozměňovací a doplňující návrhy k návrhům právních
předpisů vlády a ministerstev,
- ke splnění legislativní části programu RS ČR zpracovává poslanecké návrhy zákonů,
- každoročně zpracovává a Kolegiu RS ČR předkládá ke schválení plán legislativních
aktivit,
- pověření členové legislativního týmu se zúčastňují meziresortního připomínkového
řízení na příslušných ministerstvech,
- pověření členové legislativního týmu se zúčastňují jednání výborů Poslanecké
sněmovny, respektive i Senátu Parlamentu ČR,
- zpracovává návrhy legislativní části programové orientace RS ČR,
- 1x ročně zpracovává zprávu o činnosti pro předsednictvo a Kolegium RS ČR,
Personální obsazení:
předseda: Dr. Zdeněk Pernes
členové: JUDr. Ladislav Kovařík, JUDr. Zdeněk Hájek, JUDr. Zdeňka Vejvalková, JUDr.
Ing. Vladimír Neškudla, JUDr. Jiří Zachara
Vyhodnocení činnosti za hodnocené období:
V hodnoceném období předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí k připomínkování tři
návrhy právních předpisů a ministerstvo zdravotnictví též tři návrhy právních předpisů.
Ministerstvo pro místní rozvoj žádný návrh právního předpisu k připomínkování nepředložilo.
K vypořádání připomínek vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí dvě meziresortní
připomínková řízení, ministerstvo zdravotnictví žádné. RS ČR připomínkovala:
-

-

návrh vyhlášky o preventivních prohlídkách,
návrh vyhlášky o dispenzární péči,
návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima,
návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek
normativních nákladů na bydlení,
návrh novely zákona č. 206/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a
další související zákony,
návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a
řízení hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku).
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K výše uvedeným návrhům právních předpisů uplatnila Rada seniorů ČR 10 zásadních
připomínek, z nich dvě byly akceptovány (navýšení částek životního a existenčního minima o
jeden procentní bod).
Dále byla zpracovány:
1) Poslanecký návrh zákona „O sociálním bydlení osob v seniorském věku“ pro
poslanecký klub ČSSD,
2) Senátní návrh zákona „O druhé valorizaci penzí 2012“ pro místopředsedu Senátu
Ing. Zdeňka Škromacha,
3) Dopisy premiérovi, ministrům financí a dopravy k obnovení státem garantovaných
slev na železnici a v městské hromadné dopravě,
4) Zpráva o participaci RS ČR na plnění Národního programu přípravy na stárnutí za
období roku 2011 a s výhledem na rok 2012,
5) Stanovisko, připomínky, požadavky a návrhy RS ČR k prvním tezím „Národní
strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“.
Stanoviska legislativního týmu k příslušným právním předpisům projednává
předsednictvo Rady seniorů, o legislativních aktivitách je též průběžně informováno
Kolegium Rady seniorů České republiky. Pro širokou veřejnost jsou konkrétní legislativní
aktivity Rady seniorů ČR vyvěšeny na webových stránkách.
Závěr:
Rozhodující úpravy právních předpisů s přímým vztahem k seniorské populaci šly ale v roce
2012 mimo Radu seniorů České republiky ( třetinová valorizace penzí v letech 2013 až 2015,
výpočet valorizace penzí 2013, zvýšení sazeb DPH, zrušení slevy na dani pracujícím
důchodcům, zrušení současných sociálních dávek na bydlení a jejich náhrada novou dávkou
hmotné nouze, tzv. „Příspěvkem na náklady na bydlení“). Jde o skandální přístup státu a o
porušení všech pravidel meziresortního připomínkového řízení. Neúnosná situace byla
jednou z příčin svolání historicky prvních seniorských demonstrací v České republice a
vyhlášení seniorské petice.

V Praze dne 15. října 2012

Zpracoval: Zdeněk Pernes
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