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II..  ÚÚvvooddeemm  ––  úússppěěššnnýý  rrookk  22001177  
  
RRookk  22001177  bbyyll  pprroo  RRaadduu  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  
rrookkeemm  33..  ssjjeezzdduu,,  aa  ttaakkéé  rrookkeemm  ppaarrttiicciippaaccee  nnaa  vvoollbbáácchh  
ddoo  PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy..  VVee  ddvvaannááccttii  kkrraajjíícchh  
uussppoořřááddaallyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkrraajjsskkéé  
kkuullaattéé  ssttoollyy,,  kktteerrýýcchh  ssee  zzúúččaassttnniilloo  6699  kkaannddiiddááttůů  nnaa  
ppoossllaannccee  aa  669988  mmííssttnníícchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů  sseenniioorrsskkéé  
ppooppuullaaccee..  ZZíísskkaannéé  ppoozznnáánníí  bbyylloo  ddáállee  ppřřeennááššeennoo  ddoo  
sseenniioorrsskkýýcchh  rrooddiinn  aa  kkoolleekkttiivvůů..    

RRookk  22001177  bbyyll  pprroo  RRaadduu  ttaakkéé  rrookkeemm  pprroossaazzeenníí  
pprrooggrreessiivvnněějjššíí  aa  sspprraavveeddlliivvěějjššíí  vvaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí  aa  bbeezzúúppllaattnnééhhoo  ooččkkoovváánníí  pprroottii  ppnneeuummookkoo--
kkoovvýýmm  iinnffeekkccíímm  oossoobbáámm  6655++  ddoo  ččeesskkééhhoo  pprráávvnnííhhoo  řřáádduu..    

PPrrůůmměěrrnnáá  ssttaarroobbnníí  ppeennzzee  ssóólloo  kk  3311..  pprroossiinnccii  22001177  mmeezziirrooččnněě  vvzzrroossttllaa  zzee  1111  446600  nnaa  
1111  885500  KKčč,,  aallee  5544,,55  %%  ppřřííjjeemmccůů  nnaa  nnii  nneeddoossááhhlloo..  AA  ttaakkéé  110011  668888  ppřřííjjeemmccůů  mměělloo  ppeennzzii  nniižžššíí  
nneežž  88  000000  KKčč!!  NNaaooppaakk  zzaassee  4466  331177  ppřřííjjeemmccůů  mměělloo  ssttaarroobbnníí  ppeennzzii  vvyyššššíí  nneežž  1188  000000  KKčč..    

OObbddoobbnněě  jjaakkoo  vv  lleetteecchh  
vv    ppřřeeddcchhoozzíícchh,,  ttaakkéé  lloonnii  
ssvvoollaallaa  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ooddbboorrnnoouu  
mmeezziinnáárrooddnníí  kkoonnffeerreennccii  ddoo  
PPrraahhyy,,  nnaa  kktteerréé  bbyyllyy  kkoommpplleexxnněě  
ppoossoouuzzeennyy  jjeeddnnoottlliivvéé  aassppeekkttyy  
kkvvaalliittyy  žžiivvoottaa  sseenniioorrsskkéé  
ppooppuullaaccee  aa  ppřřiijjaattyy  zzáávvěěrryy  pprroo  
ddaallššíí  llééttaa..    

OObbddoobbnněě  jjaakkoo  vv  rrooccee  
22001166,,  ttaakkéé  lloonnii  uusskkuutteeččnniillaa  
RRaaddaa  MMeezziinnáárrooddnníí  ssppoorrttoovvnníí  
hhrryy  sseenniioorrůů,,  cceelloossttááttnníímmuu  
vvyyvvrrcchhoolleenníí  ppřřeeddcchháázzeellyy  vv  PPllzzeeňňsskkéémm,,  JJiihhooččeesskkéémm,,  OOlloommoouucckkéémm  aa  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkéémm  kkrraajjii  
hhrryy  kkrraajjsskkéé..  NNaavvíícc  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  kkrraajjee  SSttřřeeddooččeesskkééhhoo  uussppoořřááddaallaa  úússppěěššnnýý  55..  rrooččnnííkk  
MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  bběěhhuu  mmíírruu  KKllaaddnnoo  ––  LLiiddiiccee..    

PPoo  lleetteecchh  22001144,,  22001155  aa  22001166  bbyyll  ttaakkéé  rrookk  22001177  rrookkeemm  „„mměěřřeenníí““  kkvvaalliittyy  žžiivvoottaa  ččeesskkýýcchh  
sseenniioorrůů  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  iinnddiikkááttoorrůů  ssppoottřřeebbnníícchh  vvyyddáánníí..  ČČaassoovvéé  řřaaddyy  ssttrruukkttuurryy  aa  ddyynnaammiikkyy  
rreeáállnnéé  ssppoottřřeebbyy  pprrůůmměěrrnnééhhoo  ččeesskkééhhoo  ddůůcchhooddccee  zzaa  ppoosslleeddnníícchh  1111  lleett  bbyyllyy  ddooppooččííttáánnyy  oo  ddaallššíí  
rrookk  aa  vvýýssttuuppyy  ppřřeeddnneesseennyy  vv  OOddbboorrnnéé  kkoommiissii  pprroo  ddůůcchhooddoovvoouu  rreeffoorrmmuu    aa    nnaa  mmeezziinnáárrooddnníí  
ooddbboorrnnéé  kkoonnffeerreennccii  „„JJaakk  ssee  žžiijjee  sseenniioorrůůmm  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee““..    ZZáávvěěrryy  zz  rrookkuu  22001144  ssttáállee  ppllaattíí  
––  kkvvaalliittaa  žžiivvoottaa  ččeesskkééhhoo  ddůůcchhooddccee  mměěřřeennáá  jjeehhoo  ssppoottřřeebboouu  nneerroossttee..  VV  ppoosslleeddnníícchh  ddvvaannááccttii  
lleetteecchh  rroossttllaa  rreeáállnnáá  ssppoottřřeebbaa  ppoouuzzee  uu  ššeessttii  ddeesseettiinn  ppoolloožžeekk  ssppoottřřeebbyy,,  nnaa  ssttaabbiillnníí  rrůůsstt  žžiivvoottnníí  
úúrroovvnněě    tteeddyy  ppřřííjjmmyy  ččeesskkýýmm  ddůůcchhooddccůůmm  nneeppoossttaaččuujjíí!!  PPoo  zzaappllaacceenníí  vvýýrroobbkkůů  aa  sslluužžeebb  pprroo  žžiivvoott  
ččlloovvěěkkaa  nneezzbbyyttnnýýcchh  zzaa  9944  667799  KKčč  zzbbyylloo  ččeesskkéémmuu  ddůůcchhooddccii  2277  331199  KKčč  nnaa  nnáákkuupp  vvýýrroobbkkůů    
aa  sslluužžeebb  zzbbyyttnnýýcchh,,  ttjj..  7766  KKčč..  nnaa  ddeenn..    

VVee  vvššeecchh  kkrraajjíícchh  pprroobběěhhllyy  ddůůssttoojjnnéé,,  ssppoolleeččeennsskkyy  aa  kkuullttuurrnněě  
hhooddnnoottnnéé  oossllaavvyy  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  sseenniioorrůů  aa  ttoo  zzaa  ppřříímmýýcchh,,  nneebboo  
ppooddppůůrrnnýýcchh  aakkttiivviitt  kkrraajjsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů..  CCeellkkoovvěě  bbyylloo  kkrraajjsskkýýmmii  
RRaaddaammii  sseenniioorrůů  aa  ppaarrttnneerrsskkoouu  oorrggaanniizzaaccíí  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo  
uusskkuutteeččnněěnnoo  2233  oossllaavv,,  kktteerrýýcchh  ssee  zzúúččaassttnniillyy  ttiissííccee  sseenniioorrůů..  NNaa  HHrraadd  
zzaa  ppaanneemm  pprreezziiddeenntteemm  jjssmmee  mměěllii  ččeesstt  ppřřiijjíítt  1133..  pprroossiinnccee..  PPaann  
pprreezziiddeenntt  ppooddmmíínneeččnněě  ppooddppoorruujjee  RRaaddoouu  zzpprraaccoovvaannýý  nnáávvrrhh  zzáákkoonnaa  

oo  sseenniioorreecchh  aa  bbeezzppooddmmíínneeččnněě  zzáákkoonn  oo  ssoocciiáállnníímm  bbyyddlleenníí..  DDáállee  ddůůssttoojjnnoouu  vvaalloorriizzaaccii  ppeennzzíí,,  
kktteerráá  bbyy  mměěllaa  bbýýtt,,  ddllee  jjeehhoo  nnáázzoorruu,,  sstteejjnnáá  pprroo  vvššeecchhnnyy..  SSee  zzaassttrrooppoovváánníímm  vvýýššee  ppeennzzíí  aallee  
nneessoouuhhllaassíí..      
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VV  zzáávvěěrruu  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  ssee  ppooddaařřiilloo  ssvvoollaatt  kkrraajjsskkoouu  kkoonnffeerreennccii  RRaaddyy  ddoo  PPaarrdduubbiicc    
aa  uussttaavviitt  1133..  kkrraajjsskkoouu  RRaadduu  sseenniioorrůů  pprroo  PPaarrdduubbiicckkýý  kkrraajj..  PPoosslleeddnníí  úúkkooll  mmáámmee  pprroo  kkrraajj  
KKaarrlloovvaarrsskkýý..  

RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  vvee  ssvvýýcchh  77  aammbbuullaannttnníícchh  
ppoorraaddnnáácchh  bbeezzppllaattnněě  ppoosskkyyttllaa  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoo--
mmoocc  44  446688  sseenniioorrsskkýýmm  kklliieennttůůmm..  AA  oobbddoobbnněě  jjaakkoo  
vv  ppřřeeddcchhoozzíícchh  lleetteecchh  vvyyddáávvaallaa  ttiiššttěěnnýý  mměěssííččnnííkk  
DDoobbuu  sseenniioorrůů  vv  1100  000000  nnáákkllaadduu..  AA  ttaakkéé  pprroo--
vvoozzoovvaallaa  wweebboovvýý  ppoorrttááll  wwwwww..rrssccrr..cczz..    

SSeeččtteennoo  aa  ppooddttrržžeennoo::  BByyllaa  ooddvveeddeennaa  
vveellkkáá  pprrááccee..  PPoo  rrooccee  22001166  bbyyll  ttaakkéé  rrookk  22001177  
rrookkeemm  úússppěěššnnýýmm..  

KKoolleeggiiuumm  jjaakkoo  nneejjvvyyššššíí  oorrggáánn  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  lloonnii  zzaasseeddaalloo  55xx,,  ppřřeeddsseeddnniiccttvvoo  99xx  
aa  kkoonnttrroollnníí  aa  rreevviizznníí  kkoommiissee    22xx..    
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ČČlleennoovvéé  KKoolleeggiiaa  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ––  ttřřeettíí  ffuunnkkččnníí  
oobbddoobbíí  ––  11..  lleeddeenn  aažž  1122..  kkvvěětteenn  22001177    
  

JJMMÉÉNNOO  FFUUNNKKCCEE  
ÚÚČČAASSTT  NNAA  
ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  
KKOOLLEEGGIIAA  

DDrr..ZZddeenněěkk  PPeerrnneess  ppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR  110000  %%  
IInngg..OOllddřřiicchh  PPoossppííššiill  ssttaattuuttáárrnníí  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    110000  %%  
AAllooiiss  MMaallýý                                                                              mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    110000  %%  
JJUUDDrr..  VVááccllaavv  RRoouubbaall                                              mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    5500  %%  
IInngg..  MMiillaann  TTaarraabbaa  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    110000  %%  
BBcc..  MMiillaann  BBáárrttaa                                                                  5500  %%  
JJUUDDrr..  BBoohhuummiill  BBeezzeemmeekk                                    110000  %%  
PPaaeeddDDrr..  KKvvěěttaa  ČČeelliiššoovváá                                        5500  %%  
IInngg..  LLiibboorr  DDuuppaall                                                              5500  %%  
MMiillaann  FFaabbiiáánn                                                                          110000  %%  
IInngg..  MMiillaann  HHeemmzzaall                                                        5500  %%  
MMiilleennaa  HHeessoovváá                                                                    110000  %%  
LLeeoošš  JJoocchheecc                                                                              110000  %%  
PPrrooff..  MMUUDDrr..  PPaavveell  KKaallvvaacchh,,CCSScc..          5500  %%    
PPaavvllíínnaa  KKrrbbccoovváá    110000  %%  
IIvveettaa  LLuuxxoovváá                                                                          00%%  
NNaaďďaa  MMiihhaalloovviiččoovváá                                                    00%%  
JJiiřříí  NNaacchhttiiggaall                                                                          00%%  
MMiirrkkaa  PPaalleeččkkoovváá                                                              110000  %%  
PPllkk..  IInngg..  JJiiřříí  PPeeššttaa                                                          5500  %%  
IIvvaa  PPííllkkoovváá                                                                                5500  %%  
PPaavvllaa  RRaaddoovváá                                                                        110000  %%  
MMaarrcceellaa  RReeiicchheelloovváá                                                    110000  %%  
JJaann  RReejjsskkýý                                                                                  5500  %%  
PPllkk..MMggrr..  LLaaddiissllaavv  RRííddll                                           5500  %%  
IInngg..  RRůůžžeennaa  RRýýgglloovváá                                                 110000  %%  
MMggrr..  ZZddeenněěkk  SSrrbbaa                                                          110000  %%  
IInngg..  DDaannuuššee  SStteeiinnoovváá                                                5500  %%  
DDoocc..  RRNNDDrr..  MMaarrttiinn  ŠŠoollcc                                      5500  %%  
DDoocc..  MMUUDDrr..  JJoosseeff  AAllooiiss  TTiicchhýý,,CCSScc    00  %%    
MMiilloossllaavv  VVaajjss                                                                        110000  %%  
ppllkk..  PPaavveell  VVrraannsskkýý                                                        00  %%  
IInngg..  JJaarroossllaavv  UUllmmaa                                                        5500  %%  
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ČČlleennoovvéé  KKoolleeggiiaa  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ––  ččttvvrrttéé  ffuunnkkččnníí  
oobbddoobbíí  ––  1122..  kkvvěětteenn  aažž  3311..  pprroossiinneecc  22001177    
  

JJMMÉÉNNOO  FFUUNNKKCCEE  
ÚÚČČAASSTT  NNAA  
ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  
KKOOLLEEGGIIAA  

DDrr..ZZddeenněěkk  PPeerrnneess  ppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR  110000  %%  
IInngg..  MMiillaann  TTaarraabbaa  ssttaattuuttáárrnníí  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    110000  %%  
AAllooiiss  MMaallýý                                                                              mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    6666,,77  %%  
FFrraannttiiššeekk  PPrrááššeekk  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    6666,,77  %%  
JJUUDDrr..  VVááccllaavv  RRoouubbaall                                              mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR    6666,,77  %%  
BBcc..  MMiillaann  BBáárrttaa                                                                  6666,,77  %%  
JJUUDDrr..  BBoohhuummiill  BBeezzeemmeekk                                    110000  %%  
PPaaeeddDDrr..  KKvvěěttaa  ČČeelliiššoovváá                                        6666,,77  %%  
PPllkk..IInngg..  ZZbbyynněěkk  ČČeeřřoovvsskkýý                                110000  %%  
IInngg..  LLeennkkaa  DDeessaattoovváá    6666,,77  %%  
IInngg..  LLiibboorr  DDuuppaall                                                              3333,,33  %%  
PPllkk..IInngg..  PPaavveell  GGlluucc                                                      110000  %%  
IInngg..  MMiillaann  HHeemmzzaall                                                        110000  %%  
MMiilleennaa  HHeessoovváá                                                                    110000  %%    
IInngg..VVllaaddiimmíírr  HHoorráákk                                                     6666,,77  %%  
LLeeoošš  JJoocchheecc                                                                              110000  %%  
PPrrooff..  MMUUDDrr..  PPaavveell  KKaallvvaacchh,,CCSScc..          3333,,33  %%    
PPllkk..IInngg..  JJaarroossllaavv  KKoossttíířř                                         6666,,77  %%  
PPaavvllíínnaa  KKrrbbccoovváá    110000  %%  
KKuurrtt  MMuužžííkk                                                                               6666,,77  %%  
MMiirrkkaa  PPaalleeččkkoovváá                                                              110000  %%  
PPllkk..  IInngg..  JJiiřříí  PPeeššttaa                                                          3333,,33  %%  
IIvvaa  PPííllkkoovváá                                                                                6666,,77  %%  
PPaavvllaa  RRaaddoovváá                                                                        6666,,77  %%  
MMaarrcceellaa  RReeiicchheelloovváá                                                    6666,,77  %%  
JJaann  RReejjsskkýý                                                                                  6666,,77  %%  
IInngg..  RRůůžžeennaa  RRýýgglloovváá                                                 110000  %%  
IInngg..  DDaannuuššee  SStteeiinnoovváá                                                110000  %%  
MMggrr..  ZZddeenněěkk  SSrrbbaa                                                          110000  %%  
DDoocc..  RRNNDDrr..  MMaarrttiinn  ŠŠoollcc                                      3333,,33  %%    
MMiilloossllaavv  VVaajjss                                                                        110000  %%  
ppllkk..  IInngg..  JJaarroossllaavv  VVooddiiččkkaa                                110000  %%  
IInngg..  JJaarroossllaavv  UUllmmaa                                                        6666,,77  %%  
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ČČlleennoovvéé  ppřřeeddsseeddnniiccttvvaa  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ––  ttřřeettíí  
ffuunnkkččnníí  oobbddoobbíí  ––  11..  lleeddeenn  aažž  1122..  kkvvěětteenn  22001177    
  

JJMMÉÉNNOO  
ÚÚČČAASSTT  NNAA  ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  

PPŘŘEEDDSSEEDDNNIICCTTVVAA  
DDrr..ZZddeenněěkk  PPeerrnneess  110000  %%  
IInngg..OOllddřřiicchh  PPoossppííššiill  110000  %%  
IInngg..  VVllaaddiimmíírr  HHoorráákk                                                                                      2255  %%  
PPrrooff..MMUUDDrr..PPaavveell  KKaallvvaacchh,,CCSScc                                                  7755  %%  
AAllooiiss  MMaallýý                                                                                    110000  %%  
JJUUDDrr..  VVááccllaavv  RRoouubbaall                                                  7755  %%  
IInngg..  MMiillaann  TTaarraabbaa  110000  %%  
PPllkk..PPaavveell  VVrraannsskkýý                                                                                            2255  %%  
IInngg..  JJaarroossllaavv  UUllmmaa                                                                                          7755  %%  
  
        

ČČlleennoovvéé  ppřřeeddsseeddnniiccttvvaa  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ––  ččttvvrrttéé  
ffuunnkkččnníí  oobbddoobbíí  ––  1122..  kkvvěětteenn  aažž  3311..  pprroossiinneecc  22001177    
  

JJMMÉÉNNOO  
ÚÚČČAASSTT  NNAA  ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  

PPŘŘEEDDSSEEDDNNIICCTTVVAA  
DDrr..ZZddeenněěkk  PPeerrnneess  110000  %%  
IInngg..  MMiillaann  TTaarraabbaa  8800  %%  
IInngg..  LLeennkkaa  DDeessaattoovváá                                                                                        110000  %%  
MMiilleennaa  HHeessoovváá                                                                                                          4400  %%  
IInngg..  VVllaaddiimmíírr  HHoorráákk                                                                                         2200  %%  
PPrrooff..MMUUDDrr..PPaavveell  KKaallvvaacchh,,CCSScc                                                      8800  %%  
AAllooiiss  MMaallýý                                                                                    8800  %%  
FFrraannttiiššeekk  PPrrááššeekk                                                                                                      8800  %%  
JJaann  RReejjsskkýý                                                                                                                        110000  %%  
JJUUDDrr..  VVááccllaavv  RRoouubbaall                                                  110000  %%  
IInngg..  JJaarroossllaavv  UUllmmaa                                                                                              7755  %%  
MMiilloossllaavv  VVaaiiss                                                                                                              6600  %%  
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ČČlleennoovvéé  ÚÚssttřřeeddnníí  kkoonnttrroollnníí  aa  rreevviizznníí  kkoommiissee  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  
rreeppuubblliikkyy  ––  ttřřeettíí  ffuunnkkččnníí  oobbddoobbíí  ––  11..  lleeddeenn  aažž  1122..  kkvvěětteenn  22001177    
  

JJMMÉÉNNOO  FFUUNNKKCCEE  
ÚÚČČAASSTT  NNAA  
ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  
KKOOLLEEGGIIAA  

IInngg..  OOllddřřiicchh  SSttrrnnaadd  ppřřeeddsseeddaa  ÚÚKKRRKK  RRSS  ČČRR    00  %%  
AAllooiiss  CCrrhháákk                                                                    mmííssttooppřřeeddsseeddaa  ÚÚKKRRKK    110000  %%  
HHaannaa  BBllááhhoovváá                                                                       00  %%  
IInngg..  DDaannaa  DDuubbnnoovváá                                                      110000  %%  
GGaabbrriieellaa  DDvvoořřáákkoovváá        110000  %%  
ZZddeennkkaa  MMaaiissnneerroovváá                                                     110000  %%  
KKvvěěttoossllaavvaa  MMaarrttíínnkkoovváá                                          110000  %%  
  

  
ČČlleennoovvéé  ÚÚssttřřeeddnníí  kkoonnttrroollnníí  aa  rreevviizznníí  kkoommiissee  RRaaddyy  sseenniioorrůů    
ČČRR  ––  ččttvvrrttéé  ffuunnkkččnníí  oobbddoobbíí  ––  1122..  kkvvěětteenn  aažž  3311..  pprroossiinneecc  22001177    
  

JJMMÉÉNNOO  FFUUNNKKCCEE  
ÚÚČČAASSTT  NNAA  
ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  
KKOOLLEEGGIIAA  

IInngg..  MMaarriiaa  SSoommllóóoovváá                                      ppřřeeddsseeddkkyynněě  ÚÚKKRRKK  RRSS  ČČRR    110000  %%  
HHaannaa  BBllááhhoovváá                                                                       110000  %%  
ZZddeennkkaa  MMaaiissnneerroovváá                                                     110000  %%  
JJaarroossllaavv  PPeejjššaa                                                                        110000  %%  
IInngg..  VVááccllaavv  ŠŠvvaarrcc                                                           110000  %%  
MMaarriiee  VVoollmmaannoovváá                                                          110000  %%  
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IIII..  TTřřeettíí  ssjjeezzdd  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  
  

TTřřeettííhhoo  ssjjeezzdduu  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  
kktteerrýý  bbyyll  ppoo  ččttyyřřeecchh  
lleetteecchh  ssvvoolláánn  nnaa  1122..  kkvvěě--
tteenn  ddoo  PPrraahhyy,,  ssee  úúččaasstt--
nniilloo  227777  oossoobb..  ZZ  úússttaavv--
nníícchh  ččiinniitteellůů  ppřřiiššlloo  ssjjeezzdd  
ssjjeeddnnoocceennééhhoo  sseenniioorrsskkéé--
hhoo  hhnnuuttíí  ppooddppoořřiitt,,  kkrroomměě  
pprreezziiddeennttaa  rreeppuubblliikkyy,,  kkttee--
rrýý  bbyyll  nnaa  ddůůlleežžiittéé  sslluu--
žžeebbnníí  cceessttěě  vv  zzaahhrraanniiččíí,,  
cceelléé  vveeddeenníí  ssttááttuu..  AA  ttoo  
ppřřeeddsseeddaa  SSeennááttuu  MMiillaann  

ŠŠttěěcchh,,  pprreemmiiéérr  MMggrr..  BBoohhuussllaavv  SSoobboottkkaa,,  vviicceepprreemmiiéérr  IInngg..  AAnnddrreejj  BBaabbiišš,,  mmiinniissttrryynněě  pprrááccee  aa  ssoo--
cciiáállnníícchh  vvěěccíí  MMggrr..  MMiicchhaaeellaa  MMaarrkkssoovváá  aa  mmiinniissttrr  kkuullttuurryy  MMggrr..  DDaanniieell  HHeerrmmaann..  PPrreezziiddeenntt  ČČRR  
ppoossllaall  ssjjeezzdduu  zzddrraavviiccii,,  jjeejjíížž  oobbssaahh  bbyyll  ddeelleeggááttyy  oocceenněěnn..    

ZZ  ddaallššíícchh  hhoossttůů  ssjjeezzdd  ppoozzddrraavviillii  ppřřeeddsseeddkkyynněě  
AAssoocciiaaccee  kkrraajjůů  ČČRR  MMggrr..  JJaannaa  VViilldduummeettzzoovváá,,  ggeenneerráállnníí  
řřeeddiitteell  ČČeesskkéé  tteelleevviizzee  IInngg..  PPeettrr  DDvvoořřáákk,,  ppřřeeddsseeddaa  
ČČMMKKOOSS  JJoosseeff  SSttřřeedduullaa,,  ppoossllaannccii  JJUUDDrr..  SSttaanniissllaavv  GGrrooss--
ppiičč  aa  JJaannaa  HHnnyykkoovváá  aa  zzáássttuuppkkyynněě  SSvvaazzuu  mměěsstt  aa  oobbccíí  
MMiirroossllaavvaa  SSoobbkkoovváá  ss  JJiinnddrroouu  TTuužžkkoovvoouu..    

ZZ  ppaarrttnneerrsskkýýcchh  sseenniioorrsskkýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  zzee  zzaahhrraa--
nniiččíí  ppřřiiššllii  ssjjeezzdd  ppoozzddrraavviitt  ddeelleeggaaccee  zzee  SSlloovveennsskkaa  aa  MMaa--
ďďaarrsskkaa..  SSjjeezzdd  zzhhooddnnoottiill  ssoocciiáállnníí  ppoossttaavveenníí  aa  kkvvaalliittuu  žžii--
vvoottaa  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccee  zzaa  ččttyyřřii  llééttaa,,  zzaauujjaall  ssttaannoovviisskkoo  
kk  ččiinnnnoossttii  vvllááddyy,,  kk  vvýýsslleeddkkůůmm  ssppoolluupprrááccee  ss  ppaarrttnneerr--
sskkýýmmii  ppoolliittiicckkýýmmii  ssttrraannaammii,,  kk  nnaassttaavveennéé  ffuunnkkččnnoossttii  
RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  ssttáátteemm  aa  vv  nneeppoosslleeddnníí  řřaadděě  zzaauujjaall  ttééžž  
ssttaannoovviisskkoo  kk  ppřřeeddssttaavváámm  ppoolliittiikkůů  oo  ppřřeeddččaassnnýýcchh  ppaarrllaa--
mmeennttnníícchh  vvoollbbáácchh..    

SSjjeezzdd  ppooddrroobbnněě  vvyyhhooddnnoottiill  vvllaassttnníí  aakkttiivviittyy    
aa  ččiinnnnoosstt  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR,,  aa  ttoo  vvččeettnněě  kkoonnkkrrééttnníícchh  
vvýýsslleeddkkůů  ppllnněěnníí  pprrooggrraammuu  22..  ssjjeezzdduu  zzaa  uuppllyynnuulléé  ččttyyřřii  
rrookkyy..  SSjjeezzdd  ppřřiijjaall  pprrooggrraamm  nnoovvýý  aa  ttaakkéé  aakkttuuaalliizzoovvaall  
SSttaannoovvyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR..  RReeaalliizzaaccee  SSttřřeeddnněěddoobbééhhoo  
pprrooggrraammuu  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  nnaa  rrookkyy  22001177  aažž  22002211  
ppooddssttaattnnýýmm  zzppůůssoobbeemm  zzvvýýššíí  kkvvaalliittuu  žžiivvoottaa  sseenniioorrsskkéé  
ppooppuullaaccee  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..    

SSjjeezzdd  vv  ttaajjnnýýcchh  vvoollbbáácchh  zzvvoolliill  nnoovvéé  vveeddoouuccíí  
ppřřeeddssttaavviitteellee  aa  oorrggáánnyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR..  PPřřii  hhooddnnoocceenníí  pprrůůbběěhhuu  aa  vvýýsslleeddkkůů  ssjjeezzdduu  
vv  nneejjvvyyššššíímm  oorrggáánnuu  RRaaddyy  mmeezzii  ssjjeezzddyy,,  nnaa  zzaasseeddáánníí  kkoolleeggiiaa,,  ddnnee  2288..  ččeerrvvnnaa  22001177  bbyylloo  
kkoonnssttaattoovváánnoo::  „„TTřřeettíí  ssjjeezzdd  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  mměěll  vvyyssookkoouu  ssppoolleeččeennsskkoouu  pprreessttiižž  aa  ppoolliittiicckkoouu  
úúrroovveeňň  aa  ssvvoojjee  hhiissttoorriicckkéé  ppoosslláánníí  vvee  vvzzttaahhuu  kk  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccii  ssppllnniill““..  SScchhvváálleennýý  pprrooggrraamm  
bbyyll  ppřřeeddáánn  ppřřeeddssttaavviitteellůůmm  ppaarrttnneerrsskkýýcchh  ppoolliittiicckkýýcchh  ssttrraann  aa  ttaakkéé  pprreemmiiéérroovvii  ČČRR  ss  ppoožžaaddaavvkkeemm  
nnaa  zzaapprraaccoovváánníí  nnáávvrrhhůů  aa  ppoožžaaddaavvkkůů  ddoo  PPrrooggrraammoovvééhhoo  pprroohhllááššeenníí  vvllááddyy  ČČRR..  TToo  ssee  pprrvvnněě  
vv  ddvvaannááccttiilleettéé  hhiissttoorriiii  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  ssttaalloo,,  zzáássaaddnníí  pprrooggrraammoovvéé  pprriioorriittyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  
jjssoouu  vv  PPrrooggrraammoovvéémm  pprroohhllááššeenníí  vvllááddyy  oobbssaažžeennyy..  PPooddrroobbnnáá  rreeaalliizzaaccee  pprrooggrraammoovvýýcchh  nnáávvrrhhůů    
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aa  ppoožžaaddaavvkkůů  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  bbuuddee  pprroossaazzoovváánnaa  ttééžž  ppřřii  vvyyjjeeddnnáávváánníícchh  ss  nnoovvýýmmii  mmiinniissttrryy..  
TTaakkttoo  jjiicchh  bbyylloo  oosslloovveennoo  1100  zz  úúřřaadduujjccíícchh  1133..    
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ÚÚssttnníí  zzpprráávvaa  ppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR  ppřřeeddnneesseennáá  nnaa  33..  ssjjeezzdduu  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  
ddnnee  1122..  kkvvěěttnnaa  22001177  
 

Vážené delegátky a delegáti, vzácní hosté, 
29. května tomu bude 12. let kdy sjednocené seniorské hnutí založilo Radu seniorů České 
republiky. Dnes hodnotíme již třetí funkční období, seniorská veřejnost očekává jasná 
stanoviska, odpovědi na výzvy současnosti a také výsledky v  posjezdové budoucnosti. 
Historickým posláním 3. sjezdu seniorské samosprávy je vše splnit.  

 
Senioři po 4 letech 
Průměrná starobní penze 
vzrostla z 10 778 Kč 
k 31. prosinci 2012 na 
částku 11 460 Kč ke 31. 
prosinci 2016 a po valo-
rizaci k 1. lednu 2017 na 
11 769 Kč. To znamená 
za čtyři roky o 991 Kč. 
Skromný příjmový růst 
generací třetího a čtvr-
tého věku tažený zejména 
nově přiznávanými dů-
chody stále nepostačuje 

ke zvyšování kvality života ani u průměrného důchodce, natož u 55 % příjemců, kteří na 
průměrnou starobní penzi nedosahují. Z průměrného příjmu vynakládá průměrný český 
důchodce 80 % (79,52 % – 2015) na úhrady základních životních potřeb. 

A v  tom není započítáno opotřebení elektrospotřebičů, nábytku, nádobí, dopravních 
prostředků, atd. Zkrátka předmětů dlouhodobé spotřeby. Stále větší počet seniorů žádá o po-
moc, protože mají větší náklady na bydlení než penzi. A stále větší počet seniorů zvažuje, zda 
nakoupit léky, nebo potraviny. Také mezigenerační spravedlnost v České republice zaostává. 
Měřeno nominálně poklesla hodnota podílu průměrného důchodu k průměrné mzdě 
v průběhu posledních čtyř let ze 43,6 na 41,4 procentních bodů. A měřeno v reálných 

hodnotách, pak poměr reálné kupní síly penzí k reálné kupní síle mezd, měřený ve vývojové 
řadě od roku 1989 dosahoval v loňském roce 115,9 ku 161,7 procentním bodům. Nůžky mezi 
aktivní a post aktivní části populace se tedy rozevřely téměř o polovinu. Jak ukazují 
sociologické výzkumy čeští senioři jsou zvyklí žít skromně, mezigenerační nespravedlnost ale 
odsuzují! Na Radu seniorů dostáváme i takové dopisy, které požadují zažalovat pány poslance 
za gigantický střet zájmů, když si sami stanovují a navyšují  70 až 100 tisícové platy.         
 
Stanovisko k činnosti vlády: 
Po sedmiletém vládnutí pravicových a úřednických vlád převzala současná koalice vládní 
zodpovědnost za nápravu zdevastované penzijní a sociální legislativy, za nespravedlivé 
nastavení daně z přidané hodnoty, za tzv. regulační poplatky ve zdravotnictví, za snížení 
dostupnosti lázeňské péče a také za nečinnost při selhání trhu nájemního bydlení. K nápravě 
vyjmenovaných bolestí a utrpení jsme iniciovali 27 jednání s premiérem a jeho ministry, 
připomínkovali 42 návrhů právních a 5 koncepčních předpisů, uplatnili 58 zásadních 
připomínek, zpracovali 44 konkrétních legislativních a 37 koncepčních návrhů a také 
předložili 4 vlastní návrhy zákonů. Současně jsme poctivě pracovali v Odborné komisi pro 
důchodovou reformu, v komisích pro tvorbu koncepce a zákona o sociálním bydlení, v Radě 
vlády pro seniory a v Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Dále jsme svolali tři odborné 
konference s mezinárodní účastí a naši experti mnohokrát vystoupili na odborných 
konferencích ostatních pořadatelů. Přes všechno hektické úsilí se zdá, že čtyři roky pro 
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nápravu zdevastovaných podmínek pro život seniorů nebyly dostatečné.  K dnešnímu dni 
můžeme vládě poděkovat, a rád tak činím, za obnovení původní valorizace penzí, za 
zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, za zpřístupnění lázeňské péče, za 
valorizace penzí v letech 2015 a 2017, za zastropování důchodového věku a za 
respektování rozhodnutí Ústavního soudu a plnohodnotné vykompenzování zrušené 
slevy na dani pracujícím důchodcům. Naopak, deset let požadovaný zákon o sociálním 
bydlení je v Poslanecké sněmovně již více než měsíc stále v prvním čtení. A o nápravě, 
respektive o kompenzaci nově přiznaných důchodů u středně příjmových osob po říjnu 2011, 
které jsou až o 600 Kč nižší oproti minulosti, se ani neuvažuje! Kolegium a 3. sjezd Rady 
seniorů ČR vyzývá partnerské i ostatní politické strany ke schválení vládního návrhu 
zákona o sociálním bydlení. Upozorňujeme paní a pány poslance, že jejich aktivity pozorně 
sledujeme a seniory budeme informovat. A to jmenovitě. Pokud chcete seniorské hlasy ve 
volbách, musíte si je zasloužit.  

Samostatnou kapitolou vládní seniorské agendy je valorizace penzí. Je tomu již 18 let, 
kdy sjednocené seniorské hnutí, tehdy pod správou Koordinačního výboru organizací 
důchodců a zdravotně postižených ČR, přišlo na tehdejší vládu s konkrétním návrhem penze 
valorizovat automaticky. A to tak, aby valorizace plně vykompenzovala 100 % růst 
životních nákladů důchodců a podíl na prosperitě společnosti činil polovinu růstu 
reálných mezd. Tento požadavek se podařilo nyní prosadit a navíc dle doporučení důchodové 
komise i ve dvou variantách. Jde o to, aby nepředvídatelná inflace důchodce nepoškodila. 
Mám velkou radost, český penzijní systém se posouvá o řád výše. Věřím, že Senát, nebo 
prezident dokonalejší, spravedlivější a progresivnější valorizaci penzí nezkomplikují.  

 

Boj o společenské postavení a funkčnost Rady seniorů České republiky : 
Vážené  delegátky,  vážení delegáti. Již na 2. sjezdu byl otevřen zásadní problém 
společenského postavení a nástrojů Rady seniorů České republiky, aby mohla účinně 
ovlivňovat kvalitu života seniorské populace. Sjezd vytýčil požadavek převzít osvědčené 
zkušenosti Rakouska a k tomu zpracovat příslušný zákon. Z naší strany bylo splněno vše. 
Zákon „o podpoře záležitostí starší generace (zákon o seniorech) schválilo Kolegium 
25. března 2015 a od té doby jej projednáváme a přesvědčujeme politiky. S politováním dnes 
ale musím konstatovat, že úspěšní nejsme. Přes desítky uskutečněných jednání a zdařilou 
mezinárodní konferenci „O seniorské participaci“, která odpovědným ministrům vysvětlila 
velké rozdíly v podmínkách, nástrojích a funkcích rakouské a české Rady seniorů věcně 
odpovědná ministerstva, tj. ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo pro lidská 
práva a legislativu, jsme nepřesvědčili. A následně při oslovení partnerských poslaneckých 
klubů pouze tři z pěti byly ochotny uvažovat o přiznání exkluzivity seniorské samosprávě. 
Podotýkám, že ani 40 a více let seniory odpracovaných pro společnost, pány politiky 
neobměkčilo. Sjezd v této souvislosti děkuje za podporu a pomoc rakouské radě seniorů, 
EURAGu a jejím představitelům – MUDr. Elizabeth Pittermann a Prof. Dr. Dirku 
Jarrému. Dále sjezd děkuje poslankyni Janě Hynkové z hnutí Úsvit – Národní koalice za 
velkou práci odvedenou ve Sněmovně.  

Nový občanský zákoník z dob ministra spravedlnosti za ODS přidělil Radě seniorů ČR 
právní statut „spolku“. Jako Zahrádkářům, Turistům, Baráčníkům, Sokolům a dalším. A to ke 
vší úctě k vyjmenovaným organizacím, na jejichž existenci je občanská společnost postavena. 
Naše činnosti a aktivity jsou ale jiné. Připomínkujeme zákony a podzákonné právní 
předpisy. Vyjednáváme s  ústavními činiteli, s vedením krajské a městské samosprávy 
důstojné podmínky pro třetí a čtvrtý věk. Analyzujeme sociální postavení a kvalitu 
života seniorské populace. Organizujeme výzkumy a odborné konference, zpravidla 
s mezinárodní účastí. Zpracováváme vlastní návrhy zákonů a koncepcí.  Naši experti 
pracují v poradních týmech vlády, ministerstev, krajských a městských samospráv.  
A teprve potom organizujeme společenské, kulturní, osvětové a vzdělávací aktivity, sportovní 
a turistické akce, tedy spolkový život. Postavení „spolku“ neodpovídá objektivní realitě, 
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Nový občanský zákoník je ve vztahu k Radě seniorů ČR špatný! A v ostatních příslušných 
právních předpisech společenské postavení a vymezení vzájemných vztahů na úrovni centrál-
ních, krajských i městských výkonných orgánů státní a městské samosprávy s Radou seniorů 
ČR chybí. A to nehovořím o právní nejistotě Rady a jejich členských organizací z hlediska 
financování. Sečteno a podtrženo: společenské postavení, prestiž a funkčnost seniorské 
spoluúčasti na rozhodování věcí veřejných zaručena není, je proměnlivá v čase a závisí 
na volebních cyklech a výsledcích voleb zastupitelských sborů. Po každých volbách jsme 
opakovaně donuceni dohadovat formy, nástroje a rozsah spolupráce i podmínky financování. 
Ne vždy je to jednoduché. Na přijetí u hejtmana Moravskoslezského kraje jsem čekal půl roku 
a požadované jednání s Asociací krajů o novelizaci zastaralého Memoranda o spolupráci se 
ani po půl roce neuskutečnilo. Jde o aroganci prvního stupně, kterou jsem za 20 let 
působnosti ve vedoucích seniorských funkcích nezažil.  

S velkou pozorností sledujeme projednávání vládního návrhu zákona o „Statutu 
veřejné prospěšnosti“. Může z nás být neziskovka druhé kvality, které státní ani veřejné 
prostředky přidělovány nebudou. Zdá se, že na rozdíl od okolních zemí, nebo na rozdíl od 
českých zaměstnavatelů a odborářů, seniorská samospráva v Česku vítána není. Přitom podíl 
starších osob na rozhodování věcí veřejných prostřednictvím zastupitelské demokracie je 
k jejich počtu pětkrát podhodnocen. Třetí sjezd Rady seniorů ČR si dovoluje všem 2 931 
seniorským zástupcům v zastupitelských sborech poděkovat. 

Na druhé straně je spravedlivé přiznat, že dalšími determinanty funkčnosti Rady jsou 
kromě postoupených práv a nástrojů seniorské samosprávě státem také odpovědnost, 
houževnatost a profesionalita seniorských vůdců. Od vážených kolegů poslouchám výhrady 
na nízkou disciplínu při vyjednávání s  ústavními činiteli a dalšími partnery. Nedodržujeme 
dohodnutý program, ani postup, ani taktiku. Vše ovlivňuje prestiž Rady a zejména výsledky 
vyjednávání. Ano, do vlastních řad dnes s velkou lítostí sjezdu oznamuji, že oproti 
minulosti se akční jednota seniorské konfederace nezvýšila. Problémy máme v některých 
krajích a v posledních dvou letech také na úrovni centra. Ukazuje se, že nedostatky jsou již 
v přenosu informací z jednání orgánů seniorské centrály, které ne vždy odrážejí objektivní 
realitu. Často i záměrně. Dokonce jsme zachytili snahy zanést rozkol do seniorského hnutí, 
členská základna ale iniciovaný rozkol nepodpořila. Velmi bolí, když důsledkem 
neuspokojených ambicí prosazujeme méně než bychom mohli. 

Přitom doba je vážná a čeká nás velká práce. O čem hovořím? Hovořím o tom:  
 že máme skromné nastavení výpočtu českých penzí, 
 že vysoký podíl penzí předčasných může dále skokově růst důsledkem digitalizace  

a robotizace NH, 
 že v českém penzijním systému stále chybí institut minimálního starobního důchodu  

a také, 
 že případná absence nebo nedůsledná realizace zákona o sociálním bydlení, budou 

nejen zvyšovat příjmovou diferenciaci starobních důchodů, ale velké skupině osob 
také mohou důstojné stárnutí zkomplikovat. Jde o starší, osamocené seniorky a se-
niory bez kombinovaného důchodu. Právě ony mohou propadnout do skutečné 
materiální bídy.  

 
Na základě osobních zkušeností z práce důchodové komise si dovoluji sjezd upozornit, 

že prosadit novou a navíc k současným seniorům vstřícnou penzijní reformu nebude 
jednoduché. Ekonomických a politických zájmů je mnoho a navíc bývají protichůdné. Více 
než 24 letá existence sjednoceného seniorského hnutí prokázala, že za seniorskou 
samosprávu nikdo nikdy nic nevybojoval a ani nevybojuje. Proto vznikla, proto máme 
stále mnoho práce. Postupovat jednotně je obrazem profesionality a také historickou 
odpovědností každého z vůdců seniorského hnutí.                  
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Partnerské politické strany: 
Prosazení legislativních a koncepčních návrhů ve prospěch seniorské populace není jedno-
duché. Při neúspěchu na ministerstvech jsme plně závislí na poslaneckých a senátorských 
klubech v Parlamentu České republiky. Jde o poslední možnost, kterou permanentně 
využíváme po celou dobu existence Rady a jejího předchůdce Koordinačního výboru 
organizací důchodců a zdravotně postižených ČR. Od posledního sjezdu jsme měli čest uzav-
řít další 3 dohody o spolupráci s  parlamentními politickými stranami. Celkově již s Radou 
seniorů ČR spolupracuje 5 partnerských politických stran. První Dohoda o spolupráci byla 
uzavřena s ČSSD. Poté následovaly KSČM, KDU-ČSL, hnutí Ano 2011 a poslední dohodu 
máme uzavřenu s  hnutím ÚSVIT – NK.  Dikce uzavřených dohod je v podstatě stejná. 
Všechny obsahují závazky politiků k předkládání legislativních návrhů Rady do Parlamentu, 
dále k podpoře konstituování a činnosti krajských a městských rad seniorů. Většina 
partnerských stran deklaruje podporu  (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ÚSVIT – NK) perso-
nálnímu zapojení zástupců Rady seniorů do mediálních rad ČT a ČR a jedna (ČSSD) též pod-
poru měsíčníku Doba seniorů. Naopak Rada seniorů ČR je zavázána k pravidelnému orga-
nizování předvolebních krajských kulatých stolů se seniorskou tématikou před parlamentními 
a krajskými volbami, k umožnění placené inzerce k propagaci politik partnerských 
politických stran v Době seniorů a také k pozvání jejich představitelů na sjezdy Rady. Je pro 
mne velkou ctí dnes poděkovat přítomným pánům předsedům, že naše pozvání přijali. 

 Vše vyjmenované se stane. Rada seniorů ČR vstoupí do voleb aktivně, cílem bude 
oslovit co nejvíce z 2 400 000 seniorských voličů a přesvědčit je, aby svoji občanskou 
povinnost všichni splnili. Rada seniorů ČR ale nemá právo vstupovat do volebního boje, 
jak by mnozí uvítali a někteří požadují. Naší povinností, je ale seniory informovat, jak 
která politická strana ovlivnila jejich život. Jsme korektní, nadstranickou organizací a také 
jsme seriozním partnerem pěti parlamentních politických stran. 

  Předvolební krajské kulaté stoly kulaté stoly se seniorskou tématikou se uskuteční ve 
všech krajích. Pozveme současné parlamentní politické strany a také ty, které dle posledních 
sociologických výzkumů mají pro vstup naději. Možnost představit seniorské projekty budou 
moci kandidáti na poslance též na členských schůzích a besedách všech 173 členských 
subjektů Rady seniorů ČR. Dále na stránkách Doby seniorů nebo na www.rscr.cz. Uvažujeme 
ale také o dalších formách aktivizace seniorů na volební účasti a na volebním výsledku. Za 
volební témata Rady seniorů ČR sjezd vyhlašuje:  

1. schválení spravedlivějšího, dokonalejšího a progresivnějšího schéma valorizace 
penzí ještě v tomto funkčním období PS, 
2. schválení vládního návrhu zákona o sociálním bydlení ještě v tomto období PS, 
3. valorizaci penzí 2018 a 
4. schválení zákona o seniorech v novém funkčním období PS. 

Vážené partnerské politické strany si také dovolujeme požádat o umístění dostatečného počtu 
osob 65+ na svých kandidátkách.  
 
Stanovisko sjezdu seniorské samosprávy k předčasných volbám: 
Rada seniorů ČR zásadně odmítá záměry některých politických stran uskutečnit předčasné 
Parlamentní volby. Důrazně upozorňujeme vážené pány politiky, že seniorská populace 
neuzná legitimitu voleb za nízké volební účasti, na kterou někteří spoléhají.  
 
Aktivity Rady seniorů ČR ve čtvrtém funkčním období: 
Vážené delegátky, vážení delegáti, do nového funkčního období vstupuje sjednocené 
seniorské hnutí s velkými ambicemi. Předkládáme program, jehož realizace podstatným 
způsobem přispěje k růstu kvality života více než pětiny populace České republiky. Na rozdíl 
od předchozích let je odvážnější, konkrétnější a věcně bohatší. Dovolujeme si oslovit stát s 38 
požadavky, krajskou a městskou samosprávu se čtyřmi požadavky a partnerské politické 
strany požadavkem jedním. Společných úkolů je sedm a specifických úkolů pouze pro Radu 
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seniorů ČR šest. Vše máte v materiálech. V rámci vymezeného času si dovolím některé z nich 
okomentovat: 

 Sjezd požaduje pro současné seniory uskutečnit vstřícnou penzijní reformu, která 
zajistí důstojné podmínky života 102 000 (penze do 8 000 Kč) příjemcům nízkých penzí. 
Která systémově podnítí snížení počtu penzí předčasných, podnikatele zaváže přispívat do 
třetího pilíře na úroveň v Evropě obvyklou a také vytvoří systémové předpoklady pro růst 
výše českých starobních penzí obecně. Sami uznáte, že patnácté místo České republiky z 24 
hodnocených evropských zemí v paritě kupní síly penzí žádná sláva není. Ke splnění těchto 
cílů program definuje 10 konkrétních nástrojů, při jejich tvorbě a expertním projednávání 
jsme připraveni spolupracovat.  

 Sjezd požaduje schválit vládní návrh zákona o sociálním bydlení ještě v tomto 
funkčním období Poslanecké sněmovny. Pokud se tak nestane, neudělalo se nic a začínáme 
zase znovu. Již po čtvrté! Pánům zákonodárcům si v této souvislosti dovoluji 
připomenout, že průměrná cena tržního nájemného, dle publikovaných informací, je 
v ČR 178 Kč za 1m2. Z toho v Praze 317 Kč za 1m2 a v Brně 225 Kč za 1m2. Proti 
skokovému růstu nákladů na bydlení stojí průměrná starobní penze sólo osamělé ženy 
ve výši 10 687 Kč. Kromě uvedení zákona v život je také velmi důležité nastartovat výstavbu 
chybějících sociálních bytů. Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2015, 
malometrážních bytů chybělo 77 214. Sjezd požaduje zajistit výstavbu 2 500 bytů ročně, což 
prostřednictvím vysokého multiplikačního efektu významně podpoří nejen stagnující 
stavebnictví, ale též jeho dodavatele.  

S ohledem na nízké starobní penze (11 772 Kč – 31. leden 2017, a 55 % příjemců 
na průměrnou starobní penzi nedosahuje) sjezd požaduje seniorské slevy v  dopravě, 
kultuře, v městských sportovních zařízeních,  botanických a zoologických zahradách. 

A v neposlední řadě sjezd požaduje právní nárok na seniorské zastupování. 
Seniorská centrála a seniorská samospráva není o nic horší než obdobné instituce 
zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, kteří jej mají!    

 

Závěr:  
Co říci závěrem? Hodnocené čtyři roky za současné vládní koalice byly jiné. Na rozdíl od 
pravicových nebo úřednických vlád jsme měli možnost aktivně spolupracovat, podařilo se 
prosadit řadu věcí. Viz zpráva o plnění programu za léta 2013 až 2017, str. 6. Zcela na nové 
úrovni se rozvíjela spolupráce s Českou televizí, věřím, že tomu tak bude i nadále. Udrželi 
jsme vydávání vlastního periodika a konsolidovali webové stránky. Velký posun nastal na 
úrovni krajských rad seniorů, které jsou uznávaným partnerem krajských samospráv. Věřím, 
že zastaralé Memorandum o spolupráci s Asociací krajů se podaří pro seniory vstřícně 
aktualizovat.   

Je pro mne velkou ctí a rád tak činím poděkovat v této souvislosti za podporu České 
straně sociálně demokratické za měsíční odběr 1 000 kusů Doby seniorů.  

Děkuji nejvyšším ústavním činitelů ČR ––  prezidentovi ČR, předsedovi Senátu  
a předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu za vstřícnost a podporu Rady seniorů ČR při 
organizování mezinárodních odborných konferencí. 

Děkuji paním poslankyním Maxové a Nohavové za předložení poslaneckých 
návrhů zákonů pro bezplatné očkování osob 65+ proti pneumokokovým infekcím. 
Věřím, že budou schváleny. 
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 Děkuji panu ministru Babišovi za přiznání Radě seniorů ČR institutu stálého 
meziresortního připomínkového místa při tvorbě právních předpisů ministerstva 
financí.  
 Děkuji ministerstvu práce a sociálních věcí za uchopení iniciativy a za zpracování 
komplexního návrhu zákona o sociálním bydlení.    

Děkuji Českomoravské konfederaci odborových svazů a jejímu předsedovi Josefu 
Středulovi za podporu a koordinaci postupu při prosazování zákonů se seniorskou 
tématikou.   

Děkuji váženým kolegům z  kolegia, předsednictva i z odborného aktivu za 
aktivitu a obětavost. Zejména děkuji odcházejícím kolegům z aktivní činnosti 
v orgánech Rady seniorů ČR.   
  Nakonec děkuji sponzorům a MPSV, bez jejichž pomoci by 3. sjezd Rady seniorů 
České republiky nemohl být uskutečněn.  

Osobně pak děkuji všem za důvěru, podporu a spolupráci. Do dalších let si popřejme 
pevné zdraví, pohodu a optimismus. 

Přeji všem hezké vzpomínky na 3. sjezd sjednoceného seniorského hnutí. 
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SSttřřeeddnněěddoobbýý  pprrooggrraamm  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  nnaa  rrookkyy  22001177  ––  22002211  
  
Programové zaměření Rady seniorů ČR na období let 2017 ––  2021 vychází z výsledků 
splnění Programu přijatého na 2. sjezdu Rady seniorů ČR a z výzev současného historického 
období. Cílem je zvýšit kvalitu života a zabezpečit klidné a spokojené stáří generacím třetího 
a zejména čtvrtého věku.  

 
ÚLOHA A ODPOVĚDNOST STÁTU A VEŘEJNÉ SPRÁVY VE VZTAHU 
K SENIORSKÉ POPULACI 
1) Zajistit odpovídající životní úroveň, důstojný, bezpečný a plnohodnotný  život seniorů, 
mezigenerační spravedlnost při rozdělování HDP a ND, rozvoj občanské solidarity a sou-
náležitosti s  těmi skupinami osob, které jsou ohroženy  chudobou a sociálním vyloučením. 
2) Zajistit kvalitní a všem seniorům dostupné veřejné služby v  oblasti bezpečnosti, 
zdravotnictví, bydlení, sociální péče a terénních služeb na celém území ČR, celoživotního 
vzdělávání, kultury, veřejné dopravy, právní jistoty a vyšší vymahatelnost práva vedoucí 
k humanizaci společenského demokratického systému. 
3) Realizovat reformu státního penzijního systému, s cílem zvýšit kvalitu života seniorské 
populace a také vyšší podíl penzijních výdajů na HDP na úroveň v Evropě obvyklou.  
4) Zabezpečit sektor sociálních bytů pro osamělé seniory a další ohrožené skupiny populace, 
přijmout zákon o sociálním bydlení. 
5) Zvýšit zastoupení osob v seniorském věku v zastupitelských sborech všech stupňů na úro-
veň podílu věkové struktury populace, uzákonit seniorskou samosprávu. 
6) U osob 70+ zabezpečit dopravu zdarma na železnici, dále u integrovaných dopravních 
systémů a u městské hromadné dopravy. U osob 65+ zabezpečit seniorské slevy na kulturní  
a vzdělávací akce, vstupného na kulturní památky, do zoologických zahrad, lázní a bazénů.   
7) Vyhlašovat dotační tituly na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorské 
populace.  

Politiky reagující na stárnutí obyvatelstva mohou být účinné pouze tehdy, budou-li 
založeny na komplexním přístupu a koordinaci všech přijatých opatření za přímé účasti 
seniorských organizací a s využitím potenciálu starší generace. Úcta ke stáří vždy byla, je  
a bude projevem vyspělosti české společnosti. 

 
ZÁSADNÍ PROBLÉMY SENIORSKÉ POPULACE 
1) Skromné penze, které ve spojení s nedokonalým a nespravedlivým valorizačním 
schématem nepostačují pro růst kvality života seniorské populace. Měřeno dle parity kupní 
síly penzí je Česká republika na 15. místě z 24 hodnocených evropských zemí. A měřeno dle 
reálné materiální spotřeby důchodců, k  meziročnímu růstu docházelo pouze u 8 až 25 z 33 
měřených spotřebních položek v posledních 11 letech. Z toho u 2 až 10 ze 17 položek 
základních životních potřeb.  
2) Nespravedlivý mezigenerační vývoj, zhoršování sociálního postavení českých seniorů, 
které měřeno dle mezinárodních standardů obecným náhradovým poměrem, pokleslo v třetím 
funkčním období Rady ze 43,6 na 41,4%. Oproti roku 1989 (50,4%) činí propad devět 
procentních bodů.  
3) Prodlužující se době seniorského věku (80+) neodpovídá nastavení penzijního a sociálního 
systému, což u starších osamocených osob nastoluje dilema mezi úhradou jednotlivých 
položek základních životních potřeb ––  zda zaplatit bydlení, léky, nebo potraviny. U těchto 
seniorských skupin vznikají rizika hmotné nouze, podvýživy a porušování procedury 
léčebných režimů.   
4) Zvyšující se rozdíly mezi dynamikou růstu penzí a dynamikou růstu nákladů na uspokojení 
některých základních, respektive specifických životních potřeb důchodců, snižují především 
finanční dostupnost bydlení, zvláště bydlení nájemního, léků a některých zdravotních služeb. 
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5) Rostoucí diferenciace společenského postavení starobních důchodců nejen podle příjmu, 
ale také podle druhu bydlení a zdravotního stavu, vznik velkých skupin strádajících seniorů 
bez odpovídající pozornosti státu a veřejné správy. 
6) Sociální izolace a sociální vyloučení seniorů s nízkými příjmy, osamělých seniorek bez 
kombinované penze žijících ve velkých městech v nájemních bytech a starších seniorů se 
zhoršeným zdravotním stavem. 
7) Zdravotní rizika související s  lékovou interakcí, kterým jsou vystaveny statisíce seniorů 
užívajících více než 5 léčivých přípravků současně. 
8) Snižování obslužnosti infrastruktury v některých obcích (pošta, obchod) omezuje 
dostupnost základních životních potřeb zejména starším seniorkám a seniorům, u kterých 
následně vzrůstá závislost na pomoci jiné osoby. A to se všemi riziky zneužití seniorské 
důvěry. 
9) Mezigenerační vztahy, úcta, ohleduplnost, důstojnost, solidarita a pomoc, odpovědnost 
politiků, státní a veřejné správy, médií, školství, rodiny, seniorské samosprávy i jednotlivých 
seniorů.      

Kumulace těchto jevů představuje stále výraznější rizika devastace lidské důstojnosti, 
sociálního vyloučení a ohrožení života starších lidí. Stát, který tyto procesy založil, 
nedostatečně reaguje na nastavení institutů sociální ochrany, které po odpracování čtyřiceti  
a více let pro společnost starobním důchodcům náležejí. 

 
Zkvalitnit český penzijní systém: 
1) Reformovat státní systém důchodového pojištění tak, aby se poměr průměrného starobního 
důchodu k průměrné hrubé mzdě do roku 2021 zvýšil ze současné úrovně těsně nad 40 % 
alespoň k 45 %, aby se důchodci více než dosud podíleli na růstu blahobytu celé společnosti. 
2) Změnit systém valorizace penzí. Prosadit výpočet podle pro důchodce výhodnějšího z obou 
užívaných indexů růstu životních nákladů (obecného, nebo domácností důchodců) a podle 
poloviny (dosud třetiny) růstu reálných mezd.  
3) Zavést institut minimálního starobního důchodu na úrovni trojnásobku životního minima 
(75 % průměrného starobního důchodu), respektive alespoň na úrovni spotřebního koše 
základních životních potřeb důchodce.  
4) Od stanovené věkové hranice (např. nad 70 let) zavést jednorázový starobní příplatek 
důchodci, který bude kompenzovat ztrátu možnosti přivýdělku. 
5) Uvážit změny v nastavení druhé složky valorizace starobních penzí, která by se měnila 
v souvislosti s věkem.    
6) Zavést pravidelné 13. důchody u starobního důchodu a invalidního důchodu III. stupně 
invalidity ve výši 60 % průměrných důchodů, vyplácené diferencovaně dle výše důchodu 
v prosinci každého roku. 
7) Požádat příslušné vládní orgány o přehodnocení podmínek nároku na výplatu souběhu 
vdovského nebo vdoveckého důchodu s  důchodem starobním; souběh je považován za 
nedostatečný.    
8) Prosadit zásadnější reformu důchodového systému s  povinnou účastí zaměstnavatelů na 
spoření všem zaměstnancům ve třetím důchodovém pilíři, a to ve vazbě na reformu systému 
státní sociální podpory a daňového systému. 
9) Širší nabídkou pracovních příležitostí na trhu práce, respektive i daňovými úlevami, 
výrazněji snížit počet osob odcházejících do předčasného důchodu. 
10) K zabezpečení přiměřené výše starobních penzí u osob samostatně výdělečně činných 
zvýšit nastavení minimálních plateb pojistného na úroveň plateb zaměstnaneckých.   
11) Docílit do roku 2021 postupné zvýšení výdajů na důchody ze současných 8,5 procentních 
bodů HDP na 12,5 procentních bodů, což je současný průměr výdajů na důchody v zemích 
EU. 
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Zvýšit seniorskou participaci a spoluúčast:   
1) Přijmout zákon o podpoře potřeb a zájmů starší generace (zákon o seniorech), upravující 
postavení, úlohu a vztah seniorské samosprávy k výkonným orgánům státu, krajů a obcí, 
včetně zákonného vymezení působnosti Rady seniorů ČR jako právnické osoby pro oblast 
života starší populace. Cílem je dosažení obdobných práv, které vyplývají pro 
zaměstnavatelské svazy či střechové odborové organizace z ustanovení § 320 zákona 
č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
2) V zákoně zakotvit povinnost krajů a obcí zřídit výbor pro seniory a rodiny. 
3) Docílit přiměřené zastoupení osob 65+ v orgánech Parlamentu ČR a v zastupitelských 
sborech územní samosprávy. Na všech stupních organizační výstavby Rady seniorů ČR 
stanovit postup k výběru kandidátů na poslance, senátory a zastupitele krajských a obecních 
zastupitelstev spolu s náměty pro volební programy partnerských politických stran a se-
niorských kandidátů.  
4) Každoročně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádat společné zasedání vlády 
ČR s Radou seniorů ČR za účelem posouzení sociálního postavení a kvality života seniorů 
v České republice. 
5) Konsolidovat Radu vlády pro seniory a stárnutí populace podle slovenského vzoru, oproti 
současnosti zvýšit zastoupení seniorských organizací. 
6) Zákonnou formou pro stát určit trvalý a důstojný způsob financování orgánů a členských 
organizací Rady seniorů ČR na činnosti a projektové aktivity zaměřené na ochranu práv a pot-
řeb seniorů, vzdělávání a osvětu, úhradu nezbytných provozních nákladů, nákladů na expertní 
odbornou činnost, odpovídající účasti sjednoceného seniorského hnutí na sociálním 
partnerství, podpořeném Evropskou federací seniorů EURAG. Cílem je dosažení obdobných 
práv, která vyplývají pro zaměstnavatelské svazy či střechové odborové organizace 
z ustanovení § 320a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
7) Mezinárodní den seniorů zařadit do zákona o státních svátcích jako významný den České 
republiky.   
 
Ochrana, podpora a pomoc seniorské populaci: 
1) Zahrnout do právního řádu České republiky institut seniora, jako chráněné osoby. 
2) Účastnit se projektů zaměřených na oblast ochrany práv seniorů a zvýšení jejich účasti na 
akcích komunitního života v rámci  nového dotačního programu MPSV „Obec přátelská 
seniorům“ a „Programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí“. 
3) Každoročně na jednání vlády ČR kontrolovat a aktualizovat dokument „Koncepce podpory 
rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory“, kde dosavadní výsledky 
neodpovídají potřebám vyplývajícím z demografických změn a potřeb zajištění kvality života 
v každém věku. 
4) Osobám 70+ zabezpečit dopravu zdarma na železnici, dále u integrovaných dopravních 
systémů a u městské hromadné dopravy. Osobám 65+ zabezpečit seniorské slevy na kulturní  
a vzdělávací akce, vstupného na kulturní památky, do zoologických zahrad, lázní a bazénů.  
5) Provozovat širší využití svozu starších a invalidních osob zajištěním obecními  
i soukromými autodopravci do míst s  poskytováním zdravotních, rehabilitačních, případně  
i obchodních služeb, s finanční dotací obecních, respektive i krajských úřadů. Tedy ve 
spolupráci se samosprávou podporovat vznik tzv. „senior taxi“. 
6) Zavést mezinárodní doklad seniorského stavu pro prokazování seniorských slev 
v zahraničí. 
7) Nezpoplatňovat úhrady za zdravotní prohlídky řidičů nad 65 let věku. 
 
 
Ekonomické aktivity seniorské populace: 
1) Legislativní a rozhodovací činností vlády, orgánů státní správy, zaměstnavatelů veřejné  
i soukromé sféry podporovat vyšší zapojení starších lidí na trhu práce, rozšířit příležitosti pro 
práci na částečný úvazek a uvážit daňové zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávající osoby 
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60+. Výraznější pozornost věnovat pobídkám k využití starších lidí v malých a středních 
podnicích, včetně rodinných podniků a firem. 
2) Vymítit požadavky zaměstnavatelů k  předčasnému odchodu starších osob do starobního 
důchodu bez penalizace za to, že zůstanou na trhu práce tak dlouho, jak si přejí. 
Zaměstnanost starších pracovníků podpořit širším využitím aktivní politiky zaměstnanosti, 
organizováním odborného výcviku, pracovního a odborného poradenství. 
3) Umožnit účast expertů Rady seniorů ČR v pracovních týmech zabývajících se programem 
„Iniciativa Práce 4.0“, zaměřeným na další rozvoj digitalizace, informatiky a kybernetiky, 
s dopady na zaměstnanost a trh práce, včetně souvisejících sociálních aspektů a vlivů na 
zachování důstojnosti života a práv starší generace. Dále při rozpracování strategického rámce 
České republiky pro příštích patnáct let pod názvem „Česká republika 2030“, zaměřeném na 
udržitelný rozvoj a vyšší kvalitu života všech generací v sociální, ekonomické i envi-
ronmentální oblasti. 
 
Ochrana zdraví a zdravé stárnutí: 
1) Na Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR intenzivněji 
přistoupit k dosažení systémově programové podpory duševního zdraví ve stáří. A to k eli-
minaci demence, Alzheimerovy choroby, která se stále více vyskytuje jako choroba ve stáří. 
Cílevědomě vést boj o potlačení těchto nemocí širším využitím psychosociálních služeb, 
poznávacích výcvikových programů, výcviku pečujících rodinných příslušníků, včetně 
specifické přípravy ošetřujícího nemocničního personálu s patřičným platovým oceněním.  
2) Urychleně přijmout zákon o sociálně-zdravotních službách současně s celoplošným 
programem zřizování pečovatelských domů a geriatrických středisek reagujících na specifické 
potřeby pacientů trpících duševními chorobami s tělesným, psychologickým, geriatrickým  
a gerontologickým posuzováním léčby, s nezbytným poradenstvím, rehabilitací a výcvik-
kovými programy pro poskytovatele péče. 
3) Zahrnout služby paliativní péče do komplexní péče o zdraví. Za tímto účelem zpracovat 
Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR standardy pro 
paliativní péči s podporou multidisciplinárních přístupů u všech poskytovatelů těchto služeb. 
Vybudovat a integrovat institucionální a domácí služby se specifickým výcvikem v paliativní 
péči pro všechny zúčastněné profese. 
4) Přijmout ve všech krajích České republiky regionální programy působnosti pečovatelské 
služby zajišťující pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností ve 
vlastních domácnostech. Za prvořadé považovat rozšíření terénních pečovatelských služeb na 
celé území ČR a širší nabídku pomoci k uspokojení obligatorních nároků na sociální dávky.  
5) Na společných jednáních Rady seniorů ČR s vedením Ministerstva zdravotnictví ČR, 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Asociací krajů ČR, pořádaných zpravidla každý 
rok, provádět hodnocení výsledků v oblasti využití služeb asistovaného života – lékařských 
výrobků a zařízení, v gerontotechnologii, služeb pomáhajících v oblasti sluchu a zraku, 
chytrých domů, ergonomického nářadí, robotické techniky a elektroniky. 
6) Platby za státní pojištěnce každoročně automaticky valorizovat, s cílem jejich navýšení 
alespoň na úroveň 1 100 Kč.  
7) Systémově řešit problém podfinancování údržby nemocnic. 
8) Docílit možnosti bezúplatného očkování osob 65+ účinnější vakcínou proti 
pneumokokovým infekcím dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů. 
9) Na Ministerstvu zdravotnictví ČR každoročně vypisovat edukační dotační tituly pro 
zvýšení zdravotnické gramotnosti seniorské populace. Ke zvýšení zdravotnické gramotnosti 
využívat též měsíčník Dobu seniorů a vzdělávací aktivity na úrovni krajských rad seniorů. 
10) Od vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských a městských zřizovatelů 
vyžadovat systematické doplnění personálu nemocnic podle tabulkových předpisů (na 
pracovišti má být tabulkový počet, nikoli x minus 1000 lékařů, kteří odešli po službě domů). 
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Ve státních a veřejných nemocnicích zajistit stabilizaci lékařů na systemizovaných místech, 
omezit odchody do soukromých zařízení.  
11) Prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
předložit zdravotním pojišťovnám podnět k zavedení částečně hrazených relaxačních pobytů 
pro seniory s dotací 1 500 Kč při týdenním pobytu. 
 
Celoživotní vzdělávání, osvětové a edukační aktivity: 
1) Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporovat rozvoj Univerzit třetího 
věku, a to včetně výuky ve všech oborech. Dále kurzy inovační povahy, aktivity na podporu 
fyzické a psychické kondice, programy rozvíjející individuálně řízené učení v seniorském 
věku a v mezinárodních týmech. 
2) V součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národním 
vzdělávacím fondem přijmout programový dokument „Dlouhodobý záměr seniorského 
vzdělávání a vzdělávacích programů na období let 2018 – 2022“, obsahující i opatření pro 
lektorské pokrytí vzdělávacích aktivit. A to včetně zařazení výuky mezigeneračních vztahů do 
výuky všech typů škol. 
3) Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, městskými  a  obecními úřady zpracovat 
celoplošný program využití veřejných knihoven za účelem organizace vzdělávacích akcí pro 
seniory.  
 
Seniorské bydlení: 
1) Prostřednictvím zákona o sociálním bydlení zajistit finanční dostupnost nájemního bydlení 
osamoceným seniorkám a seniorům. V sektoru sociálního a dostupného bydlení docílit do 
roku 2022 výstavbu 10 000 malometrážních bytů pro seniory.    
2) Stanovit povinnost státu a obcím zpracovávat objektivní evidenční cenové mapy 
nájemného na základě svobodně uzavřených nájemních smluv. 
3) Novelou nařízení vlády č. 453/2013 Sb. zrušit institut soudního znalce pro zajištění 
srovnatelného nájemného v místě pro účely soudního řízení, odmítnout vytváření 
pseudocenových map z údajů realitních kanceláří. 
 

Další úkoly Rady seniorů ČR  
1) Nadále rozšiřovat členskou základnu Rady seniorů ČR, zejména na úrovni krajů a státu-
tárních měst. 
2) V součinnosti s orgány územní samosprávy rozšířit bezplatné poradny pro seniory při 
všech krajských Radách seniorů. 
3) Do konce roku 2018 ustavit krajské rady seniorů v Pardubickém a Karlovarském kraji a do 
roku 2021 městské Rady seniorů ve všech statutárních městech.   
3) Systematickou spolupráci s  Českou televizí (publicita seniorských témat ve 
zpravodajských pořadech, tvorba zábavných pořadů pro seniory) rozšířit na Český rozhlas. 
Usilovat o zastoupení v Radě ČT a v Radě ČRo.  
4) Zvýšit prodej časopisu „Doba seniorů“, inzerci, předplatné a počet dopisovatelů z řad 
seniorů i seniorských organizací. 
5) Každoročně uskutečnit odborné konference se seniorskou tématikou za účasti zahraničních 
hostů. Mezinárodní styky rozvíjet s partnerskými seniorskými organizacemi Rakouska, 
Francie, Slovenska, Polska a Maďarska.  
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Stanovy Rady seniorů České republiky, z.s.s. 
  

 
ČÁST PRVNÍ 

      ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
(1) Rada seniorů České republiky  byla  jako právnická osoba registrována na MV ČR 

pod č. VSC/1 – 1868/93 – R, IČ: 63829797 (dále jen RS ČR). RS ČR je zapsána ve 
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 4704, 
s identifikačním číslem: 638 29 797. V souladu s § 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „NOZ“) se RS ČR od 1.1. 2014 jako sdružení samostatných právnických 
osob považuje za zapsaný svaz spolků („z.s.s.“) ve smyslu ustanovení § 214 odstavce 2, § 216 
a následných NOZ.  

RS ČR je nestranickým sdružením seniorských organizací, institucí, klubů důchodců  
a seniorů i fyzických osob. Je vybudována na demokratických zásadách. V zastoupení seniorů 
České republiky plní vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, 
kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, k resortům, 
k Parlamentu ČR.  

RS ČR podporuje jednotlivé členské organizace, instituce a kluby. Koordinuje, 
podněcuje a sjednocuje jejich činnost k zajištění důstojného způsobu života, k uspokojování 
potřeb, k ochraně práv a  jistot třetí generace a to s přihlédnutím ke specifickému postavení 
jednotlivých organizací. RS ČR nesdružuje politické strany ani politická hnutí.  
 

(2) RS ČR plní funkce definované v odstavci 1 též ve vztahu k orgánům krajské,  
městské a obecní samosprávy, spolupracuje a jedná s politickými stranami a hnutími, odbory, 
i s organizacemi jejichž činnost s působností Rady souvisí, a to v České republice i v za-
hraničí.  
 

(3) RS ČR vystupuje svým jménem a nese za svoji činnost plnou odpovědnost. Ve své 
činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a svými   stanovami. 
 

(4) RS ČR působí na celém území České republiky. Sídlem RS ČR je hlavní město 
Praha. 
 

§ 2 
Působnost RS ČR 

 
(1) Cílem RS ČR jako představitele seniorů je spolupracovat při koncipování 

mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, 
kulturní, sociální, ekonomický a společenský rozvoj, včetně celoživotního vzdělávání a vol-
nočasových aktivit.  
 

(2) Za účelem dosažení těchto cílů je činnost RS ČR zaměřena na:   
a) odpovídající sociální postavení, životní úroveň a sociální jistoty,  
b) kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči, 
c) přiměřené bydlení, včetně státní garance dostupnosti bydlení, 
d) právní pomoc při řešení problémů, 
e)podmínky pro společenské, zájmové,  kulturní, sportovní, vzdělávací zapojení seniorů, 
 f) rozvoj humanitární pomoci a rozvoj péče o seniory,  
g) uplatnění potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve společnosti a rozvoj forem jejich 
aktivit, 
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h) uplatnění seniorů na trhu práce, tvorbu a realizaci projektů a koncepcí aktivního stárnutí 
populace, 
i) rozšiřování universit 3.věku na vysokých školách, center celoživotního vzdělávání, rozvoj 
výzkumu seniorské problematiky, rozšiřování informačních a vzdělávacích programů pro 
seniory ve sdělovacích prostředcích, 
j) poskytování odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č.108/2006 Sb., 
k) poskytování poradenství ve věcech bytových, právních a zdravotních,. 
l) vlastnictví vydavatelských práv k vydávání periodika Doba seniorů, 
m) zapojení do mezinárodních seniorských organizací. 
 

(3) Pro zajištění jednotného postupu při jednáních o záležitostech uvedených v před-
chozím odstavci s ústavními činiteli, s orgány státu a samosprávy RS ČR koordinuje, 
sjednocuje a podporuje stanoviska  členských organizací, institucí a klubů. Zpracovává 
společná stanoviska a projednává je s příslušnými orgány.    
        

(4) RS ČR zejména:  
a) je připomínkovým místem vlády ČR, krajských, městských a obecních samospráv,  
b) navrhuje orgánům státu, krajů, měst a obcí legislativní či jiná opatření ve prospěch seniorů, 
c) analyzuje data o sociálním postavení a životní úrovni seniorů, o rozsahu a kvalitě jejich 
sociálního zabezpečení, o dostupnosti a úrovni zdravotní péče, o dostupnosti bydlení, 
dopravy, zájmové činnosti, kultury,  tělovýchovy, sportu rekreačních aktivit, 
d) podněcuje a realizuje výzkum problematiky seniorů, 
e) zaujímá stanoviska k diskriminaci a k naplňování seniorských práv. Přispívá a kontroluje 
plnění „Národního akčního plánu  podporujícího pozitivní stárnutí“, 
f) organizuje tvorbu a realizaci projektů pro seniory, 
g) vydává noviny, časopisy a další publikace, pořádá odborné konference, semináře a další 
akce, 
h) spolupracuje se sdělovacími prostředky, přispívá k  utváření pozitivních mezigeneračních 
vztahů, bojuje proti násilí a dalším negativním jevům seniorské diskriminace, 
i) řídí a zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi v zájmu seniorů. 
 
 

§ 3 
                                                         Členství v RS ČR 
 

(1) Členství v RS ČR je dobrovolné. Členem se může stát seniorská nebo proseniorská 
organizace, klub, instituce i fyzická osoba.  Za seniorskou nebo proseniorskou organizaci  
a klub se považuje pro účely těchto stanov subjekt ve kterém nadpoloviční většinu členů tvoří 
senioři.  
         

(2) Organizace s celostátní působností se stává členem RS ČR na základě písemné 
přihlášky, kterou schvaluje kolegiem. RS ČR.  
  

(3) Členství je kolektivní, všichni členové jsou si rovni. Zastoupení členských 
organizací, klubů, institucí i fyzických osob v orgánech RS ČR je uvedeno v § 7, § 10, § 13  
a § 15 stanov.  
  

(4) Po zaplacení členského příspěvku je nový člen RS ČR zapsán do seznamu členů, 
který je vyvěšen na www.rscr.cz. Po skončení členství dle § 21 stanov se bývalý člen ze 
seznamu vyškrtne.  
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§ 4 
Práva a povinnosti člena RS ČR 

 
(1) Člen RS ČR má právo: 

a) podílet se na činnosti RS ČR,  
b) písemnou formou vznášet náměty, návrhy, dotazy a stížnosti k orgánům RS ČR a poža-
dovat informace o jejich řešení, 
c) navrhovat kandidáty, volit orgány a být volen do orgánů RS ČR, 
e) využívat služeb organizovaných RS ČR. 

 
(2) Člen RS ČR má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů RS ČR, 
b) zúčastňovat se jednání orgánů do kterých byl zvolen nebo jmenován a aktivně se podílet na 
zajišťování úkolů RS ČR, 
c) informovat se  o činnosti RS ČR,  
d) vykonávat zodpovědně svěřené funkce a plnit uložené úkoly, 
e) zaplatit členský příspěvek nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku. 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ  
ORGÁNY RADY RS ČR 

 
§ 5                                                    

Orgány RS ČR jsou: 
a) Republikový sjezd, 
b) Kolegium, 
d) Předsednictvo, 
d) Ústřední kontrolní a revizní komise. 
 

§ 6 
Republikový sjezd RS ČR 

 
(1) Republikový sjezd je nejvyšším orgánem RS ČR.  
 
(2) Republikový sjezd je svoláván kolegiem RS ČR jednou za čtyři roky. Kolegium 

vyhlásí termín sjezdu nejpozději devět měsíců před jeho konáním. 
 
(3) Delegáty na sjezd volí členské organizace a krajské Rady seniorů podle klíče 

stanoveného kolegiem.    
  

(4) Mimořádný sjezd musí být svolán do tří měsíců, žádá-li o jeho svolání 
nadpoloviční většina členských organizací.  

 
(5) Sjezd projednává a schvaluje: 

a) zprávu o činnosti RS ČR za minulé funkční období, 
b) zprávu o hospodaření RS ČR za minulé funkční období, 
c) zprávu Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR, 
d) stanovy RS ČR, 
e) program RS ČR na další funkční období, 
f) sjezdové dokumenty. 
g) rozhoduje o zániku RS ČR dle § 20. 
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  (6) Sjezd potvrzuje členy Kolegia, Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR, kteří 
byli delegováni členskými organizacemi a stanovuje počet členů předsednictva. 
 
 (7) Potvrzeného funkcionáře RS ČR sjezdem nelze členskou organizací v  průběhu 
funkčního období odvolat. Výjimkou je úmrtí, dlouhodobá nemoc,  pravomocné odsouzení  
a dlouhodobé neplnění povinností v RS ČR.    
 
 

§ 7 
Kolegium RS ČR 

 
  (1) Kolegium je nejvyšším orgánem RS ČR mezi republikovými sjezdy.  
 

(2) Každá organizace s celostátní působností a krajská Rada seniorů jsou v Kolegiu 
zastoupeny delegovaným zástupcem s hlasovacím právem. Členem Kolegia s hlasovacím 
právem je též šéfredaktor periodika „Doba seniorů“.  
 

(3) Členem Kolegia RS ČR může být čestný předseda RS ČR s hlasem poradním  
a s právem účasti na jednání.  
 

(4) Kolegium rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do výlučné pravomoci 
republikového sjezdu: 

a) svolává sjezd RS ČR,  schvaluje dokumenty předkládané sjezdu a zajišťuje plnění usnesení 
sjezdu, 
b) určuje strategii jednání představitelů RS ČR na mezinárodní úrovni, 
c) schvaluje organizační řád a další vnitřní předpisy RS ČR a zákonně neodkladné změny 
stanov RS ČR,      
d) stanovuje výši členského příspěvku, a to s přihlédnutím k počtu členů organizace, nebo 
klubu seniorů, 
e) rozhoduje o otázkách členství v RS ČR, 
f) rozhoduje o zřizování nebo rušení organizačních jednotek RS ČR,     
g) schvaluje roční plán činnosti a rozpočet, roční účetní závěrku a zprávu předsednictva o čin-
nosti a hospodaření, 
h) schvaluje zásady odměňování pracovníků a funkcionářů, 
i) bere na vědomí zprávy Ústřední kontrolní a revizní komise. 
 

(5) Kolegium v době konání Republikového sjezdu volí tajným hlasováním:  
a) předsedu,  
b) 1. místopředsedu,   
c) místopředsedy, 
d) členy předsednictva.   
 

(6) Zasedání kolegia RS ČR se uskutečňují dle plánu činnosti.  
 
(7) Kolegium je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 

kolegia. Usnesení jsou platná, hlasovala-li pro jejich přijetí většina přítomných členů. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

 
 

 
 

§ 8 
Předsednictvo 
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(1) Předsednictvo je výkonným orgánem RS ČR, za svou činnost odpovídá kolegiu. 

 
(2) Členy předsednictva jsou předseda, 1.místopředseda, místopředsedové a další 

členové zvolení kolegiem. 
 

(3) Předsednictvo zajišťuje plnění usnesení kolegia RS ČR a zejména: 
a) připravuje jednání RS ČR s ústavními činiteli, s představiteli státu, krajů a Evropské unie,   
b) připravuje podklady pro jednání kolegia, zajišťuje výkon jeho usnesení, 
c) v období mezi zasedáními kolegia řídí a organizuje  veškerou činnost RS ČR, 
d) v zastoupení seniorů ČR jedná v obou komorách Parlamentu, 
e) organizuje konference a semináře RS ČR,  
f) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR, 
g) projednává zprávy krajských Rad seniorů. 
 

4) Zasedání předsednictva jsou svolávána dle plánu práce. Pro rozhodování platí 
pravidla stanovená v § 7, odstavci 7. 

 
(5) Člen předsednictva může být odvolán kolegiem pro neplnění povinností nebo ze 

zdravotních důvodů. 
 

§ 9 
Předseda RS ČR 

 
(1) Předseda RS ČR jedná jménem RS ČR. Je statutárním zástupcem RS ČR. Je volen 

tajnou volbou kolegia. Předseda RS ČR může být odvolán Kolegiem z důvodu neplnění 
povinností, nebo ze zdravotních důvodů.   
 

(2) Předseda RS ČR svolává a řídí jednání Kolegia, předsednictva a porady předsedů 
krajských Rad seniorů. Jedná s představiteli státu a mezinárodních organizací, plní úkoly 
stanovené předsednictvem a kolegiem.  
 

(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu RS ČR 1. místopředseda, který je 
statutárním zástupcem RS ČR nebo písemně zplnomocněný místopředseda RS ČR.  
 
 

§ 10 
Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR 

 
(1) Ústřední Kontrolní a revizní komise RS ČR (dále ÚKRK) kontroluje hospodaření 

s hmotným a nehmotným majetkem RS ČR.   
  
 (2) Kontroluje a vyjadřuje se k hospodaření všech orgánů a organizačních jednotek, 
které byly v rámci RS ČR zřízeny. 
 

(3) O výsledcích uskutečněných šetření vyhotovuje písemnou  zprávu s návrhem na 
opatření pro předsednictvo a kolegium.  
 

(4) Členové ÚKRK RS ČR jsou delegování členskými organizacemi a potvrzeni 
sjezdem a jemu také odpovídají za svoji činnost. 

 
(5) ÚKRK RS ČR ze svého středu volí a odvolává: 
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a) předsedu a 
b) místopředsedu. 

 
 (6) Pro volbu předsedy a místopředsedy ÚKRK RS ČR platí pravidla stanovená v § 7, 
odstavci 5. 
 
 (7) Předseda ÚKRK má právo účastnit se jednání kolegia a předsednictva s hlasem 
poradním. V případě závažných důvodů může být toto právo delegováno na dalšího člena 
ÚKRK. 

 
(8) Předseda nebo místopředseda ÚKRK mohou být odvoláni členy ÚKRK  pro 

neplnění povinností nebo ze zdravotních důvodů. 
 

(9) Pro rozhodování Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR platí pravidla 
stanovená v § 7, odstavci 7. 

 
(10) ÚKRK pracuje dle plánu práce, jedná nejméně 2x ročně. 
 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY RS ČR 

 
§ 11 

 
RS ČR zřizuje tyto organizační jednotky: 

a) Sekretariát RS ČR, 
b) Krajské Rady, 
c) Městské a obecní Rady, 
d) Odborné komise, pracovní skupiny a expertní týmy 

 
 

§ 12 
Sekretariát RS ČR. 

 
(1) Pro zajištění plnění úkolů zřizuje RS ČR sekretariát.  
 
(2) Sekretariát tvoří ředitel a pracovníci. Ředitel je jmenován a odvoláván 

předsednictvem na návrh předsedy RS ČR. Pracovníky sekretariátu přijímá a propouští  
předseda RS ČR.  
 

(3) Sekretariát RS ČR zejména: 
a) vede administrativu, vede účetnictví, hospodaření  a zajišťuje chod RS ČR, 
b) zpracovává a vyhodnocuje plnění dotačních projektů na financování činnosti RS ČR, 
c) plní úkoly stanovené předsedou RS ČR, 
d) zabezpečuje a organizuje analytické a výzkumné aktivity RS ČR, 
e) připravuje stanoviska k návrhům legislativy státu,  
f) zpracovává návrhy zákonů a návrhy dalších právních předpisů, 
g) zúčastňuje se meziresortního připomínkového řízení, 
h) připravuje semináře, kolokvia a konference, 
i) zajišťuje mezinárodní styky. 
 

§ 13 



 29 

Krajské Rady 
 

(1) Pro svoji působnost v jednotlivých krajích a v hl.městě Praze zřizuje kolegium RS 
ČR krajské Rady. V zastoupení seniorů krajská rada jedná s představiteli kraje, měst a obcí.  

 
(2) Krajská Rada zejména: 

a) je připomínkovým místem zastupitelstva kraje, 
b) navrhuje orgánům kraje legislativní a koncepční opatření ve prospěch seniorů, 
c) zaujímá stanoviska k diskriminaci seniorů a ke stavu plnění seniorských práv,  
d) zaujímá stanoviska k dostupnosti a kvalitě zdravotní a sociální péče a k dostupnosti 
dopravy,  
e) zabezpečuje sociální, právní, zdravotní a bytové poradenství seniorům, 
f) aktivně spolupracuje se sdělovacími prostředky, 
g) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy předsednictva,  
h) schvaluje rozpočet krajské rady, roční účetní závěrku a zprávu předsednictva  o činnosti 
 a hospodaření, 
i) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR na úrovni kraje, 
j) bere na vědomí zprávy krajské kontrolní a revizní komise, 
k) svolává krajské konference rady seniorů, krajská setkání klubů důchodců a seniorů, iniciuje 
a organizuje aktivní a plnohodnotný život seniorské populace v kraji,  
l) rozhoduje o otázkách členství u organizací s  krajskou působností, klubů a individuálně 
organizovaných členů.     
 

(3) Krajská Rada se na krajské konferenci ustavuje z členských organizací, institucí, 
klubů i fyzických osob působících na území příslušného kraje. Členem krajské Rady může být 
její čestný předseda  s hlasem poradním a s právem účasti na jednání. 
  

(4) Zasedání krajské Rady se uskutečňují dle plánů činnosti, nejméně 2x ročně. Pro 
rozhodování krajské Rady platí pravidla  stanovená  v § 7, odstavci  7. Pro volbu předsedy, 
místopředsedů a dalších členů předsednictva krajské Rady platí pravidla stanovená v § 7 
odstavci 5. 

 
(5) Krajské Rady jsou organizačními jednotkami RS ČR se způsobilostí jednat 

vlastním jménem, nabývat práv a povinností. Za krajskou Radu jedná její předseda, který za 
uzavřené závazky nese odpovědnost. 

    
 (6) Každá krajská Rada je pobočným spolkem RS ČR. Návrh na zápis podává 
předseda RS ČR. 
 

§ 14 
Předsednictvo  krajské Rady 

(1) Pro zajištění úkolů si může krajská Rada ustavit předsednictvo. Předsednictvo je 
voleno a odvoláváno krajskou Radou, které zodpovídá za svoji činnost.  
 

(2) Členy předsednictva krajské Rady jsou předseda krajského rady, místopředsedové 
a další členové zvolení krajskou Radou. O počtu volených členů předsednictva rozhoduje 
krajská konference.  

 
3) Předsednictvo krajské Rady zejména: 

a) řídí a organizuje činnost krajské Rady mezi jednotlivými zasedáními, 
b) připravuje podklady a jednání krajské Rady, zajišťuje plnění jejích usnesení, 
c) v zastoupení seniorů jedná s představiteli kraje, měst a obcí. 
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4) Zasedání předsednictva krajské Rady jsou svolávána dle plánu práce. Pro 
rozhodování platí pravidla stanovená v § 7, odstavci 7. 
 
 

§ 15 
Krajská kontrolní a revizní komise 

 
1) Krajská kontrolní a revizní komise kontroluje hospodaření s hmotným  

a nehmotným majetkem krajské rady. 
   
(2) O výsledcích uskutečněných šetření vyhotovuje písemnou  zprávu s návrhem na 

opatření pro předsednictvo a krajskou radu.  
 

(3) Členové krajské kontrolní a revizní komise jsou delegování členskými 
organizacemi, institucemi a kluby působícími na území kraje.  

 
(4) Krajská kontrolní a revizní komise volí a odvolává ze svého středu předsedu dle 

pravidel stanovených v § 7 odstavci 5. 
   

(5) Pro rozhodování krajské kontrolní a revizní komise  platí pravidla stanovená v § 7,  
odst. 7. 

 
(6) Předseda krajské kontrolní a revizní komise má právo účastnit se jednání krajské 

Rady a jejího předsednictva s hlasem poradním. V případě závažných důvodů může být toto 
právo delegováno na dalšího člena komise.  

 
(7) Krajská kontrolní a revizní komise  pracuje dle plánu práce, jedná nejméně 2x 

ročně. 
 

§ 16 
Městské a obecní Rady  

 
(1) Ve městech a v obcích může krajská Rada zřídit městské nebo obecní rady.  

 
(2) Pravidla pro vznik a činnost městských a obecních Rad seniorů stanovuje kolegium 

RS ČR.     
 
(3) Městské a obecní Rady mohou být pobočnými spolky v souladu s těmito 

stanovami. 
 

§ 17 
Odborné komise, pracovní skupiny a expertní týmy 

 
(1) Pro analytickou činnost, pro rozbory návrhů vládní legislativy, pro zpracovávání 

odborných expertíz, stanovisek a návrhů zřizuje kolegium RS ČR stálé, případně dočasné 
komise, respektive týmy specialistů.  
   

(2) Předsedou stálé pracovní komise bývá zpravidla věcně příslušný místopředseda RS  
ČR. 
 

(3) V případě potřeby může Kolegium RS ČR zřídit rozhodčí komisi jako svůj poradní 
orgán pro řešení závažných problémů uvnitř RS ČR. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 
§ 18 

 
(1) Majetek RS ČR je tvořen členskými příspěvky, dotacemi, dary, hmotnými 

prostředky, případně ziskem z podnikatelské činnosti.  
 

(2) Pro zajištění své činnosti, charitativní či alternativní pomoci žádá RS ČR o dotaci 
stát, kraje, města a obce.  
 

(3) O využívání majetku RS ČR nad 200 000 Kč rozhoduje kolegium. V částce do 200 
000 Kč rozhoduje předsednictvo a v částce do 50 000 Kč předseda a v době jeho 
nepřítomnosti 1. místopředseda RS ČR. Při svém hospodaření je RS ČR povinna se řídit 
obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Členské organizace neručí  
a neodpovídají svým majetkem za závazky a pohledávky RS ČR.  
 

(4) Náklady spojené s činnosti RS ČR jsou kryty příjmy, schválenými  v rozpočtu na 
příslušný kalendářní rok. Rozpočet a účetní závěrku schvaluje  kolegium. 
 

(5) Členské organizace, instituce a kluby sdružené v RS ČR hospodaří samostatně  
v souladu se svými stanovami a předpisy. 

 
 

§ 19 
 

(1) Organizační složky RS ČR dle § 13 a § 16 jsou oprávněny nabývat práv, majetek  
a uzavírat závazky v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. 

 
(2) Za případnou ztrátu nižší organizační složky RS ČR nenese kolegium RS ČR 
odpovědnost. 

 
ČÁST PÁTÁ 

ZÁNIK RSČR 
 

§ 20 
 

(1) RS ČR zaniká jako svaz spolků rozhodnutím sjezdu, nebo vystoupením všech 
členských organizací. 

 
(2) Zánikem RS ČR zanikají všechny její organizační složky. 
 
(3) V případě zániku RS ČR se zůstatkový majetek převede na členské organizace dle 

rozhodnutí sjezdu. 
 

§ 21 
Ukončení členství v RS ČR 

 
(1) Členství v RS ČR skončí: 

a) zánikem organizace, instituce nebo klubu, 
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b) na základě písemného oznámení o vystoupení, 
c) vyloučením z důvodu hrubého porušení stanov; vyloučení člena na základě hrubého 
porušení stanov je podmíněno předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů Kolegia, 
d) dohodou. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 22   

 
(1) Tyto stanovy byly schváleny 3. republikovým sjezdem dne 12.5. 2017. 
 
(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.  
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IIIIII..  PPaarrllaammeennttnníí  vvoollbbyy  22001177    
aa  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  
  
OObbddoobbnněě  jjaakkoo  vv  ppřřeeddcchhoozzíícchh  lleetteecchh  vvssttoouuppiillaa  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  ddoo  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkaammppaanněě  
aakkttiivvnněě..  OOsslloovviillaa  aa  vvyyzzvvaallaa  sseenniioorrsskkoouu  ppooppuullaaccii  kk  aakkttiivvnníí  aa  uuvvěěddoomměělléé  úúččaassttii  nnaa  vvoolleebbnníímm  
aakkttuu,,  vvyyhhlláássiillaa  sseenniioorrsskkéé  vvoolleebbnníí  ttéémmaattaa  aa  vvee  1122  kkrraajjíícchh  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkrraajjsskkéé  kkuullaattéé  
ssttoollyy..  VVyyhhllááššeennáá  sseenniioorrsskkáá  vvoolleebbnníí  ttéémmaattaa::  

--  SScchhvváálleenníí  pprroo  sseenniioorrsskkoouu  ppooppuullaaccii  vvssttřřííccnnééhhoo  zzáákkoonnaa  oo  ddoossttuuppnnéémm  aa  ssoocciiáállnníímm  
bbyyddlleenníí,,  ssttááttnníí  vvýýssttaavvbbaa  1100  000000  mmaalloommeettrráážžnníícchh  bbyyttůů  ddoo  rrookkuu  22002222..  

--  VVaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí  22001188..  
--  PPřřiidděělleenníí  RRaadděě  sseenniioorrůů  ČČRR  pprráávvnnííhhoo  nnáárrookkuu  nnaa  sseenniioorrsskkéé  zzaassttuuppoovváánníí,,  sscchhvváálleenníí  

zzáákkoonnaa  oo  sseenniioorreecchh..  
--  UUsskkuutteeččnněěnníí  pprroo  ssoouuččaassnnéé  sseenniioorryy  vvssttřřííccnnéé  ppeennzziijjnníí  rreeffoorrmmyy  ddllee  ppoožžaaddaavvkkůů  33..  ssjjeezzdduu  

RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR..  
--  DDoopprraavvaa  oossoobb  7700++  nnaa  žžeelleezznniiccii  aa  vv  ddoopprraavvnníícchh  iinntteeggrroovvaannýýcchh  ssyyssttéémmeecchh  zzddaarrmmaa,,  

nneejjmméénněě  5500  %%  sseenniioorrsskkéé  sslleevvyy  vv  kkuullttuuřřee  aa  vvzzdděělláávváánníí..  
  

PPrrooggrraamm  kkrraajjsskkýýcchh  kkuullaattýýcchh  ssttoollůů  bbyyll  pprroo  cceelloouu  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkuu  ssttaannoovveenn  jjeeddnnoottnněě..  AA  ttoo::    
aa))  úúvvooddnníí  vvyyssttoouuppeenníí  ppřřeeddsseeddkkyynněě  nneebboo  ppřřeeddsseeddyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů,,  
bb))  úúvvooddnníí  vvyyssttoouuppeenníí  ppřřeeddsseeddyy  RRSS  ČČRR,,  
cc))  ttřříímmiinnuuttoovváá  úúvvooddnníí  vvyyssttoouuppeenníí  ppřřííttoommnnýýcchh  kkaannddiiddááttůů  nnaa  ppoossllaannccee  zz    jjeeddnnoottlliivvýýcchh  

ppoolliittiicckkýýcchh  ssttrraann  aa  hhnnuuttíí,,    
dd))  ddoottaazzyy  aa  ssttaannoovviisskkaa  sseenniioorrůů  kk  ppřřííttoommnnýýmm  ppoolliittiikkůůmm,,    
ee))  ddvvoouummiinnuuttoovvéé  ooddppoovvěěddii  oosslloovveennýýcchh  kkaannddiiddááttůů  nnaa  ppřřeeddnneesseennéé  ddoottaazzyy,,  
ff))  ttaakkttoo  pprroobběěhhllyy  ddvvěě  aažž  ččttyyřřii  ddiisskkuussnníí  kkoollaa  ppooddllee  zzáájjmmuu  sseenniioorrůů,,  
gg))  ppoo  vvyyččeerrppáánníí  ooddppoovvěěddíí  nnaa  ddoottaazzyy  ppřřeeddsseeddkkyynněě  nneebboo  ppřřeeddsseeddyy  ppřříísslluuššnnéé  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  

sseenniioorrůů  sseettkkáánníí  sseenniioorrůů  ss  ppoolliittiikkyy  uukkoonnččiill..    
MMooddeerrááttoorreemm  ppřřeeddvvoolleebbnníícchh  kkrraajjsskkýýcchh  kkuullaattýýcchh  ssttoollůů  
bbyyll  vvee  vvššeecchh  kkrraajjíícchh  ppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR..  VV  úúvvoodduu  jjeeddnnáánníí  
zzhhooddnnoottiill  ppoozziittiivvaa  ii  nneeggaattiivvaa  ččttyyřřlleettéé  ppůůssoobbnnoossttii  vvllááddyy    
aa  ppaarrllaammeennttuu  vvee  vvzzttaahhuu  kk  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccii..  SSoouuččaassnněě  
zzhhooddnnoottiill  ttaakkéé  ppooddííll  aa  ooddppoovvěěddnnoosstt  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  
ppoolliittiicckkýýcchh  ssttrraann  aa  hhnnuuttíí  zzaassttoouuppeennýýcchh  vvee  SSnněěmmoovvnněě  nnaa  
vvyyttvváářřeenníí  ppooddmmíínneekk  aa  ppřřeeddppookkllaaddůů  pprroo  rrůůsstt  kkvvaalliittyy  
žžiivvoottaa  ggeenneerraaccíí  ttřřeettííhhoo  aa  ččttvvrrttééhhoo  vvěěkkuu..    MMooddeerroovváánníí  
ppoořřaadduu  bbyylloo  kkee  vvššeemm  kkaannddiiddááttůůmm  sspprraavveeddlliivvéé,,  kkaažžddýý  vvee  
ssttaannoovveennéémm  ččaassee  mměěll  mmoožžnnoosstt  ppřřeeddssttaavviitt  „„ccoo  jjeehhoo  

ssttrraannaa,,  nneebboo  hhnnuuttíí,,  nneebboo  oonn  ((oonnaa))  oossoobbnněě  uudděěllaajjíí  pprroo  ttoo,,  aabbyy  ssee  sseenniioorrůůmm  žžiilloo  llééppee““..  PPoottéé  
nnáásslleeddoovvaallyy  ddoottaazzyy  aa  ssttaannoovviisskkaa  ppřřííttoommnnýýcchh..  DDiisskkuussee  bbyyllyy  vveellmmii  zzaajjíímmaavvéé,,  ppřřííttoommnníí  sseenniioořřii  
hhooddnnoottiillii  vvýýsslleeddkkyy  ččttyyřřlleettéé  ppůůssoobbnnoossttii  vvllááddyy  aa  PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy,,  uuppoozzoorrňňoovvaallii  nnaa  
nneeddoořřeeššeennéé  pprroobblléémmyy,,  vvzznnááššeellii  nnoovvéé  ppoožžaaddaavvkkyy  aa  nnáávvrrhhyy..  OOtteevvřřeennaa  bbyyllaa  cceelláá  šškkáállaa  
sseenniioorrsskkýýcchh  ttéémmaatt,,  aa  ttoo  nneejjeenn  zz  ppeennzziijjnnííhhoo  ssyyssttéémmuu,,  aallee  ttééžž  zz  oossttaattnníícchh  ssfféérr  sseenniioorrsskkééhhoo  žžiivvoottaa..  
DDoo  ddiisskkuussee  mmooddeerrááttoorr  nneezzaassaahhoovvaall,,  vv  nněěkktteerrýýcchh  ppřřííppaaddeecchh  bbyyll  aallee  ddoonnuucceenn  nnaa  nneeoobbjjeekkttiivvnníí  
nneebboo  nneekkvvaalliiffiikkoovvaannáá  vvyyssttoouuppeenníí  kkaannddiiddááttůů  rreeaaggoovvaatt..  PPřřeess  hheekkttiicckkýý  aa  nněěkkddyy  aažž  kkoonnffrroonnttaaččnníí  
pprrůůbběěhh  mmeezzii  jjeeddnnoottlliivvýýmmii  ppoolliittiikkyy  bbyyllyy  vvššeecchhnnyy  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattéé  ssttoollyy  ppllnněě  vv  rreežžiiii  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  ČČRR..  TTéémměěřř  nnaa  kkaažžddéé  ppřřeeddvvoolleebbnníí  ddiisskkuussii  sseenniioorrůů  ss  ddeelleeggááttyy  nnaa  ppoossllaannccee  bbyyllyy  
ppřřííttoommnnyy  mmííssttnníí  ttiisskk,,  rroozzhhllaass  ii  tteelleevviizzee..  SSttrruuččnněě  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  kkrraajjůůmm::      

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  kkrraajjee  VVyyssooččiinnaa  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  ddnnee  55..  zzáářříí..  
JJeeddnnáánníí  pprroobbííhhaalloo  oodd  99  ddoo  1122  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnýýcchh  bbyylloo  66  ppoolliittiikkůů  aa  4422  sseenniioorrsskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..    
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KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  2211..  zzáářříí..  
JJeeddnnáánníí  pprroobbííhhaalloo  oodd  1100  ddoo  1122..1155  hhoodd..  aa  ppřřííttoommnnoo  bbyylloo  55  ppoolliittiikkůů  aa  9922  sseenniioorrsskkýýcchh  
ppřřeeddssttaavviitteellůů..    

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ZZllíínnsskkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  ddnnee  2266..  zzáářříí..  
JJeeddnnáánníí  ttrrvvaalloo  oodd  1144  ddoo  1166..4455  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnoo  bbyylloo  66  ppoolliittiikkůů  aa  8833  sseenniioorrsskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..    

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  22..  
řřííjjnnaa..  JJeeddnnáánníí  pprroobbííhhaalloo  oodd  1144  ddoo  1166..3300  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnii  bbyyllii  33  ppoolliittiiccii  aa  7733  sseenniioorrsskkýýcchh  
ppřřeeddssttaavviitteellůů..        

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  ddnnee  33..  řřííjjnnaa..  
JJeeddnnáánníí  ttrrvvaalloo  oodd  99  ddoo  1111..4455  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnoo  bbyylloo  66  ppoolliittiikkůů  aa  3344  sseenniioorrsskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..    

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  44..  řřííjjnnaa..  
JJeeddnnáánníí  pprroobbííhhaalloo  oodd  1144  ddoo  1166..3300  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnýýcchh  bbyylloo  66  ppoolliittiikkůů  aa  4455  sseenniioorrsskkýýcchh  
ppřřeeddssttaavviitteellůů..      

VV  PPaarrdduubbiicckkéémm  kkrraajjii  ssee  uusskkuutteeččnniill  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkrraajjsskkýý  ssttůůll  ddnnee  55..  řřííjjnnaa..  JJeeddnnáánníí  ttrrvvaalloo  oodd  
1144  ddoo  1166..3300  hhoodd..  aa  ppřřííttoommnnii  bbyyllii  33  ppoolliittiiccii  aa  1155  sseenniioorrsskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..      

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  kkrraajjee  PPrraahhaa  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  ddnnee  99..  řřííjjnnaa..  JJeeddnnáánníí  
ttrrvvaalloo  oodd  1100  ddoo  1133  hhoodd,,  ppřřííttoommnnýýcchh  bbyylloo  88  ppoolliittiikkůů  aa  6655  sseenniioorrsskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..    

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  KKrráálloovvééhhrraaddeecckkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  ddnnee  1100..  
řřííjjnnaa..  JJeeddnnáánníí  ttrrvvaalloo  oodd  1133  ddoo  1144..3300  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnoo  bbyylloo  77  ppoolliittiikkůů  aa  4455  sseenniioorrsskkýýcchh  
ppřřeeddssttaavviitteellůů..    

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  uussppoořřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  ssttůůll  ddnnee  1111..  
řřííjjnnaa..  JJeeddnnáánníí  ttrrvvaalloo  oodd  1100  ddoo  1122..3300  hhoodd  aa  ppřřííttoommnnoo  bbyylloo  66  ppoolliittiikkůů  aa  5588  sseenniioorrsskkýýcchh  
ppřřeeddssttaavviitteellůů..      

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  
SSttřřeeddooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  uussppoo--
řřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  
ssttůůll  ddnnee  1166..  řřííjjnnaa..  JJeeddnnáánníí  
ttrrvvaalloo  oodd  1155  ddoo  1177..4400  
hhooddiinn  aa  ppřřííttoommnnýýcchh  bbyylloo    
88  ppoolliittiikkůů  aa  111100  sseenniioorr--
sskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..    

KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  
ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee  uussppoo--
řřááddaallaa  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkuullaattýý  
ssttůůll  ddnnee  1177..  řřííjjnnaa..  JJeeddnnaalloo  
ssee  oodd  1100  ddoo  1122..3300  hhoodd,,  
ppřřííttoommnnoo  bbyylloo  55  ppoolliittiikkůů  aa  3388  sseenniioorrsskkýýcchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů..      

PPřříínnooss  ppřřeeddvvoolleebbnníícchh  kkrraajjsskkýýcchh  kkuullaattýýcchh  ssttoollůů  ssppaattřřuujjeemmee  vv  ttoomm,,  žžee  nnaa  nniicchh  bbyyll  nnaavváázzáánn  
pprrvvnníí  kkoonnttaakktt  ppřřeeddssttaavviitteellůů  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  ss  bbuuddoouuccíímm  vveeddeenníímm  ssttááttuu..  DDáállee  ttaakkéé  vv  ttoomm,,  žžee  
bbuuddoouuccíímm  ppoolliittiikkůůmm  bbyyllyy  nneejjeenn  ppřřeeddssttaavveennyy  aakkttuuáállnníí  sseenniioorrsskkéé  ppoožžaaddaavvkkyy  aa  ttéémmaattaa,,  aallee  
ssoouuččaassnněě  řřaaddaa  ddiisskkuuttuujjííccíícchh  sseenniioorrůů  zzaauujjíímmaallaa  kkoonnkkrrééttnníí  ssttaannoovviisskkaa  kk  aannggaažžoovvaannoossttii  aa  kkvvaalliittěě  
pprrááccee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppoolliittiicckkýýcchh  ssttrraann  aa  hhnnuuttíí..  AA  vv  nneeppoosslleeddnníí  řřaadděě  sseenniioořřii  ddoossttaallii  ppoomměěrrnněě  
ppřřeessnnéé  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  kkoonneeččnnáá  vvoolleebbnníí  rroozzhhooddoovváánníí..  JJee  šškkooddoouu,,  žžee  vv  nněěkktteerrýýcchh  kkrraajjíícchh  nneebbyyll  
zzáájjeemm  ppoolliittiikkůů  nneebboo  sseenniioorrůů  oo  vvzzáájjeemmnnýý  „„ssttřřeett““  ppřřeessvvěěddččiivvýý..  
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IIVV..  MMeezziinnáárrooddnníí  ssppoorrttoovvnníí  hhrryy  sseenniioorrůů  ––  
PPllzzeeňň  22001177  
  

  ÚÚssppěěššnnéé  mmeezziinnáárrooddnníí  ssppoorrttoovvnníí  hhrryy  sseenniioorrůů  pprroobběěhhllyy  vvee  
ddnneecchh  1100..  aažž  1133..  ččeerrvveennccee  vv  PPllzznnii  zzaa  úúččaassttii  1155  ddoommááccíícchh    
aa  55  zzaahhrraanniiččnníícchh  ddeevvííttiiččlleennnnýýcchh  sseenniioorrsskkýýcchh  ddrruužžsstteevv..  ZZee  
zzaahhrraanniiččnníícchh  ddrruužžsstteevv  bbyyllyy  ppřřííttoommnnyy  ddvvěě  ddrruužžssttvvaa  zzee  
SSlloovveennsskkaa  aa  ppoo  jjeeddnnoomm  ddrruužžssttvvuu  zz  MMaaďďaarrsskkaa,,  PPoollsskkaa  aa  NNěě--
mmeecckkaa..  CCeellkkoovvěě  ssee  hheerr  zzúúččaassttnniilloo  118800  sseenniioorrsskkýýcchh  ssppoorr--
ttoovvccůů,,  3388  rroozzhhooddččíícchh  aa  oorrggaanniizzááttoorrůů..  SSoouuttěěžžiilloo  ssee  vv  ddeevvííttii  
ddiisscciippllíínnáácchh  aa  ddvvoouu  vvěěkkoovvýýcchh  kkaatteeggoorriiíícchh  sshhooddnněě  uu  oobboouu  
ppoohhllaavvíí  žžeennyy  ddoo  7700  lleett,,  žžeennyy  7700++;;  mmuužžii  7700  lleett,,  mmuužžii  7700++))..  

VVyyhhooddnnooccoovvaallyy  ssee  vvýýsslleeddkkyy  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddiisscciippllíínnáácchh  ddllee  vvěěkkoovvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí..  AA  ttoo  
vvýýsslleeddkkyy  jjeeddnnoottlliivvccůů  aa  vv  ssoouuččttuu  vvýýsslleeddkkyy  ddrruužžsstteevv,,  vvžžddyy  pprrvvnníí  ttřřii  mmííssttaa..  VVííttěězzoovvéé  vv  kkaatteeggoorriiii  
jjeeddnnoottlliivvccůů  oobbddrržžeellii  mmeeddaaiillee  aa  ddáárrkkoovvéé  bbaallííččkkyy  aa  vvííttěězzoovvéé  vv  kkaatteeggoorriiii  ddrruužžsstteevv  ppoohháárryy  aa  ddáárr--
kkoovvéé  kkooššee..  KKaažžddýý  zz  úúččaassttnnííkkůů  hheerr  oobbddrržžeell  ppaamměěttnníí  mmeeddaaiillii  aa  ddáárrkkoovvýý  bbaallííččeekk..  VV  cceelloossttááttnníímm  
kkoollee  ssee  nnaa  11..  mmííssttěě  uummííssttiilloo  ddrruužžssttvvoo  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee,,  nnaa  22..  mmííssttěě  
ddrruužžssttvvoo  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  aa  nnaa  33..  mmííssttěě  ddrruužžssttvvoo  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee..  VV  mmeezziinnáárrooddnníí  ssoouuttěěžžii  ssee  nnaa  11..  mmííssttěě  uummííssttiilloo  ddrruužžssttvvoo  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee,,  nnaa  22..  mmííssttěě  ddrruužžssttvvoo  SSlloovveennsskkoo  --  BBaarrdděějjoovv  aa  nnaa  33..  mmííssttěě  ddrruužžssttvvoo  
kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee..    

HHrryy  mměěllyy  ssvvoojjii  ssppoorrttoovvnníí  aa  ssppoolleeččeennsskkoouu  ččáásstt,,  pprrůůbběěhh  
oobboouu  bbyyll  úúččaassttnnííkkyy  ppřřeess  nneeppřříízzeeňň  ppooččaassíí  hhooddnnoocceenn  vveellmmii  
ddoobbřřee..  SSoouuttěěžžiilloo  ssee  nnaa  lleehhkkooaattlleettiicckkéémm  ssttaaddiioonnuu  mměěssttaa  PPllzznněě  
aa  pprroo  nneeppřříízzeeňň  ppooččaassíí  ttaakkéé  vvee  ddvvoouu  ttěěllooccvviiččnnáácchh  ssttřřeeddnnííhhoo  
ooddbboorrnnééhhoo  uuččiilliiššttěě..  SSppoolleeččeennsskkýý  ddoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm  hheerr  
bbyyll  vvěěnnoovváánn  ppllzzeeňňsskkýýmm  zzaajjíímmaavvoosstteemm..  ÚÚččaassttnnííccii  mměěllii  
mmoožžnnoosstt  sshhllééddnnoouutt  PPllzzeeňňsskkýý  PPrraazzddrroojj,,  TTeecchhmmáánniiuumm  
vv  rreekkoonnssttrruuoovvaannýýcchh  bbuuddoovváácchh  ŠŠkkooddoovvkkyy,,  zznnáámméé  LLoooossoovvyy  
mmllýýnnyy  aa  hhiippiicckkoouu  ččáásstt  mměěssttaa  PPllzznněě  vvččeettnněě  nnáávvššttěěvvyy  rraaddnniiccee..  
UUbbyyttoovváánníí  aa  ssttrraavvoovváánníí  úúččaassttnnííkkůů  bbyylloo  zzaajjiiššttěěnnoo  vvee  SSttřřeeddnníímm  ooddbboorrnnéémm  uuččiilliiššttii  eelleekkttrroo--
tteecchhnniicckkéémm,,  PPllzzeeňň,,  VVeejjpprrnniicckkáá  5566..  vv  aarreeáálluu  uuččiilliiššttěě  pprroobběěhhlloo  ttééžž  ssllaavvnnoossttnníí  vvyyhhllááššeenníí  ssoouuttěěžžíí    
aa  ssppoolleeččeennsskkýý  vveeččeerr  ss  kkuullttuurrnníímm  pprrooggrraammeemm..    

KKaažžddéé  ddrruužžssttvvoo  ppřřeeddssttaavviilloo  ssvvoojjii  pprreezzeennttaaččnníí  nnáássttěěnnkkuu  ssee  ssvvýýmmii  aakkttiivviittaammii..  
OOrrggaanniizzaaččnněě  bbyyllyy  hhrryy  ppřřeess  nneeppřříízzeeňň  ppooččaassíí  zzvvllááddnnuuttyy  ppeerrffeekkttnněě..  NNaa  ssllaavvnnoossttnníímm  zzaahháájjeenníí  hheerr  
bbyyllyy  ppřřííttoommnnyy  mmiinniissttrryynněě  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí,,  mmiinniissttrryynněě  pprroo  mmííssttnníí  rroozzvvoojj,,  hheejjttmmaann  kkrraajjee,,  
nnáámměěsstteekk  hheejjttmmaannaa  pprroo  ssoocciiáállnníí  oobbllaasstt,,  pprriimmááttoorr  ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  PPllzznněě  aa  88  ssttaarroossttůů  
mměěssttsskkýýcchh  ččáássttíí..  ZZááššttiittuu  nnaadd  cceelloouu  aakkccíí  ppřřeevvzzaall  hheejjmmaann  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee..  FFiinnaannccoovváánníí  hheerr  
bbyylloo  vvíícceezzddrroojjoovvéé  ((MMPPSSVV,,  KKÚÚ  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee,,  mměěssttoo  PPllzzeeňň,,  ssttaarrttoovvnnéé  440000  KKčč  nnaa  
úúččaassttnnííkkaa))..  CCeellkkoovvéé  nnáákkllaaddyy  hheerr  ddoossááhhllyy  vvýýššee  773322  441111  KKčč,,  aa  ttoo  vvččeettnněě  vvýýzzbbrroojjee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  
kkrraajjsskkýýcchh  ddrruužžsstteevv..  KKrraajjsskkáá  kkoollaa  MMeezziinnáárrooddnníícchh  ssppoorrttoovvnníícchh  hheerr  uussppoořřááddaallyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo,,  PPllzzeeňňsskkééhhoo,,  OOlloommoouucckkééhhoo  aa  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee..  CCeellkkoovvěě  ssee  
vvššeecchh  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  ssppoorrttoovvnníícchh  aakkttiivviitt  zzúúččaassttnniilloo  881188  sseenniioorrsskkýýcchh  ssppoorrttoovvccůů  aa  113333  
rroozzhhooddččíícchh,,  oorrggaanniizzááttoorrůů  aa  zzddrraavvoottnnííkkůů..  VVýýsslleeddkkeemm  kkrraajjsskkýýcchh  aa  cceelloossttááttnnííhhoo  kkoollaa  sseenniioorrsskkééhhoo  
ssppoorrttoovváánníí  bbyyllaa  ppooddppoorraa  zzddrraavvééhhoo  žžiivvoottnnííhhoo  ssttyylluu  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccee,,  nnaavvaazzoovváánníí  ssoocciiáállnníícchh  
kkoonnttaakkttůů  mmeezzii  kkrraajjii  aa  ookkoollnníímmii  ssttááttyy  aa  ttaakkéé  vvýýzznnaammnnáá  ssppoolleeččeennsskkáá  ppooddppoorraa  mměěssttaa  PPllzznněě  ii  ccee--
llééhhoo  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee..      
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VV..  OOddbboorrnnáá  mmeezziinnáárrooddnníí  kkoonnffeerreennccee  
„„JJaakk  ssee  žžiijjee  sseenniioorrůůmm    vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee““  
  

  MMeezziinnáárrooddnníí  ooddbboorrnnáá  kkoonnffeerreennccee  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  
„„JJaakk  ssee  žžiijjee  sseenniioorrůůmm  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee““  bbyyllaa  
ssvvoolláánnaa  nnaa  2277..  lliissttooppaadd  ddoo  PPrraahhyy..  SSttaavv  aa  vvýývvoojj  
jjeeddnnoottlliivvýýcchh  aassppeekkttůů  uuttvváářřeejjííccíícchh  kkvvaalliittuu  žžiivvoottaa  
sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccee  ppřřeeddssttaavviilloo  ppřřííttoommnnýýmm  
ppoolliittiikkůůmm,,  mmiinniisstteerrsskkýýmm  úúřřeeddnnííkkůůmm,,  zzáássttuuppccůůmm  
zzddrraavvoottnníícchh  ppoojjiiššťťoovveenn,,  kkrraajjsskkéé  aa  mměěssttsskkéé  ssaammoo--
sspprráávvyy  aa  vv  nneeppoosslleeddnníí  řřaadděě  ttééžž  vveeddoouuccíímm  

ppřřeeddssttaavviitteellůůmm  sseenniioorrsskkýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  77  ppřřeeddnníícchh  ččeesskkýýcchh  eexxppeerrttůů  aa  ttřřii  zzaahhrraanniiččnníí  hhoossttéé..  AA  ttoo  
vvššee  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  sseenniioorrsskkýýcchh  pprreezzeennttaaccíí..  
PPrrooggrraamm  kkoonnffeerreennccee::  

11..  PPrrooff..  PPhhDDrr..  MMaarrttiinn  PPoottůůččeekk,,CCSScc..MMSScc..  „„NNaassttaavveenníí,,  ppřřeeddnnoossttii  aa  pprroobblléémmyy  ččeesskkééhhoo  
ppeennzziijjnnííhhoo  ssyyssttéémmuu““,,  

22..  DDrr..  ZZddeenněěkk  PPeerrnneess  „„KKvvaalliittaa  žžiivvoottaa  ččeesskkýýcchh  ddůůcchhooddccůů  mměěřřeennáá  ssppoottřřeebboouu  vv  lleetteecchh  22000055  
aažž  22001166““,,  

33..  IInngg..  TToommáášš  MMaacchhaanneecc  „„VVýýššee  ssttaarroobbnníícchh  ppeennzzíí  aa  ssoocciiáállnníí  ppoossttaavveenníí  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů  
vv  mmeezziinnáárrooddnníímm  kkoonntteexxttuu““,,  

44..  MMggrr..  LLuucciiee  VViiddoovviiččoovváá,,PPhh..DD..  „„KKllííččoovvéé  rroozzddííllyy  vv  kkvvaalliittěě  žžiivvoottaa  sseenniioorrůů  vvee  mměěsstteecchh      
aa  rruuáállnníícchh  oobbllaasstteecchh::  ppoohhlleedd  ssoocciioollooggaa““,,  

55..  PPrrooff..  MMUUDDrr..  IInngg..  PPeettrr  FFiiaallaa,,CCSScc,,  „„DDoobbaa  ddoožžiittíí  aa  ddoobbaa  ddoožžiittíí  vvee  zzddrraavvíí,,  ddoossttuuppnnoosstt  
zzddrraavvoottnníí  aa  lláázzeeňňsskkéé  ppééččee  sseenniioorrůůmm““,,  

66..  PPrrooff..  MMUUDDrr..  PPaavveell  KKaallvvaacchh,,CCSScc..  „„PPllnněěnníí  mmeemmoorraannddaa  OO  ddoossttuuppnnoossttii  zzddrraavvoottnníí  ppééččee  
sseenniioorrůůmm,,  ppřřiijjaattééhhoo  nnaa  kkoonnffeerreennccii  ddnnee  1122..  pprroossiinnccee  22001133““,,  

77..  IInngg..  MMiillaann  TTaarraabbaa  „„BByyddlleenníí  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů,,  nneeddoořřeeššeennéé  pprroobblléémmyy““,,  
88..  JJaaaapp  vvaann  ddeerr  SSppeekk  „„PPeennzziijjnníí  ssyyssttéémm  vv  NNiizzoozzeemmsskkuu““,,  
99..  IInngg..  JJáánn  LLiippiiaannsskkýý,,PPhh..DD..  „„NNaassttaavveenníí  aa  pprroobblléémmyy  ppeennzziijjnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  nnaa  SSlloovveennsskkuu““,,  
1100..  BBaarrbbaarraa  KKaammiillkkaa  „„PPééččee  mměěsstt  aa  oobbccíí  oo  sseenniioorrsskkoouu  ppooppuullaaccii  vv  PPoollsskkuu““..  

KKoonnffeerreennccee  ssee  zzúúččaassttnniilloo  113377  oossoobb,,  zz  ttoohhoo  55  ččlleennůů  bbýývvaalléé  OOddbboorrnnéé  
kkoommiissee  pprroo  ddůůcchhooddoovvoouu  rreeffoorrmmuu,,  ddvvěě  ppřřeeddssttaavviitteellkkyy  ppoossllaanneecckkééhhoo  
kklluubbuu  AANNOO  22001111,,  jjeeddnnaa  ppřřeeddssttaavviitteellkkaa  ppoossllaanneecckkééhhoo  kklluubbuu  SSTTAANN,,  
pprreezziiddeenntt  LLéékkáárrnniicckkéé  kkoommoorryy  ČČRR,,  ddvvěě  pprraaccoovvnniiccee  MMPPSSVV  aa  jjeeddnnaa  
pprraaccoovvnniiccee  MMZZ..  DDáállee  bbyylloo  ppřřííttoommnnoo  55  ssttaarroossttůů,,  33  zzáássttuuppccii  nneejjvvěěttššííhhoo  
pprroonnaajjíímmaatteellee  nnáájjeemmnníícchh  bbyyttůů  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  RREESSIIMMOODDOO  aa  111177  
ppřřeeddssttaavviitteellůů  sseenniioorrsskkýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí,,  kkrraajjsskkýýcchh  aa  mměěssttsskkýýcchh  RRaadd  
sseenniioorrůů..  ZZ  ppoozzvvaannýýcchh  hhoossttůů  kkoonnffeerreennccii  ppoozzddrraavviill  ppoossllaanneecc  aa  ppřřeedd--
sseeddaa  hhnnuuttíí  AANNOO  IInngg..  AAnnddrreejj  BBaabbiišš..  NNaa  zzáávvěěrr  kkoonnffeerreennccee  bbyylloo  ppřřiijjaattoo  
„„DDrruuhhéé  mmeemmoorraanndduumm  kkee  zzvvýýššeenníí  kkvvaalliittyy  žžiivvoottaa  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů““..  
VV  MMeemmoorraanndduu  jjssoouu  oobbssaažžeennyy  ddaattaa  oo  vvýýššii  pprrůůmměěrrnnéé  ppeennzzee  vv  ČČeesskkéé  
rreeppuubblliiccee  aa  oo  jjeejjíí  kkuuppnníí  ssííllee  vv  mmeezziinnáárrooddnníímm  kkoonntteexxttuu,,  oo  ssoocciiáállnníímm  
ppoossttaavveenníí  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů  vvee  vvzzttaahhuu  kk  eekkoonnoommiicckkyy  aakkttiivvnníí  ččáássttii  
ppooppuullaaccee,,  ddaattaa  rreeáállnnéé  ssppoottřřeebbyy  pprrůůmměěrrnnééhhoo  ččeesskkééhhoo  ddůůcchhooddccee  vvee  
vvýývvoojjoovvéé  řřaadděě  ppoosslleeddnníícchh  1122  rrookkůů..  MMeemmoorraanndduumm  oobbssaahhuujjee  ttaakkéé  
ssttaannoovviisskkoo  kk  ppllnněěnníí  zzáávvěěrrůů  ppřřeeddcchhoozzíí  kkoonnffeerreennccee  oo  kkvvaalliittěě  žžiivvoottaa  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů  zz  11..  řřííjjnnaa  
22001144..  DDookkuummeenntt  bbyyll  ppřřeeddáánn  ppřřííttoommnnýýmm  ppoolliittiikkůůmm  aa  bbuuddee  pprroossaazzoovváánn  ppřřii  jjeeddnnáánníícchh  ss  vvllááddoouu  
aa  ooddppoovvěěddnnýýmmii  mmiinniissttrryy..    
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DRUHÉ MEMORANDUM KE ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ 
z listopadu 2017  
 
V historii České republiky již druhá odborná mezinárodní konference „Jak se žije seniorům  
v České republice“ svolaná Radou seniorů České republiky, bezprostředně po volbách 2017, 
vyhodnotila kvalitu života seniorské populace a také předala nově zvoleným politikům 
poselství o stavu plnění "Memoranda ke zvýšení kvality života českých seniorů“ z konference 
první. Tj. z října 2014. Konference se zúčastnili předsedové nově ustavených poslaneckých 
klubů Parlamentu ČR, premiér ČR, odpovědní ředitelé příslušných ministerstev, členové 
Odborné komise pro důchodovou reformu, prezident lékárnické komory, představitelé 
nemocnic, seniorské veřejnosti a 12 zahraničních hostů. Na konferenci vystoupilo sedm 
expertů s konkrétními tématy o českém penzijním systému, o kvalitě života důchodů měřené 
spotřebou, o výši starobních penzí a sociálním postavení českých seniorů v mezinárodním 
kontextu, o rozdílech života seniorů ve městech a na vesnicích, o dostupnosti zdravotní a lé-
kařské péče seniorům a v neposlední řadě též o seniorském bydlení a jeho nedořešených 
problémech. Situaci v okolních zemích a v Evropské unii představili hosté ze Slovenska, 
Polska a Nizozemska. Průměrný starobní důchod činil v polovině letošního roku 11 823 Kč. 
Z toho 55 % příjemců na průměrnou starobní penzi nedosahuje. Velké rozdíly jsou mezi 
penzemi mužů a žen, kde průměrná starobní penze žen je o 18 % nižší než mužů. Měřeno dle 
parity kupní síly jsou české starobní penze na 15. místě z 24. hodnocených zemí Evropské 
unie. Sociální postavení českých seniorů, měřené obecným náhradovým poměrem, již čtvrtým 
rokem klesá, a dle propočtů MPSV má v příštím roce poklesnout až na hodnotu 39,4 %. 
Pokles mezigenerační spravedlnosti pod 40 procentních bodů je pro Radu seniorů ČR 
nepřijatelný! V historii ČR se tak stalo pouze jednou, a to v roce 2008 při úrovni náhradového 
poměru 39,8 %. Pokles sociálního postavení seniorské populace pod 40 procentních bodů 
náhradového poměru neumožňují ani mezinárodní dohody, které Česká republika ratifikovala. 
Ukazuje se, že ani progresivnější varianta nastavení valorizačního vzorce, která se RS ČR po 
dlouhých diskusích a alternativních propočtech podařila prosadit, není při vysokém růstu 
mezd dostatečná. Dle sekundární analýzy výzkumných šetření Statistiky rodinných účtů  
a Spotřebitelských cen Českého statistického úřadu kvalita života českého důchodce, měřená 
jeho spotřebou, neroste. V posledních dvanácti letech rostla reálná spotřeba pouze u šesti 
desetin položek spotřeby (57,32 %). Na stabilní růst životní úrovně příjmy českým 
důchodcům nepostačují, za velmi závažnou skutečnost možno považovat 48 procentní pokles 
reálné spotřeby u výrobků a služeb pro život člověka nezbytných. Navíc zde není započítáno 
opotřebení a nezbytná výměna elektrospotřebičů, nábytku, nádobí, bytového textilu, atd. Tedy 
výrobků základních životních potřeb pro dlouhodobou spotřebu. Po zaplacení výrobků a slu-
žeb pro život člověka nezbytných (94 679 Kč, tj. 77,61 % spotřebních výdajů) zbylo v roce 
2016 českému důchodci 27 319 Kč na nákup výrobků a služeb zbytných. Z toho na nákup 
knih, novin a časopisů vynakládal český důchodce v loňském roce 1 591 Kč, na nákup 
domácích a zahraničních rekreací 2 352 Kč, na kulturní produkce 454 Kč, na rekreační a spor-
tovní služby 352 Kč, na pohoštění v restauracích 3 076 Kč a na ubytování v hotelích 346 Kč. 
Na nákup vzdělávacích aktivit vynaložil český důchodce v loňském roce 34 Kč. Na 3. sjezdu 
Rady seniorů ČR, který se uskutečnil 12. května 2017, bylo zobecněno 9 zásadních problémů 
seniorské populace současného historického období (viz www.rscr.cz, složka dokumenty, 
Střednědobý program Rady seniorů ČR na roky 2017 – 2021). K jejich vyřešení sjezd 
definoval 13 nástrojů a 22 opatření. Ke splnění těchto návrhů již Rada seniorů ČR vyzvala 
budoucí vládu a dnes vyzývá též novou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. 
Zvlášť důležitými jsou legislativní ukotvení sektoru dostupných a sociálních bytů, 
uskutečnění vstřícné penzijní reformy pro současnou seniorskou populaci, zavedení právního 
nároku na seniorské zastupování a pro částečnou kompenzaci nízkých starobních penzí též 
seniorské benefity. Za vstřícnou penzijní reformu pro současné seniory je považováno 
zejména zavedení 13. důchodu ve výši 60 % průměrného starobního důchodu ve státě, který 
bude diferencován dle výše osobního důchodu. Dále diferencovaná valorizace starobních 
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důchodů dle věku. Zavedení jednorázového starobního příplatku věkově staršímu důchodci 
jako kompenzace možnosti přivýdělku. Navýšení vdovských a vdoveckých důchodů na 
úroveň 50 % důchodu předchozího důchodu manžela. A v neposlední řadě též zavedení 
institutu minimálního starobního důchodu na úrovni trojnásobku životního minima, respektive 
alespoň na úrovni spotřebního koše základních životních potřeb důchodce. Na předchozí 
konferenci, která se uskutečnila 2. října 2014, deklarovala Rada seniorů ČR pro zvýšení 
kvality života českých seniorů 7 konkrétních požadavků. Konference je přijala a také 
podpořila. O jejich realizaci usilovali v uplynulých třech letech experti Rady seniorů ČR 
v Odborné komisi pro důchodovou reformu, v komisích pro tvorbu Koncepce a zákona o so-
ciálním bydlení a také v Radách vlády pro seniory a stárnutí populace a pro udržitelný rozvoj. 
Ke splnění těchto požadavků bylo dále orientováno 20 jednání s premiérem a jeho ministry, 
stanoviska a legislativní návrhy k 26 vládním návrhům právních a ke dvěma návrhům 
koncepčních předpisů. Při nečinnosti vlády zpracovala Rada seniorů ČR vlastní návrhy 
zákonů o minimálním starobním důchodu a o seniorech. Pro zvýšení finanční dostupnosti 
nájemního bydlení osamocených seniorek a seniorů byl zpracován návrh novelizace vládního 
nařízení č.423/2013 Sb. Pro rozšíření informovanosti odpovědných ministrů a dalších 
ústavních činitelů o postavení seniorské populace v okolních zemích byly uskutečněny  
3 odborné mezinárodní konference.  
Definované požadavky prvního Memoranda:  
1. Prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého penzijního 
systému na hodnoty v Evropě obvyklé. Tedy podíl výdajů na penze navýšit z 9,7 % HDP na 
12 až 13 % HDP.  
2. Změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodů tak aby byla spravedlivá. 
Tedy: 

a) valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle 
spotřebního koše životních nákladů důchodců,  

b) b) při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů starobních důchodců s 
nízkými příjmy,  

c) valorizací vykompenzovat diskriminace tzv. „starodůchodců“ a středně příjmových tz. 
„mladodůchodců“.  

3. Přijmout zákon o minimálním starobním důchodu alespoň na úrovni spotřebního koše 
základních životních potřeb důchodců. 4. Zvýšit sociální ochranu osob starších 65 let 
bydlících osamoceně v nájemních bytech prostřednictvím zákona č.117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb., 
o životním a existenčním minimu. Přijmout zákon o sociálním bydlení, který osobám v se-
niorském věku zajistí ústavní právo na bydlení. 5. Novelizovat Nařízení vlády č. 453/2013 
Sb., o stanovení podrobnosti a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v da-
ném místě s cílem zajistit objektivní tvorbu cenových map nájemného při participaci obcí, 
ČSÚ, reprezentativních zástupců pronajímatelů a nájemců. 6. Obdobně jako na Slovensku 
zvýšit právní ochranu seniorské populace, která je ohroženou sociální skupinou (statut seniora 
jako chráněné osoby). 7. Znovu obnovit státem garantovanou 50 % slevu jízdného osobám 
v seniorském věku na železnici. Vláda premiéra Sobotky, přes hektické úsilí Rady seniorů 
ČR, splnila pouze požadavky tři. A z toho jenom dva dokázala prosadit v Parlamentu ČR. 
Ustanovení č.1, 3, 4, 5 a 7 stále zůstávají nesplněny. Novou vládu a Poslaneckou sněmovna 
Rada seniorů ČR a konference vyzývá k nápravě.  
V Praze dne 27. listopadu 2017, Rada seniorů ČR a účastníci mezinárodní konference „Jak se 
žije seniorům v České republice“. 

DDllee  hhooddnnoocceenníí  ppřřííttoommnnýýcchh  aa  ttaakkéé  oorrggáánnůů  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  bbyyllaa  kkoonnffeerreennccee  nnaa  vvyyssookkéé  
ooddbboorrnnéé  aa  iinntteelleekkttuuáállnníí  úúrroovvnnii..  PPřřííttoommnnýýmm  ppoolliittiikkůůmm,,  ooddppoovvěěddnnýýmm  mmiinniisstteerrssttvvůůmm,,  
aakkaaddeemmiicckkéé  ssffééřřee  aa  ddaallššíímm  úúččaassttnnííkkůůmm  kkoonnffeerreennccee  bbyyll  nnaa  řřaadděě  iinnddiikkááttoorrůů  aa  ffaakkttůů  pprrookkáázzáánn  
ssoouuččaassnnýý  ssttaavv  vv  ssoocciiáállnníímm  ppoossttaavveenníí  aa  kkvvaalliittěě  žžiivvoottaa  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů..  KKoonnffeerreennccee  ssvvoojjee  
ppoosslláánníí  ssppllnniillaa..  PPuubblliikkoovvaannáá  ddaattaa  aa  ppřřiijjaattéé  MMeemmoorraanndduumm  bbuuddoouu  vvyyuužžíívváánnyy  ppřřii  ddeekkllaarroovvaannýýcchh  
úúpprraavváácchh  ččeesskkééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  aa  ssoocciiáállnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  vvllááddoouu  ČČRR  aa  ttaakkéé  ppřřii  oovvlliivvňňoovváánníí  ttvvoorrbbyy  
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ppřříísslluuššnnýýcchh  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  zzee  ssttrraannyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR..  ZZaa  nneeddoossttaatteekk  ppoovvaažžuujjeemmee  nníízzkkoouu  
ppřřííttoommnnoosstt  nnoovvěě  zzvvoolleennýýcchh  ppoolliittiikkůů,,  pprroo  kktteerréé  bbyyllaa  kkoonnffeerreennccee  uurrččeennaa  zzeejjmméénnaa..  ZZpprraaccoovvaannýý  
eelleekkttrroonniicckkýý  zzáázznnaamm  kkoonnffeerreennccee  bbyyll  ppřřeeddáánn  ppoossllaanneecckkýýmm  kklluubbůůmm  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR..   
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VVII..  VVyyjjeeddnnáávvaaccíí  aakkttiivviittyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  
ČČRR  ss  úússttaavvnníímmii  ččiinniitteellii    
  
  VV  rrooccee  22001177  vvyyjjeeddnnáávvaallaa  RRSS  ČČRR  11xx  ss  mmiinniissttrreemm  zzddrraavvoottnniiccttvvíí  ((bbeezzppllaattnnéé  
ooččkkoovváánníí  oossoobb  6655++  pprroottii  ppnneeuummookkookkoovvýýmm  iinnffeekkccíímm  úúččiinnnněějjššíí  vvaakkccíínnoouu,,  
pprroossaazzeenníí  rraakkoouusskkééhhoo  vvzzoorruu  uu  pprroohhllííddeekk  zzddrraavvoottnníí  zzppůůssoobbiilloossttii  řřiiddiiččůů  6655++  
ddoo  ččeesskkééhhoo  pprráávvnnííhhoo  řřáádduu,,  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorraa  rreellaaxxaaččnníícchh  ppoobbyyttůů  vvee  vvýýššii  
33  000000  KKčč  ttýýddnněě  nnaa  oossoobbuu,,  ssttaavv  ppllnněěnníí  MMeemmoorraannddaa  „„OO  ddoossttuuppnnoossttii  zzddrraavvoottnníí  
ppééččee  sseenniioorrůůmm““)),,  11xx  ss  mmiinniissttrryynníí  pprroo  mmííssttnníí  rroozzvvoojj  ((pprroossaazzeenníí  vvllááddnnííhhoo  
nnáávvrrhhuu  zzáákkoonnaaoo  ssoocciiáállnníímm  bbyyddlleenníí  vv  PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnněě  ppoo  jjeejjíímm  
ooddmmííttnnuuttíí  ppřřeeddlloožžeennýý  zzáákkoonn  pprroojjeeddnnáávvaatt))  aa  11xx  ss  mmiinniissttrreemm  ddoopprraavvyy  ((zzaavvee--
ddeenníí  bbeezzppllaattnnéé  ddoopprraavvyy  nnaa  žžeelleezznniiccii  aa  vv  iinntteeggrroovvaannýýcchh  ddoopprraavvnníícchh  
ssyyssttéémmeecchh  oossoobbáámm  6655++,,  pprroossaazzeenníí  rraakkoouusskkééhhoo  vvzzoorruu  uu  pprroohhllííddeekk  zzddrraavvoottnníí  

zzppůůssoobbiilloossttii  řřiiddiiččůů  ddoo  ččeesskkééhhoo  pprráávvnnííhhoo  řřáádduu))..  NNaa  zzáávvěěrr  llooňňsskkééhhoo  
rrookkuu  bbyyllaa  ddeelleeggaaccee  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  ppřřiijjaattaa  pprreezziiddeenntteemm  ČČRR,,  ppřřii  
kktteerréé  ssee  kkrroomměě  jjiinnééhhoo  ddiisskkuuttoovvaallaa  vvaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí  22001188,,  ppookklleess  
ssoocciiáállnnííhhoo  ppoossttaavveenníí  ččeesskkýýcchh  sseenniioorrůů,,  kktteerréé  pprrooppaaddáá  jjiižž  ččttyyřřii  rrookkyy  
jjaakkoo  ddůůsslleeddeekk    ssttáállee  nneeddoossttaatteeččnnéé  pprrooggrreessiivviittyy  nnaassttaavveennééhhoo  
mmeecchhaanniissmmuu  vvaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí,,  ppllooššnnáá  vvaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí  jjaakkoo  

nnáássttrroojj  řřeeššeenníí  nníízzkkýýcchh  ssttaarroobbnníícchh  ppeennzzíí  uu  ssttaarrooddůůcchhooddccůů,,  PPrrooggrraammoovvéé  pprroohhllááššeenníí  11..  mmeennššii--
nnoovvéé  vvllááddyy  pprreemmiiéérraa  BBaabbiiššee,,  aattdd..  KKrroomměě  
vvyyjjeeddnnáávváánníí  ss  vvýýššee  uuvveeddeennýýmmii  úússttaavvnníímmii  
ččiinniitteellii  vvyyjjeeddnnáávvaallaa  RRaaddaa  ss  ppřřeeddsseeddyy  ppoossllaa--
nneecckkýýcchh  kklluubbůů,,  rreessppeekkttiivvee  ii  ss  ddaallššíímmii  
ppoossllaannccii  zzaa  ČČSSSSDD,,  hhnnuuttíí  AANNOO  22001111,,  KKDDUU--
ČČSSLL,,  KKSSČČMM  aa  zzaa  ÚÚssvviitt  ––  NNKK  ((pprroossaazzeenníí  
pprrooggrreessiivvnněějjššííhhoo  mmeecchhaanniissmmuu  vvaalloorriizzaaccee  
ppeennzzíí  aa  vvllááddnnííhhoo  nnáávvrrhhuu  zzáákkoonnaa  oo  ssoocciiáállnníímm  
bbyyddlleenníí  vv  PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnněě))..    

VVýýsslleeddkkeemm  vvyyjjeeddnnáávvaaccíícchh  aakkttiivviitt  
ss  ppřřeeddssttaavviitteellii  ssttááttuu  aa  ddaallššíímmii  úússttaavvnníímmii  
ččiinniitteellii  bbyylloo::  

--  ZZaapprraaccoovváánníí  pprrooggrreessiivvnněějjššííhhoo  mmeecchhaanniissmmuu  vvaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí  ddoo  ččeesskkééhhoo  pprráávvnnííhhoo  řřáádduu  
aa  ppoottaažžmmoo  pprrooggrreessiivvnněějjššíí  vvaalloorriizzaaccee  ssttaarroobbnníícchh  ppeennzzíí  vv  rrooccee  22001188..  TTeeddyy  nnaavvýýššeenníí  
pprrůůmměěrrnnéé  ssttaarroobbnníí  ppeennzzee  oo  447766  KKčč..      

--  ZZaapprraaccoovváánníí  oobblliiggááttnnííhhoo  nnáárrookkuu  nnaa  bbeezzppllaattnnéé  ooččkkoovváánníí  pprroottii  ppnneeuummookkookkoovvýýmm  
iinnffeekkccíímm  úúččiinnnněějjššíí  vvaakkccíínnoouu  uu  oossoobb  6655++  ddoo  ččeesskkééhhoo  pprráávvnnííhhoo  řřáádduu,,  kktteerrýý  jjee  vvyyuužžíívváánn  
ddeesseettiittiissííccii  sseenniioorrůů..  
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VVIIII..  PPaarrttiicciippaaccee  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  nnaa  
ttvvoorrbběě  zzáákkoonnůů  aa  ddaallššíícchh  pprráávvnníícchh    
aa  kkoonncceeppččnníícchh  ppřřeeddppiissůů  ssttááttuu  
  
TTvvoorrbbaa  zzáákkoonnůů  SSoobboottkkoovvyy  vvllááddyy  vv  bbřřeezznnuu  22001177  vv  ppooddssttaattěě  sskkoonnččiillaa..  JJeeddnnoottlliivváá  mmiinniisstteerrssttvvaa  
ppřřeeddkkllááddaallaa  ppoouuzzee  nnáávvrrhhyy  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  nniižžššíí  pprráávvnníí  ssííllyy,,  ttjj..  NNáávvrrhhyy  NNaařříízzeenníí  vvllááddyy,,  
rreessppeekkttiivvee  nnáávvrrhhyy  mmiinniisstteerrsskkýýcchh  vvyyhhllááššeekk..  TTeeddyy  nniikkoolliivv  zzáákkoonnůů,,  oo  kktteerrýýcchh  rroozzhhoodduujjee  
PPaarrllaammeenntt..  
VV  rrooccee  22001177  ppřřeeddlloožžiilloo  mmiinniisstteerrssttvvoo  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  RRaadděě  sseenniioorrůů  ČČRR  
kk  ppřřiippoommíínnkkoovváánníí  22  nnáávvrrhhyy  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů..  AA  ttoo::  

--  nnáávvrrhh  nnaařříízzeenníí  vvllááddyy  oo  vvýýššii  vvššeeoobbeeccnnééhhoo  vvyymměěřřoovvaaccííhhoo  zzáákkllaadduu  zzaa  rrookk  22001166,,  
ppřřeeppooččííttaaccííhhoo  kkooeeffiicciieennttuu  pprroo  úúpprraavvuu  vvššeeoobbeeccnnééhhoo  vvyymměěřřoovvaaccííhhoo  zzáákkllaadduu  zzaa  rrookk  22001166,,  
rreedduukkččnníícchh  hhrraanniicc  pprroo  ssttaannoovveenníí  vvýýppooččttoovvééhhoo  zzáákkllaadduu  pprroo  rrookk  22001188  aa  zzáákkllaaddnníí  vvýýmměěrryy  
ssttaannoovveennéé  pprroo  rrookk  22001188  aa  nnáávvrrhh  nnaařříízzeenníí  vvllááddyy  oo  zzvvýýššeenníí  ppřřííppllaattkkuu  kk  ddůůcchhoodduu  22001188  ––  
vvzznneesseenn  11  zzáássaaddnníí  ppoožžaaddaavveekk,,  aa  ttoo  mmiimmoořřááddnnáá  vvaalloorriizzaaccee  ppeennzzíí  vv  rrooccee  22001188,,  

--  nnáávvrrhh  nnaařříízzeenníí  vvllááddyy,,  kktteerrýýmm  ssee  pprroo  úúččeellyy  ppřřííssppěěvvkkuu  nnaa  bbyyddlleenníí  zzee  ssttááttnníí  ssoocciiáállnníí  
ppooddppoorryy  pprroo  rrookk  22001188  ssttaannoovvíí  vvýýššee  nnáákkllaaddůů  ssrroovvnnaatteellnnýýcchh  ss  nnáájjeemmnnýýmm,,  ččáásstteekk,,  kktteerréé  
ssee  zzaappooččííttáávvaajjíí  zzaa  ppeevvnnáá  ppaalliivvaa  aa  ččáásstteekk  nnoorrmmaattiivvnníícchh  nnáákkllaaddůů  nnaa  bbyyddlleenníí  ––  vvzznneesseennyy  33  
zzáássaaddnníí  ppřřiippoommíínnkkyy,,  aa  ttoo::  ((PPrroo  hhll..  mm..  PPrraahhuu  aa  ssttaattuuttáárrnníí  mměěssttoo  BBrrnnoo  nnaassttaavveennéé  ččáássttkkyy  
nnoorrmmaattiivvnníícchh  nnáákkllaaddůů  nnaa  bbyyddlleenníí  vv  bbyytteecchh  uužžíívvaannýýcchh  nnaa  zzáákkllaadděě  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy  
ddiiffeerreennccoovvaatt  ddllee  kkaattaassttrráállnníícchh  úúzzeemmíí,,  ttjj..  ttaakk  jjaakk  bbyylloo  nnáájjeemmnnéé  ddiiffeerreennccoovvaanněě  
nnaavvyyššoovváánnoo  ddllee  zzáákkoonnaa  čč..110077//22000066  SSbb..,,  oo  jjeeddnnoossttrraannnnéémm  zzvvyyššoovváánníí  nnáájjeemmnnééhhoo  zz  bbyyttuu;;  
uu  oossttaattnníícchh  ssttaattuuttáárrnníícchh  mměěsstt,,  pprroo  vveellkkéé  rroozzddííllyy  ttrržžnnííhhoo  nnáájjeemmnnééhhoo,,  ssttaannoovvoovvaatt  
nnoorrmmaattiivvnníí  nnáákkllaaddyy  nnaa  bbyyddlleenníí  vv  bbyytteecchh  uužžíívvaannýýcchh  nnaa  zzáákkllaadděě  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy  ddllee  
jjeeddnnoottlliivvýýcchh  mměěsstt  nniikkoolliivv  ddllee  ppllooššnněě  ppooččttuu  oobbyyvvaatteell;;  nnaavvrržžeennéé  ččáássttkkyy  nnoorrmmaattiivvnníícchh  
nnáákkllaaddůů  nnaa  bbyyddlleenníí  vv  bbyytteecchh  uužžíívvaannýýcchh  nnaa  zzáákkllaadděě  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy  uu  ssaammoossttaattnněě  
bbyyddllííccíícchh  oossoobbyy  zzvvýýššiitt  ttaakk,,  aabbyy  ppoo  úúhhrraadděě  nnáákkllaaddůů  nnaa  bbyyddlleenníí  zzbbyyllaa  ttééttoo  oossoobběě  ččáássttkkaa  
aalleessppooňň  vvee  vvýýššii  11,,55  nnáássoobbkkuu  žžiivvoottnnííhhoo  mmiinniimmaa..  TTeeddyy  117700  KKčč  nnaa  ddeenn))..  

UU  oobboouu  ppřřeeddlloožžeennýýcchh  nnáávvrrhhůů  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  bbyyll  pprroovveeddeenn  vvěěccnnýý  rroozzkkllaadd  pprroobblléémmuu  aa  ssoouu--
ččaassnněě  vvyyhhlleeddáánnyy  nneeddookkoonnaalloossttii  ppřřeeddlloožžeennééhhoo  nnáávvrrhhuu  zz  ppoohhlleedduu  ppoottřřeebb  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccee..  
DDáállee  bbyyllyy  zzpprraaccoovváánnyy  vvěěccnnáá  ssttaannoovviisskkaa  aa  vvzznneesseenn  jjeeddeenn  zzáássaaddnníí  ppoožžaaddaavveekk  aa  33  zzáássaaddnníí  
lleeggiissllaattiivvnníí  ppřřiippoommíínnkkyy..  NNaavvíícc  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  zzpprraaccoovvaallaa  zzpprráávvuu  oo  ppaarrttiicciippaaccii  RRSS  ČČRR  nnaa  
ppllnněěnníí  NNáárrooddnnííhhoo  aakkččnnííhhoo  pplláánnuu  ppooddppoorruujjííccííhhoo  ppoozziittiivvnníí  ssttáárrnnuuttíí  pprroo  oobbddoobbíí  22001133  aažž  22001177  zzaa  
rrookk  22001166..  
  
MMiinniisstteerrssttvvoo  zzddrraavvoottnniiccttvvíí  ppřřeeddlloožžiilloo  RRaadděě  kk  ppřřiippoommíínnkkoovváánníí  44  nnáávvrrhhyy  pprráávvnníícchh  
ppřřeeddppiissůů,,  aa  ttoo::  

--  nnáávvrrhh  NNaařříízzeenníí  vvllááddyy  oo  ssttaannoovveenníí  vvyymměěřřoovvaaccííhhoo  zzáákkllaadduu  uu  oossoobbyy,,  zzaa  kktteerroouu  jjee  ppllááttcceemm  
ppoojjiissttnnééhhoo  nnaa  zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí  ssttáátt,,  vvzznneesseennaa  jjeeddnnaa  zzáássaaddnníí  ppřřiippoommíínnkkaa  ((ppllaattbbyy  zzaa  
ssttááttnníí  ppoojjiiššttěěnnccee  nnaavvýýššiitt  nnaa  ččáássttkkuu  11  008800  KKčč  mměěssííččnněě)),,  

--  nnáávvrrhh  VVyyhhlláášškkyy,,  kktteerroouu  ssee  mměěnníí  vvyyhhlláášškkaa  čč..553377//22000066  SSbb..,,  oo  ooččkkoovváánníí  pprroottii  iinnffeekkččnníímm  
nneemmoocceemm,,  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů,,  uuppllaattnněěnnaa  11  zzáássaaddnníí  ppřřiippoommíínnkkaa,,  aa  ttoo  
rroozzššíířřeenníí  bbeezzúúppllaattnnééhhoo  ooččkkoovváánníí  pprroottii  ppnneeuummookkookkoovvýýmm  iinnffeekkccíímm  pprroo  oossoobbyy  6655++  
ppoouuzzee  zz  úúzzkkéé  sskkuuppiinnyy  sseenniioorrůů  oobbýývvaajjííccíícchh  DDoommoovvyy  pprroo  sseenniioorryy  nnaa  cceelloouu  sseenniioorrsskkoouu  
ppooppuullaaccii,,    

--  nnáávvrrhh  vvyyhhlláášškkyy  oo  pprroovveeddeenníí  nněěkktteerrýýcchh  uussttaannoovveenníí  zzáákkoonnaa  oo  llééččiivveecchh  ttýýkkaajjííccíícchh  ssee  
eelleekkttrroonniicckkýýcchh  rreecceeppttůů,,  uuppllaattnněěnnyy  ddvvěě  zzáássaaddnníí  ppřřiippoommíínnkkyy  ((eelleekkttrroonniicckkýý  ppřřeeddppiiss  
nnaassttaavviitt  ttaakk,,  aabbyy  vvyylloouuččiill  rriizziikkaa  lléékkoovvéé  iinntteerraakkccee;;  kk  zzaajjiiššttěěnníí  iinnffoorrmmoovvaannoossttii  
sseenniioorrsskkééhhoo  ppaacciieennttaa  oo  ssttaannoovveennéémm  iiddeennttiiffiikkááttoorruu  eelleekkttrroonniicckkééhhoo  rreecceeppttuu    zzaacchhoovvaatt  
lliissttiinnnnoouu  ppooddoobbuu  iinnffoorrmmoovváánníí))  aa  
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--  nnáávvrrhh  vvyyhhlláášškkyy,,  kktteerroouu  ssee  mměěnníí  vvyyhhlláášškkaa  čč..337766//22001111  SSbb..,,  kktteerroouu  ssee  pprroovváádděějjíí  nněěkktteerráá  
uussttaannoovveenníí  zzáákkoonnaa  oo  vveeřřeejjnnéémm  zzddrraavvoottnníímm  ppoojjiiššttěěnníí,,  uuppllaattnněěnnyy  33  zzáássaaddnníí  ppřřiippoommíínnkkyy  
((§§  77  nnaavvýýššiitt  hhooddnnoottuu  rroozzddíílluu  mmeezzii  pprrůůmměěrreemm  ddrruuhhéé  aa  ttřřeettíí  nneejjnniižžššíí  cceennyy  vvýýrroobbccee  vvůůččii  
nneejjnniižžššíí  cceenněě  llééččiivvééhhoo  ppřříípprraavvkkuu  ppřřii  vvýýppooččttuu  mmaaxxiimmáállnníí  cceennyy  zz    2200%%  nnaa  3300%%;;  §§1166  
nnaavvýýššiitt  rroozzddííll  mmeezzii  pprrůůmměěrreemm  ddrruuhhéé  aa  ttřřeettíí  cceennyy  vvýýrroobbccee  vvůůččii  nneejjnniižžššíí  cceenněě  pprroo  
nnaavvýýššeenníí  úúhhrraaddyy  pprroo  zzaajjiiššttěěnníí  ddoossttuuppnnoossttii  nnoovvýýcchh  pprrooggrreessiivvnníícchh  lléékkůů  pprroo  sseenniioorrsskkoouu  
ppooppuullaaccii;;  §§  4400  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  ppřřeepprraaccoovváánníí  ddiikkccee  uussttaannoovveenníí  zz  ddůůvvoodduu  nneezzbbyyttnnoossttii  
nnaassttaavveenníí  ttaakkoovvýýcchh  hhooddnnoottííccíícchh  pprroocceedduurr  úúččiinnnnoossttii  uunniikkááttnníícchh  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů,,  
kktteerréé  jjeejjiicchh  vvssttuuppuu  ddoo  ččeesskkééhhoo  zzddrraavvoottnniiccttvvíí  nneebbuuddoouu  bbrráánniitt  nneebboo  zzppoommaalloovvaatt))..        

KKee  vvššeemm  nnáávvrrhhůůmm  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  bbyylloo  vvyypprraaccoovváánnoo  ssttaannoovviisskkoo,,  ddáállee  bbyylloo  vvzznneesseennoo  77  
zzáássaaddnníícchh  ppřřiippoommíínneekk..  
MMiinniisstteerrssttvvoo  ffiinnaannccíí  aa  mmiinniisstteerrssttvvoo  pprroo  mmííssttnníí  rroozzvvoojj  vv  rrooccee  22001177  žžááddnnýý  nnáávvrrhh  pprráávvnnííhhoo  
ppřřeeddppiissuu  rraadděě  sseenniioorrůů  ČČRR  kk  ppoossoouuzzeenníí  nneeppřřeeddlloožžiillyy..    

PPřřeeddssttaavviitteelléé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  vv  rrooccee  22001177  nnaaddáállee  aakkttiivvnněě  pprraaccoovvaallii  vv  OOddbboorrnnéé  kkoommiissii  
pprroo  ddůůcchhooddoovvoouu  rreeffoorrmmuu,,  vv  RRaadděě  vvllááddyy  pprroo  sseenniioorryy  aa  ssttáárrnnuuttíí  ppooppuullaaccee,,  vv  RRaadděě  vvllááddyy  pprroo  
uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  aa  vv  hhooddnnoottííccíí  kkoommiissii  SSttááttnnííhhoo  ffoonndduu  rroozzvvoojjee  bbyyddlleenníí..    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 43 

VVIIIIII..  ZZ  ččiinnnnoossttii  kkrraajjsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů  
  

VV  rrooccee  22001177  ppůůssoobbiilloo  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  1122  
kkrraajjsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů  ––  kkrroomměě  kkrraajjůů  PPaarrdduubbiicckkééhhoo  
aa  KKaarrlloovvaarrsskkééhhoo  vvee  vvššeecchh  kkrraajjíícchh  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  
VV  PPaarrdduubbiicckkéémm  kkrraajjii  bbyyllaa  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  
uussttaavveennaa  ddnnee  1199..  pprroossiinnccee..  ZZaamměěřřeenníí  ččiinnnnoossttii  
jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů  bbyylloo  bboohhaattéé,,  
kk  mmeezziirrooččnníímmuu  vvzzeessttuuppuu  ddooššlloo  uu  kkaažžddéé  kkrraajjsskkéé  
RRaaddyy  sseenniioorrůů..  ZZoobbeeccnniitt  llzzee  kkvvaannttiittaattiivvnníí  rroozzvvoojj  

aakkttiivviitt,,  rroozzššiiřřoovváánníí  ččlleennsskkéé  zzáákkllaaddyy,,  ttjj..  zzaakkllááddáánníí  mměěssttsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů  aa  zzíísskkáávváánníí  nnoovvýýcchh  
kklluubbůů  sseenniioorrůů,,  ddáállee  oorrggaanniizzoovváánníí  kkrraajjsskkýýcchh  ttuurriissttiicckkýýcchh  aa  ssppoorrttoovvnníícchh  aakkttiivviitt,,  rroozzššíířřeenníí  iinnffoorr--
mmaaččnníícchh  aa  vvzzdděělláávvaaccíícchh  pprroojjeekkttůů,,  eedduukkaaččnníí  aakkttiivviittyy  aa  vv  nneeppoosslleeddnníí  řřaadděě  ttééžž  aakkccee  cceelloonnáá--
rrooddnnííhhoo  vvýýzznnaammuu..  JJddee  oo  oossllaavvyy  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  sseenniioorrůů,,  oo  ppřřeeddvvoolleebbnníí  kkrraajjsskkéé  kkuullaattéé  ssttoo--
llyy,,  oo  sseenniioorrsskkéé  ssppoorrttoovvnníí  hhrryy  aa  oo  rroozzššiiřřoovváánníí  ttzzvv..  SSeenniioorr  PPaassůů..  ZZee  ssppeecciiffiicckkýýcchh  aakkttiivviitt  kkrraajjss--
kkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů  mmoožžnnoo  vvyyzzddvviihhnnoouutt  bbeezzppllaattnnéé  kkrraajjsskkéé  ppoorraaddeennssttvvíí  vvee  SSttřřeeddooččeesskkéémm,,  
PPllzzeeňňsskkéémm  aa  ZZllíínnsskkéémm  kkrraajjii  vvee  ssttáállýýcchh  ppoorraaddnnáácchh,,  zzaalloožžeenníí  VViirrttuuáállnníí  uunniivveerrzziittyy  33..  vvěěkkuu  
vv  OOlloommoouucckkéémm  kkrraajjii,,  ppoořřááddáánníí  ssppoolleeččeennsskkýýcchh  aa  kkuullttuurrnníícchh  aakkccíí  pprroo  sseenniioorrsskkoouu  vveeřřeejjnnoosstt  
vv  PPrraazzee  aa  vv  PPllzzeeňňsskkéémm  kkrraajjii,,  uucceelleennéé  ccyykkllyy  ppřřeeddnnááššeekk  aa  sseemmiinnáářřůů  vv  PPrraazzee,,  JJiihhooččeesskkéémm,,  
ZZllíínnsskkéémm  aa  vv  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkéémm  kkrraajjii..  DDáállee  aakkttiivviizzaaččnníí  aakkttiivviittyy  sseenniioorrsskkýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  aa  kklluu--
bbůů  vv  ÚÚsstteecckkéémm  aa  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkéémm  kkrraajjii,,  vvýýssttaavvnníí  aakkttiivviittyy  vv  JJiihhooččeesskkéémm  kkrraajjii  aa  vv  nneeppoosslleeddnníí  
řřaadděě  sseenniioorrsskkéé  cceessttoovváánníí  „„PPoozznneejj  ssvvůůjj  kkrraajj““  vv    OOlloommoouucckkéémm,,  JJiihhoommoorraavvsskkéémm  aa  vv  MMoorraavvsskkoo--
sslleezzsskkéémm  kkrraajjii..  RReekkoonnddiiččnníí  ppoobbyyttyy  oorrggaanniizzoovvaallyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  vv  PPrraazzee  aa  vvee  ZZllíínnsskkéémm  
kkrraajjii..  AA  ppřřííhhrraanniiččnníí  aakkttiivviittyy  ss  ppaarrttnneerrsskkýýmmii  sseenniioorrsskkýýmmii  oorrggaanniizzaacceemmii  zz    NNěěmmeecckkaa  aa  SSlloo--
vveennsskkaa  oorrggaanniizzoovvaallyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ÚÚsstteecckkééhhoo,,  PPllzzeeňňsskkééhhoo,,  OOlloommoouucckkééhhoo  aa  ZZllíínnsskkééhhoo  
kkrraajjee..    

VVššeecchhnnyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ppuubblliikkoovvaallyy  ssvvoouu  ččiinnnnoosstt  nnaa  wweebboovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  ČČRR,,  uu  nněěkktteerrýýcchh  ssee  ppuubblliikkaaččnníí  ččiinnnnoosstt  vvýýrraazznněě  nnaavvýýššiillaa..  NNěěkktteerréé  RRaaddyy  mmaajjíí  nnaavvíícc  
ssvvoojjee  ppoorrttáállyy  vvllaassttnníí..  VVííccee  oo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjsskkýýcchh  RRaaddáácchh  sseenniioorrůů  nnaa  wwwwww..rrssccrr..cczz    
  
PPllnněěnníí  zzaassttuuppiitteellsskkéé  ffuunnkkccee::  
PPllnněěnníí  zzaassttuuppiitteellsskkéé  ffuunnkkccee  vvee  vvzzttaahhuu  kkee  kkrraajjsskkéé  aa  mměěssttsskkéé  ssaammoosspprráávvěě  ii  kkee    kkrraajjsskkýýmm  aa  mměěsstt--
sskkýýmm  úúřřaaddůůmm  jjee  hhllaavvnníímm  ppoosslláánníímm  kkrraajjsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů..  ((NNaa  úúrroovvnnii  ssttaattuuttáárrnníícchh  mměěsstt  ppoouuzzee  
ttaamm,,  kkddee  nneeeexxiissttuujjíí  mměěssttsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů))..  PPllnněěnníí  zzaassttuuppiitteellsskkéé  ffuunnkkccee  jjee  ooššeettřřeennoo  MMeemmoo--
rraannddeemm  oo  ssppoolluupprrááccii  mmeezzii  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ČČRR  aa  AAssoocciiaaccíí  kkrraajjůů  ČČRR,,  aa  ttoo  vv  kkaappiittoollee  IIII,,  bboodděě  44  
„„ZZaappoojjeenníí  oorrggáánnůů  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  jjaakkoo  ssttáállééhhoo  ppřřiippoommíínnkkoovvééhhoo  mmííssttaa  ddoo  ppřříípprraavvyy  kkoonncceeppccíí  
aa  ssttrraatteeggiiíí  kkrraajjůů  vv  ppřřeeddmměěttnnéé  oobbllaassttii““..    JJeeddnnáánníí  nnaa  úúrroovvnnii  hheejjttmmaannůů,,  rreessppeekkttiivvee  RRaaddyy  kkrraajjee  
ss  kkrraajjsskkýýmmii  RRaaddaammii  sseenniioorrůů  pprroobběěhhllaa  vvee  vvššeecchh  kkrraajjíícchh,,  vv  nněěkktteerrýýcchh  vv  pprrůůbběěhhuu  rrookkuu  nněěkkoo--
lliikkrráátt..  PPřřeeddmměětteemm  bbyyllyy  sseenniioorrsskkáá  ttéémmaattaa,,  kkoonnkkrrééttnníí  ffoorrmmyy  ssppoolluupprrááccee  aa  ttaakkéé  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorraa  
pprroojjeekkttůů  aa  aakkttiivviitt  oorrggaanniizzoovvaannýýcchh  kkrraajjsskkýýmmii  RRaaddaammii  sseenniioorrůů..  VV  ttééttoo  ssoouuvviisslloossttii  bbyylloo  hhoodd--
nnoocceennoo  zzaappoojjeenníí  RRaadd  ddoo  ooddbboorrnnééhhoo  aakkttiivvuu  kkrraajjsskkýýcchh  ssaammoosspprráávv,,  ppooppřřííppaadděě  ppooddllee  vvzzoorruu  KKrráá--
lloovvééhhrraaddeecckkééhhoo  kkrraajjee  zzřříízzeenníí  ssppeecciiffiicckkýýcchh  kkoommiissíí  pprroo  sseenniioorryy..  SSttáállýýmm  pprroobblléémmeemm,,  kktteerrýý  ssee  
aannii  ppoo  ppeerrssoonnáállnníícchh  zzmměěnnáácchh  vvee  vveeddeenníí  kkrraajjůů  nneezzmměěnniill,,  jjee  jjeeddnnoottnnéé  aa  vvččaassnnéé  ffiinnaannccoovváánníí  kkrraajj--
sskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů..  PPoo  nnoovvéémm  vveeddeenníí  AAssoocciiaaccee  kkrraajjůů  ppoožžaadduujjee  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  jjeehhoo  řřeeššeenníí    
aa  ttaakkéé  aakkttuuaalliizzaaccii  uuzzaavvřřeennééhhoo  MMeemmoorraannddaa  oo  ssppoolluupprrááccii..  PPřřeeddsseeddaa  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  vvyyjjeedd--
nnáávvaall  ss    hheejjttmmaannyy  JJiihhoommoorraavvsskkééhhoo,,  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  aa  ss  hheejjttmmaannkkoouu  SSttřřeeddooččeesskkééhhoo  kkrraajjee..      
    
TTuurriissttiicckkéé  aa  ssppoorrttoovvnníí  aakkttiivviittyy::  
RRookk  22001177  bbyyll  rrookkeemm  rroozzvvoojjee  ttuurriissttiicckkýýcchh  aa  ssppoorrttoovvnníícchh  aakkttiivviitt  ppoořřááddaannýýcchh  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ČČRR..  
KKrraajjsskkéé  ssppoorrttoovvnníí  hhrryy  uussppoořřááddaallyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  PPllzzeeňňsskkééhhoo,,  OOlloommoouucckkééhhoo,,  
MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  aa  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee..  KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  SSttřřeeddooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  ppaakk  
uussppoořřááddaallaa  jjiižž  55..  úússppěěššnnýý  rrooččnnííkk  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  bběěhhuu  mmíírruu  KKllaaddnnoo  ––  LLiiddiiccee..  BBoohhaattoouu  ččiinnnnoosstt  
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vvyykkáázzaallyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  
nnaa  úússeeccíícchh  ttuurriissttiicckkýýcchh  aakkttiivviitt,,  
ppoozznnáávvaaccíícchh  zzáájjeezzddůů,,  rreekkoonnddiičč--
nníícchh  ppoobbyyttůů,,  eedduukkaaččnníícchh  
oocchhrraannnnýýcchh  aa  vvzzdděělláávvaaccíícchh  
aakkttiivviitt..  KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  
OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  zzaalloožžiillaa    
aa  oorrggaanniizzuujjee  kkrraajjsskkoouu  ttáábboo--
rroovvoouu  šškkoolluu  vv  ppřříírroodděě..  TTýýddeenn--
nnííhhoo  aa  zzaajjíímmaavvééhhoo  ppoobbyyttuu  ssee  
zzúúččaassttnniilloo  110066  ssppookkoojjeennýýcchh  
sseenniioorreekk  aa  sseenniioorrůů..  SSppoorrttoovvnníícchh  
aa  ttuurriissttiicckkýýcchh  aakkccíí  oorrggaanniizzoovvaannýýcchh  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ČČRR  ssee  vv  rrooccee  22001177  zzúúččaassttnniillyy  ddeesseettiittiissííccee  
sseenniioorrůů..                    
                                                                                  

PPrroojjeekktt  „„SSeenniioorr  PPaass““::  
OOdd  zzáářříí  22001133  rreeaalliizzuujjee  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  ffiirrmmoouu  SSuunn  
DDrriivvee  pprroojjeekktt  SSeenniioorr  PPaass..  
KKrroomměě  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  kkrraajjee  ssee  ddoo  rreeaalliizzaaccee  PPrroojjeekkttuu  zzaappoojjiillyy  
vvššeecchhnnyy  kkrraajjsskkéé  rraaddyy  sseenniioorrůů..  JJddee  oo  bbeezzppllaattnnéé  kkaarrttyy  sslleevv  vvssttuuppnnééhhoo  ddoo  
kkuullttuurrnníícchh  ppaammáátteekk,,  mmaassáážžnníícchh  aa  kkoossmmeettiicckkýýcchh  ssaallóónnůů,,  sslleevv  vv  lléékkaařř--

nnáácchh  aa  nnaaddssttaannddaarrddnníícchh  sslluužžeebb  vv  nneemmooccnniiccíícchh,,  sslleevv  vv  pprrooddeejjnnáácchh  nnáábbyyttkkuu,,  rreessttaauurraaccíícchh,,  uubbyy--
ttoovvaaccíícchh  zzaařříízzeenníícchh,,  aattdd..,,  aattdd..  KKaarrttaa  jjee  ppllaattnnáá  nnaa  cceelléémm  úúzzeemmíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aa  nnaa  nněěkktteerrýýcchh  
tteerriittoorriiíícchh  DDoollnnííhhoo  RRaakkoouusskkaa..  PPrroossttřřeeddnniiccttvvíímm  EEUURRAAGGuu  uussiilluujjee  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  oo  rroozzššíířřeenníí  
SSeenniioorr  PPaassuu  ttaakkéé  nnaa  SSlloovveennsskkoo  aa  ddoo  ddaallššíícchh  zzeemmíí..  VV  rrooccee  22001177  SSeenniioorr  PPaassyy  vvyyuužžíívvaalloo  227788  660022  
ddrržžiitteellůů  aa  vv  ssííttii  sslleevv  bbyylloo  zzaappoojjeennoo  22  666688  ffiirreemm..    
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IIXX..  OOssllaavvyy  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  sseenniioorrůů  
22001177  
  

PPrrvvnníí  řřííjjeenn  vvyyhhlláássiillaa  OOrrggaanniizzaaccee  
ssppoojjeennýýcchh  nnáárrooddůů  ((pprroossiinneecc  11999911))  
MMeezziinnáárrooddnníímm  ddnneemm  sseenniioorrůů..  
VV  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  ssee  oossllaavvyy  MMeezzii--
nnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  sseenniioorrůů  pprroossaaddiillyy  aažž  
oo  ššeesstt  lleett  ppoozzdděějjii,,  jjeejjiicchh  ppooččeett  aallee  
kkaažžddoorrooččnněě  nnaarrůůssttaall..  VV    rrooccee  22001177  
ssee  uusskkuutteeččnniillyy    ssttoovvkkyy  aakkccíí,,  zz  ttoohhoo  
kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  aa  ppaarrttnneerrsskkáá  
SSuunn  DDrriivvee  zz  BBrrnnaa  zzoorrggaanniizzoovvaallyy  
aakkccíí  2233..  KKrroomměě  RRaaddyy  sseenniioorrůů  aa  jjee--
jjiicchh  oorrggaanniizzaaccíí  ssee  ddoo  ppřříípprraavvyy    
aa  pprrůůbběěhhuu  oossllaavv  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  
ddnnee  sseenniioorrůů  zzaappoojjiillii  ttééžž    nneejjvvyyššššíí  
úússttaavvnníí  ččiinniitteelléé,,  kkrraajjsskkéé  aa  mměěssttsskkéé  
ssaammoosspprráávvyy  ii  ddaallššíí  ssuubbjjeekkttyy..  OOssllaa--
vvyy  MMDDSS  22001177  bbyyllyy  nnaa  vvyyssookkéé  ssppoo--
lleeččeennsskkéé  úúrroovvnnii  aa  vv  ppoorroovvnnáánníí  ss  rroo--
kkeemm  ppřřeeddcchhoozzíímm  ddooššlloo  ddaallššíímmuu  
rroozzššíířřeenníí  ddoo  ookkrreessnníícchh  aa  mmeennššíícchh  
mměěsstt  ii  oobbccíí..  OOssllaavv  ssee  zzúúččaassttnniillyy  
ttiissííccee  sseenniioorrůů,,  ddáállee  ppřřeeddssttaavviitteelléé  

ssttááttuu,,  kkrraajjůů  aa  vv  nněěkktteerrýýcchh  tteerriittoorriiíícchh  ttééžž  ppřřeeddssttaavviitteelléé  ssttaattuuttáárrnníícchh  aa  ddaallššíícchh  mměěsstt..  ZZaa  ttyyttoo  
aakkttiivviittyy  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vvššeemm  aakkttiivvnníímm  ppoolliittiiččkkáámm  aa  ppoolliittiikkůůmm  dděěkkuujjee..  
  
NNaa  úúrroovvnnii  ssttááttuu  ssee  uusskkuutteeččnniilloo::    
NNaa  úúrroovvnnii  ssttááttuu  ssee  ddoo  oossllaavv  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  sseenniioorrůů  vv  rrooccee  22001177  aakkttiivvnněě  zzaappoojjiilloo  
mmiinniisstteerrssttvvoo  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí..    AA  ttoo  uusskkuutteeččnněěnníímm  úússppěěššnnéé  MMeezziinnáárrooddnníí  ooddbboorrnnéé  kkoonn--
ffeerreennccee  „„SSttáárrnnuuttíí  aa  vveeřřeejjnnýý  pprroossttoorr““..  KKoonnffeerreennccee  ssee  uusskkuutteeččnniillaa  ddnnee  2255..  zzáářříí  vv  pprroossttoorráácchh  
ČČeerrnníínnsskkééhhoo  ppaallááccee  nnaa  mmiinniisstteerrssttvvuu  zzaahhrraanniiččnníícchh  vvěěccíí..  NNaa  kkoonnffeerreennccii  bbyylloo  ppřřeeddnneesseennoo  2233  
ooddbboorrnnýýcchh  ttéémmaatt  ssee  kktteerrýýmmii  vvyyssttoouuppiilloo  2222  ddoommááccíícchh  aa  jjeeddeenn  zzaahhrraanniiččnníí  pprreezzeennttaanntt..  KKrroomměě  
ooddbboorrnnýýcchh  ddiisskkuussíí  oo  ssttáárrnnuuttíí  vvee  vveeřřeejjnnéémm  pprroossttoorruu  mměěllaa  kkoonnffeerreennccee  jjeeššttěě  ddrruuhhoouu  ččáásstt,,  aa  ttoo  ––    
oocceenněěnníí  aakkttiivvnníícchh  jjeeddnnoottlliivvccůů  CCeennoouu  RRaaddyy  vvllááddyy  pprroo  sseenniioorryy  aa  ssttáárrnnuuttíí  ppooppuullaaccee..  DDllee  
ssttaannoovveennýýcchh  kkrriittéérriiíí  CCeennuu  oobbddrržžeellii  ttřřii  jjeeddnnoottlliivvccii..  JJeeddnníímm  zzee  ttřříí    bbyyllaa  ttééžž  IInngg..  DDaannaa  SStteeiinnoovváá  
zz  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR,,  kktteerráá  CCeennuu  ppřřeevvzzaallaa  zzaa  kkaatteeggoorriiii  „„OOssoobbnnoosstt,,  kktteerráá  ssee  vvýýzznnaammnnýýmm  zzppůů--
ssoobbeemm  aa  ddlloouuhhooddoobběě  aannggaažžuujjee  vv  oobbllaassttii  ppooddppoorryy  sseenniioorrůů,,  vvee  vvěěkkuu  6600++..  ZZ  úússttaavvnníícchh  ččiinniitteellůů  
kkoonnffeerreennccii  ppřřiiššllii  ppoozzddrraavviitt    mmiinniissttrr  zzaahhrraanniiččnníícchh  vvěěccíí  aa  mmiinniissttrryynněě  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí..  
    
NNaa  úúrroovvnnii  kkrraajjůů  ssee  uusskkuutteeččnniilloo::  
PPrraahhaa::  
DDnnee  2244..  zzáářříí  pprroobběěhhllaa  oossllaavvaa  MMDDSS  vv  OObbeeccnníímm  ddoomměě,,  SSmmeettaannoovvěě  ssíínnii..  VV  úúvvoodduu  vvyyssttoouuppiillii  
nnáámměěssttkkyynněě  pprriimmááttoorrkkyy  hhll..mm..PPrraahhyy  aa  ppřřeeddsseeddaa  RRSS  ČČRR..  PPoottéé  nnáásslleeddoovvaall  kkoonncceerrtt  SSaallóónnnnííhhoo  
oorrcchheessttrruu..  CCeelloouu  aakkccii  pprrooffeessiioonnáállnněě  mmooddeerroovvaallaa  ppřřeeddsseeddkkyynněě  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů..  PPřřííttoommnnoo  
bbyylloo  ccccaa  11  220000  sseenniioorrůů..  SSeenniioořřii  vveellmmii  kkllaaddnněě  hhooddnnoottiillii  kkrráássnnéé  pprroossttřřeeddíí  SSmmeettaannoovvyy  ssíínněě  
sseecceessnnííhhoo  OObbeeccnnííhhoo  ddoommuu,,  nnoobblleessnníí  mmooddeerroovváánníí  oossllaavv  ii  ddůůssttoojjnnýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  AAkkccii,,  
kktteerráá  bbyyllaa  nnaa  vvyyssookkéé  úúrroovvnnii  zzoorrggaanniizzoovvaallaa  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  kkrraajjee  hhll..  mm..  PPrraahhaa..  
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BBrrnnoo  
OOssllaavvyy  MMDDSS  vv  BBrrnněě  pprroobbííhhaallyy  ddnnee  11..  řřííjjnnaa  ooddppoolleeddnnee  nnaa  ZZeellnnéémm  TTrrhhuu..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  
ppřřeeddssttaavviitteellůů  kkrraajjee  aa  mměěssttaa  nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  PPoořřaaddaatteelleemm  aakkccee  bbyyll  SSuunn  
DDrriivvee  BBrrnnoo..  
PPllzzeeňň::  
DDnnee  22..  řřííjjnnaa  zzaa  úúččaassttii  ppoolliittiikkůů  vv    ppllzzeeňňsskkéé  MMěěššťťaannsskkéé  bbeesseedděě  550000  ppřřííttoommnnýýcchh  sseenniioorrůů  
vvyysslleecchhlloo  kkoonncceerrttnníí  vvyyssttoouuppeenníí..    PPllzzeeňňsskkéé  oossllaavvyy  MMDDSS  zzaahháájjiillii  ppřřeeddsseeddaa  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  
sseenniioorrůů,,  hheejjttmmaann  kkrraajjee  aa  pprriimmááttoorr  ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  PPllzznněě..    AAkkccii  zzoorrggaanniizzoovvaallaa  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  
sseenniioorrůů  PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee..  
DDnnee  1122..  řřííjjnnaa  uusskkuutteeččnniill  ssaammoossttaattnnoouu  oossllaavvuu  KKrraajjsskkýý  úúřřaadd,,  aa  ttoo  kkoonncceerrttnníímm  vvyyssttoouuppeenníímm  
vv  ppoojjeettíí  hhiissttoorriiee  ZZllaattééhhoo  ssllaavvííkkaa..  VV  ddoopprroovvoodduu  oorrcchheessttrruu  KKaarrllaa  VVllaacchhaa  zzaazzppíívvaallii  ssvvéé  ppííssnněě  
YYvveettttaa  SSiimmoonnoovváá,,  JJoosseeff  ZZíímmaa,,  MMiillaann  DDrroobbnnýý  aa  MMaarrcceellaa  HHoollaannoovváá..  PPííssnněě  ddaallššíícchh  hhvvěězzdd  
ZZllaattééhhoo  ssllaavvííkkaa  zzaazzppíívvaallii  zzppěěvvaaččkkyy  aa  zzppěěvváákk  oo  ggeenneerraaccii  mmllaaddššíí..  KKrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  nnaa  
oossllaavváácchh  oorrggaanniizzaaččnněě  ssppoolluupprraaccoovvaallaa..      
ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm::  
DDnnee  11..  řřííjjnnaa  pprroobběěhhllaa  kkrraajjsskkáá  oossllaavvaa  MMDDSS  vv  DDoomměě  kkuullttuurryy..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  ppoolliittiikkůů  
nnáásslleeddoovvaalloo  vvyyhhooddnnoocceenníí  ssoouuttěěžžíí  SSeenniioorr  AArrtt  22001177  aa  nneejjaakkttiivvnněějjššííhhoo  kklluubbuu  sseenniioorrůů  vv  kkrraajjii..  

PPoottéé  nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  AAkkccii  
zzoorrggaanniizzoovvaall  MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  zzaa  ssppoolluupprrááccee  
ss  mměěssttsskkoouu  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  aa  kkrraajjss--
kkoouu  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee..  
MMoosstt::  
DDnnee  11..  řřííjjnnaa    nnaa  MMoosstteecckkéémm  nnáámměěssttíí  vvyyssttoouuppiilloo  
ss  ppóóddiioovvýýmm  pprrooggrraammeemm  55  sseenniioorrsskkýýcchh  sskkuuppiinn  
zz  TTeepplliicc,,  LLoouunn,,  CChhoommuuttoovvaa,,  MMoossttuu  aa  LLiittvvíínnoovvaa..  
VV  úúvvoodduu  oossllaavv  vvyyssttoouuppiillii  hheejjttmmaann  kkrraajjee,,  pprriimmááttoorr  
ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  MMoosstt  aa  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRaaddyy  
sseenniioorrůů  ČČRR..  AAkkccii  uusskkuutteeččnniill  ÚÚsstteecckkýý  kkrraajj  aa  kkrraajjsskkáá  
RRaaddaa  sseenniioorrůů..    

DDnnee  33..  řřííjjnnaa  vv  MMoosstteecckkéé  ddiivvaaddllee  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  sseettkkáánníí  sseenniioorrůů  ss  pprreezziiddeenntteemm  rreeppuubblliikkyy..  AAkkccii  
zzoorrggaanniizzoovvaall  MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  zzaa  ssppoolluupprrááccii  ss  kkrraajjsskkoouu  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee..    
DDnnee  3300..  zzáářříí  pprroobběěhhllyy  vv  MMoossttěě  oossllaavvyy  MMDDSS  oorrggaanniizzoovvaannéé  ÚÚsstteecckkýýmm  kkrraajjeemm  aa  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo  
nnaa  11..  nnáámměěssttíí..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  hheejjttmmaannaa  kkrraajjee  aa  ppřřeeddsseeddyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee  
nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..      
JJiihhllaavvaa::                  
OOssllaavvyy  MMDDSS  vv  JJiihhllaavvěě  pprroobbííhhaallyy  ddnnee  
55..  řřííjjnnaa  vv  DDoomměě  kkuullttuurryy..  OOssllaavv  ssee  
zzúúččaassttnniillii  ppřřeeddssttaavviitteelléé  kkrraajjee  aa  pprriimmáá--
ttoorr  ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  JJiihhllaavvyy..  PPoo  
jjeejjiicchh  vvyyssttoouuppeenníí  nnáásslleeddoovvaallyy  mmóóddnníí  
ppřřeehhllííddkkaa  aa  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  OOssllaavvyy  
zzoorrggaanniizzoovvaallyy  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů    
aa  SSDDČČRR..  
HHuummppoolleecc  
MMeezziinnáárrooddnníí  ddeenn  sseenniioorrůů  ppřřiiššlloo  ddnnee    
66..  řřííjjnnaa  vv  HHuummppoollccii  oossllaavviitt  112200  sseenniioo--
rrůů..  OOssllaavvuu  uussppoořřááddaall  vvýýbboorr  SSDDČČRR  
ppoodd  vveeddeenníímm  JJaarroossllaavvyy  ŠŠeennkkýýřřoovvéé..  
KK  ppoosslleecchhuu  aa  ttaannccii  hhrrááll  aa  zzppíívvaall  nnaa  
ppřřáánníí  ppaann  JJaarroossllaavv  ŠŠuullcc..  PPoo  mmaalléémm  
oobbččeerrssttvveenníí  ččeekkaalloo  nnaa  ppřřííttoommnnéé  ppřřeekkvvaappeenníí  vv  ppooddoobběě  ttaanneeččnnííhhoo  vvyyssttoouuppeenníí  žžeenn  „„VVřřeessnniicckkéé  
JJeellcciinnkkyy““  ppoodd  vveeddeenníímm  MMUUDDrr..  ZZoorrkkyy  TTrrttííkkoovvéé..  DDoobbrráá  nnáállaaddaa  ppaannoovvaallaa  aažž  ddoo  sseeddmméé  hhooddiinnyy  
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vveeččeerrnníí,,  kkddyy  zzaazznněěllaa  ppoosslleeddnníí  mmeellooddiiee..  PPoodděěkkoovváánníí  ppaattřříí  vveeddeenníí  ZZeemměědděěllsskkéé  šškkoollyy  ii  ppeerrssoonnáálluu  
kkuucchhaařřeekk..          
HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé::  
OOssllaavvyy  MMDDSS  vv  KKrráálloovvééhhrraaddeecckkéémm  kkrraajjii  pprroobbííhhaallyy  ddnnee  2211..  zzáářříí  nnaa  PPiivvoovvaarrsskkéémm  nnáámměěssttíí  ppřřeedd  
KKrraajjsskkýýmm  úúřřaaddeemm..  AAkkccee  bbyyllaa  cceellooddeennnníí,,  ss    bboohhaattýýmm  kkuullttuurrnníímm  pprrooggrraammeemm  zzaa  úúččaassttii  ssttoovveekk  
sseenniioorrůů..  PPoořřaaddaatteelleemm  bbyyll  KKrraajjsskkýý  úúřřaadd,,  ssppoolluuppoořřaaddaatteelleemm  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  
KKrráálloovvééhhrraaddeecckkééhhoo  kkrraajjee..      

  
OOlloommoouucc::  
OOssllaavvyy  MMDDSS  vv  mmeettrrooppoollii  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  pprroo--
bbííhhaallyy  ddnnee  2211..  zzáářříí  nnaa  vvýýssttaavviiššttii  FFllóórraa  OOlloommoouucc..  
HHllaavvnníímm  bbooddeemm  zzaajjíímmaavvééhhoo  kkuullttuurrnnííhhoo  pprrooggrraammuu,,  
kkttee--rrýý  mmooddeerroovvaall  VVllaaddiimmíírr  HHrroonn,,  bbyylloo  vvyyhhooddnnoocceenníí  
ssoouuttěěžžee  „„BBaabbiiččkkaa  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  22001177““..  ÚÚččaasstt  
bbyyllaa  vveellmmii  bboohhaattáá,,  aakkccee  ssee  zzúúččaassttnniilloo  ccccaa  995500  
sseenniioorrůů..  NNaa  oossllaavvěě  vvyyssttoouuppiillii  ppřřeeddssttaavviitteelléé  kkrraajjee,,  
ssttaattuuttáárrnníí  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  aa  ppřřeedd--

sseeddkkyynněě  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů..  AAkkccee  bbyyllaa  vveellmmii  zzddaařřiilláá,,  ssoouuttěěžž  „„BBaabbiiččkkaa  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee““  
bbuuddee  ppookkrraaččoovvaatt  vv  ddaallššíícchh  lleetteecchh..  PPoořřaaddaatteelleemm  oossllaavv  bbyyllaa  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  OOlloommoouucckkééhhoo  
kkrraajjee  zzaa  ppooddppoorryy  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo..          
ŠŠuummppeerrkk  
VV  ŠŠuummppeerrkkuu  oossllaavvyy  MMDDSS  pprroobběěhhllyy  ddnnee  77..  řřííjjnnaa  vvee  VVllaassttiivvěěddnnéémm  mmuuzzeeuu..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  
ppřřeeddsseeddkkyynněě  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee  nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm  zzaa  
úúččaassttii  440000  sseenniioorrůů..  AAkkccii  uussppoořřááddaall  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnaa  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  kkrraajjsskkoouu  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  
OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee..    
JJeesseennííkk  
DDnnee  2255..  zzáářříí  ppoodd  zzááššttiittoouu  hheejjttmmaannaa  kkrraajjee  pprroobběěhhllyy  oossllaavvyy  MMDDSS  vv  LLáázznníícchh  JJeesseennííkk..  PPoo  
vvyyssttoouuppeenníícchh  ppřřeeddsseeddkkyynněě  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  aa  ppřřeeddssttaavviitteellůů  mměěssttaa  nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  
kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  AAkkccii  uussppoořřááddaallyy  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  kkrraajjsskkoouu  rraaddoouu  sseenniioorrůů..            
HHllaavvnniiccee    
VV  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkéémm  kkrraajjii  oossllaavvyy  MMDDSS  oorrggaanniizzoovvaannéé  kkrraajjsskkoouu  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  pprroobbííhhaallyy  ddnnee  
11..  řřííjjnnaa  vv  KKuullttuurrnníímm  ddoomměě  vv  HHllaavvnniiccíícchh..  PPoo  vvyyhhooddnnoocceenníí  sseenniioorrsskkýýcchh  ssoouuttěěžžíí,,  vvyyssttoouuppeenníí  
ppoolliittiikkůů  aa  ppřřeeddsseeddyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..    
OOssttrraavvaa  
VV  OOssttrraavvěě  uussppoořřááddaallyy  oossllaavvyy  MMDDSS  SSvvaazz  ddůůcchhooddccůů  ČČRR  vvee  ssppoolluupprrááccii  ssee  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo..  AA  ttoo  
ddnnee  2288..  zzáářřii  vv  DDoomměě  kkuullttuurryy  OOssttrraavvaa  PPeettřřkkoovviiccee..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníícchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů  SSDD  ČČRR  

nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  
BBrruunnttááll  
UU  ppřříílleežžiittoossttii  MMDDSS  bbyylloo  zzoorrggaanniizzoovváánnoo  kkuullttuurrnníí  ooddppoo--
lleeddnnee  vvee  SSppoolleeččeennsskkéémm  ddoommuu  vv  BBrruunnttáállee  ddnnee  2299..  pprroo--
ssiinnccee..  ÚÚččaasstt  226600  sseenniioorrůů..  PPoořřaaddaatteelleemm  bbyyll  SSuunn  DDrriivvee  
BBrrnnoo  ppoodd  zzááššttiittoouu  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  kkrraajjee..    
ZZllíínn::  
KKrraajjsskkéé  oossllaavvyy  MMDDSS  pprroobběěhhllyy  ddnnee  22..  řřííjjnnaa  jjiižž  ttrraaddiiččnněě  
vv  hhootteelluu  MMoosskkvvaa..  AA  ttoo  zzaa  úúččaassttii  ppřřeeddssttaavviitteellůů  kkrraajjee  aa  ssttaa--
ttuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  ZZllíínn..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  ppoolliittiikkůů  aa  ppřřeedd--
ssttaavviitteellůů  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  nnáásslleeddoovvaall  kkuullttuurrnníí  
pprrooggrraamm..  OOssllaavvyy  zzoorrggaanniizzoovvaallaa  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  sseenniioorrůů  
ZZllíínnsskkééhhoo  kkrraajjee..    
LLiibbeerreecc::  
VV  LLiibbeerrccii  ssee  kkrraajjsskkéé  oossllaavvyy  MMDDSS  uusskkuutteeččnniillyy  ddnnee  44..  řřííjj--
nnaa  vv  jjeeddnnaaccíí  ssíínnii  LLiibbeerreecckkéé  rraaddnniiccee..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  
mměěssttsskkýýcchh  ppoolliittiikkůů  aa  vveeddoouuccíícchh  ppřřeeddssttaavviitteellůů  RRSS  ČČRR  
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nnáásslleeddoovvaalloo  vvyyhhooddnnoocceenníí  sseenniioorrsskkýýcchh  kkoolleekkttiivvůů  aa  jjeeddnnoottlliivvccůů..  AAkkccii  zzoorrggaanniizzoovvaall  MMaaggiissttrráátt  
ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  LLiibbeerreecc  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  kkrraajjsskkoouu  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee..  
DDnnee  22..  řřííjjnnaa  pprroobběěhhllyy  vv  LLiibbeerrccii  oossllaavvyy  MMDDSS  oorrggaanniizzoovvaannéé  KKrraajjsskkýýmm  úúřřaaddeemm  LLiibbeerreecckkééhhoo  
kkrraajjee  aa  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  mmiinniissttrryynněě  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí,,  hheejjttmmaannaa  kkrraajjee    
aa  ddaallššíícchh  zzáássttuuppccůů  kkrraajjee  nnáásslleeddoovvaall  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  
KKaarrlloovvyy  VVaarryy  
VV  KKaarrlloovvýýcchh  VVaarreecchh  uu  hhootteelluu  TThheerrmmaall  pprroobběěhhllyy  oossllaavvyy  MMDDSS  ddnnee  11..  řřííjjnnaa..  PPoořřaaddaatteelleemm  bbyyll  
kkrraajjsskkýý  úúřřaadd,,  oorrggaanniizzááttoorreemm  SSuunn  DDrriivvee  BBrrnnoo..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  zzáássttuuppccůů  kkrraajjee  nnáásslleeddoovvaall  
kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  ÚÚččaasstt  665500  sseenniioorrůů..    
KKllaaddnnoo::  
OOssllaavvyy  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  sseenniioorrůů  vvee  SSttřřeeddooččeesskkéémm  kkrraajjii  bbyyllyy  zzoorrggaanniizzoovváánnyy  kkrraajjsskkoouu  rraaddoouu  
sseenniioorrůů  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  MMěěssttsskkýýmm  úúřřaaddeemm  KKllaaddnnoo  ddnnee  22..  řřííjjnnaa..  PPoo  vvyyssttoouuppeenníí  pprriimmááttoorraa  
aa  ppřřeeddsseeddyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  nnáásslleeddoovvaall  zzaajjíímmaavvýý  vvzzdděělláávvaaccíí  aa  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  OOssllaavv  ssee  
zzúúččaassttnniilloo  113300  ssppookkoojjeennýýcchh  sseenniioorrůů..    

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee::  
VV  JJiihhooččeesskkéémm  kkrraajjii  pprroobbííhhaallyy  oossllaavvyy  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  
sseenniioorrůů  ddnnee  2266..  zzáářříí  vv  KKuullttuurrnníímm  ddoomměě  SSlláávviiee..  PPoo  vvyyssttoouu--
ppeenníí  hheejjttmmaannaa  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee,,  pprriimmááttoorraa  mměěssttaa  BBuudděě--
jjoovviiccee  aa  ppřřeeddsseeddyy  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  nnáásslleeddoovvaall  bboohhaattýý  
kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm..  OOrrggaanniizzááttoorreemm  aakkccee  bbyyllaa  kkrraajjsskkáá  RRaaddaa  
sseenniioorrůů  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee..    
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XX..  VVýýssttaavvnníí  ččiinnnnoosstt  
  

VV  rrooccee  22001177  ssee  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  zzúúččaassttnniillaa  ttřřeecchh  vvýý--
ssttaavv..  AA  ttoo  oobbddoobbnněě  jjaakkoo  vv  lleetteecchh  ppřřeeddcchhoozzíícchh  vvýýssttaa--
vvyy  FFOORR  SSEENNIIOORR  vv  PPrraazzee,,  vvýýssttaavvyy  ŽŽIIVVOOTT  BBEEZZ  BBAA--
RRIIÉÉRR  vv  OOssttrraavvěě  aa    vvýýssttaavvyy  ZZEEMMĚĚ  ŽŽIIVVIITTEELLKKAA  
vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh..  SSttáánnkkyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  nnaavv--
ššttíívviillyy  ttiissííccee  úúččaassttnnííkkůů,,  kktteeřříí  ddoossttaallii  ssttaarrššíí  vvýýttiisskkyy  
mměěssííččnnííkkuu  DDoobbyy  sseenniioorrůů  aa  vv  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  ttaakkéé  
ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  vv  pprráávvnníícchh,,  bbyyttoovvýýcchh  aa  ssoocciiááll--
nníícchh  oottáázzkkáácchh..  VV  PPrraazzee  pprreezzeennttoovvaallaa  RRaaddaa    sseenniioorrůů  
ČČRR  ttééžž  ppřřeeddnnáášškkyy  ssee  sseenniioorrsskkoouu  ttéémmaattiikkoouu  aa  vv  ČČeess--
kkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh  zzaassee  nnaabbíízzeellaa  pprroojjeekktt  SSeenniioorr  PPaass..      

  
  
  

XXII..  VVyyddaavvaatteellsskkáá  ččiinnnnoosstt  ––  DDoobbaa  sseenniioorrůů  
Již třináctým rokem vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník vycházel 
v loňském roce v nákladu 10 000 výtisků. Do jeho tvorby se zapojilo mnoho dopisovatelů 
z řad seniorů, kteří zasílali informace zejména o děné v jejich okolí. Část obsahu časopisu tak 
zachycovala dění v klubech a spolcích seniorů ve  všech koutech republiky.  
  Důležitou součástí magazínu zůstalo i nadále odborné poradenství. Stránky 
s poradnami patří mezi velmi vyhledávané a oblíbené, čtenáři je využívají i interaktivně – 
obrací se prostřednictvím redakce se svými dotazy a problémy na jednotlivé poradce. 
 
OOddbboorrnnéé  ppoorraaddeennssttvvíí  vv  DDoobběě  sseenniioorrůů      
LLeeddeenn    

  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  –  JJaakk  rroozzdděělliitt  cceennuu  zzaa  ppoosskkyyttoovváánníí  tteepplléé  vvooddyy  
  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  –  PPrraaccuujjííccíí  ddůůcchhooddccii  ssii  mmoohhoouu  vvyylleeppššiitt  jjiižž  ppřřiizznnaannýý  ddůůcchhoodd  
  zzddrraavvíí  –  JJaakkáá  pprráávvaa  mmáámm  jjaakkoo  ppaacciieenntt??  

                                              –  VVýýžžiivvaa  aa  ppoohhyybboovvýý  ssyyssttéémm  
  
ÚÚnnoorr    

  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  SS  nnoovvýýmm  rrookkeemm  pprroo  nněěkktteerréé  ((llaacciinněějjššíí))  vvyyttááppěěnníí  
  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  OOmmeezzeenníí  ssvvéépprráávvnnoossttii  ––  jjaakk  nnaa  ttoo??  

                                      ––  KKddoo  aa  kkddyy  mmáá  nnáárrookk  nnaa  ooššeettřřoovvnnéé  
  zzddrraavvíí  ––    aarrttrróózzaa  

  
BBřřeezzeenn    

  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  NNáávvrrhh  nnaa  oommeezzeenníí  ssvvéépprráávvnnoossttii  aa  uussttaannoovveenníí  ooppaattrroovvnnííkkaa  
    ––  KKddyy  mmůůžžee  ppřřiijjíítt  kkoonnttrroollaa,,  jjssttee--llii  nnaa  ttzzvv..  nneesscchhooppeennccee  

  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  PPřřííssppěěvveekk  nnaa  bbyyddlleenníí  aa  ppřříítteell  vv  bbyyttěě  
      ––  JJaakk  cchhááppaatt  vvyyúúččttoovváánníí  cceennyy  zzaa  vvyyttááppěěnníí  bbyyttuu  

  
    
DDuubbeenn    

  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  JJaakk  zzrruuššiitt  úúddaajj  oo  ttrrvvaalléémm  bbyyddlliiššttii  ttoommuu,,  kkddoo  uu  nnááss  nneebbyyddllíí??  
  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  LLzzee  ppřřeessnněě  ssttaannoovviitt  cceennuu  zzaa  vvyyttááppěěnníí??  
  zzddrraavvíí  ––  OOsstteeooppoorróózzaa  
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KKvvěětteenn    
  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  bbyyttoovváá  ––  JJeeddnnoodduucchháá  kkoonnttrroollaa  vvyyúúččttoovváánníí  cceennaa  zzaa  eelleekkttřřiinnuu    
  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  II  ppoouuhháá  ppoommlluuvvaa  mmůůžžee  bbýýtt  ppřřeessttuuppkkeemm  ččii  ttrreessttnníímm  ččiinneemm  
  zzddrraavvíí  ––  VVyyššeettřřeenníí  kkrrvvee  ––  mmáá  ttoo  ssmmyyssll??  

          ––  CCvviiččiitt  nneemmuussíímmee,,  aallee……..  
––  PPřřeemmýýššllííttee  oo  zzmměěnněě  zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššťťoovvnnyy  

  
ČČeerrvveenn      

  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  II  rrooddiičč  vv  ddůůcchhoodduu  mmuussíí  ppllaattiitt  vvýýžžiivvnnéé  nnaa  ssvvéé  ddííttěě  
  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  MMuussíí  nnáájjeemmccee  ppllaattiitt  zzvvýýššeennéé  nnáájjeemmnnéé  zz  bbyyttuu  zzaa  vvššeecchh  ookkoollnnoossttii??  

    ––    PPrroobblléémm  sseenniioorrkkyy  ss  cceennoouu  zzaa  vvyyttááppěěnníí  22001155  ttrrvváá  
  zzddrraavvíí  ––  NNeenníí  ddooppllaatteekk  jjaakkoo  ddooppllaatteekk  

  
ČČeerrvveenneecc    

  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  VVyyttááppíímm  bbyytt  úússppoorrnněě??  
                            ––  DDoottaazz  ččlleennkkyy  SSvvaazzuu  ddůůcchhooddccůů  jjaakk  

uuvvoollnniitt  ččáásstt  bbyyttuu  pprroo  pprroovveeddeenníí  oopprraavvyy  ppřřeedd  zzaattéékkáánníímm  
vvooddyy  

  zzddrraavvíí  ppoorraaddnnaa  ––  PPrroočč  ppoottřřeebbuujjeemmee  ppaacciieennttsskkéé  oorrggaanniizzaaccee  
  
SSrrppeenn    

  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  SSoouusseedd  nnááss  sslleedduujjee  kkaammeerroouu,,  jjaakk  ssee  
bbrráánniitt??  

  ffiinnaannccee  ––  DDlluuhhyy  aa  jjeejjiicchh  ddůůsslleeddkkyy  aanneebb  ddeessaatteerroo  
zzooddppoovvěěddnnééhhoo  ddlluužžnnííkkaa  

  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  PPrroobblléémm  sseenniioorrkkyy  ss  cceennoouu  zzaa  vvyyttááppěěnníí  
22001155  ttrrvváá  

  
ZZáářříí    

  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  VVyyvvýýššeennýý  ppoozzeemmeekk  ssoouusseeddaa  dděělláá  nneepplleecchhuu  
  ffiinnaannccee  ––  DDlluuhhyy  aa  jjeejjiicchh  ddůůsslleeddkkyy  
  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  SSttěěhhoovváánníí  ppřřii  oopprraavváácchh  
  zzddrraavvíí  ––  CChhcceettee  ddoossttaatt  mmuužžee  kk  ddookkttoorroovvii??  PPřřeessvvěěddččttee  oo  ttoomm  jjeehhoo  žžeennuu!!  

  
ŘŘííjjeenn    

  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  RRoozzvvoodd  mmaannžžeellssttvvíí  aa  vvyyppoořřááddáánníí  mmaajjeettkkuu  
  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  VVooddaa  pprroo  bbyyttoovvýý  ddůůmm  ss  ffiirrmmoouu  
  zzddrraavvíí  ––  SSeenniioořřii  aa  cchhřřiippkkaa::  OOččkkoovváánníímm  ppřřeeddeejjddeettee  vváážžnnýýmm  kkoommpplliikkaaccíímm  ii  rriizziikkuu  úúmmrrttíí  

  
LLiissttooppaadd    

  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  PPrrvvnníí  zzkkuuššeennoossttii  ss  úúččttoovváánníímm  cceennyy  zzaa  tteepplloo  
  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––    JJaakk  ppoossttuuppoovvaatt  ppřřii  nnáákkuuppuu  aa  rreekkllaammaaccíí  zzbboožžíí  aa  sslluužžeebb??  

    ––  ZZaa  ddoobbrroottuu  nnaa  žžeebbrroottuu  aanneebb  nneevvdděěkk  ssvvěětteemm  vvllááddnnee  
  zzddrraavvíí  ––    OOddbběěrryy  vvzzoorrkkůů  pprroo  llaabboorraattoorrnníí  vvyyššeettřřeenníí  

––  ZZddrraavvíí  jjee  ddůůlleežžiittěějjššíí  nneežž  ssttuudd  aa  ssttrraacchh  
  

PPrroossiinneecc    
  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  ––  OOddppoovvííddáámm  zzaa  ddlluuhhyy  ssvvýýcchh  dděěttíí  
  zzddrraavvíí  ––    sseenniioořřii  ssttaarrššíí  6655  lleett  mmaajjíí  nnoovvěě  nnáárrookk  nnaa  bbeezzppllaattnnéé  ooččkkoovváánníí  pprroottii  

ppnneeuummookkookkoovvýýmm  iinnffeekkccíímm  úúččiinnnněějjššíí  vvaakkccíínnoouu  
  bbyyttoovváá  ppoorraaddnnaa  ––  VVooddaa  pprroo  bbyyttoovvýý  ddůůmm  ss  ffiirrmmoouu  
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XXIIII..  OOddbboorrnnéé  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  
ppoosskkyyttoovvaannéé  RRaaddoouu  sseenniioorrůů  ČČRR  
bbeezzppllaattnněě  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccii    

  

BBeezzppllaattnnéé  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  sseenniioorrsskkéé  ppooppuullaaccii  vv  rrooccee  22001177  ppoosskkyyttoovvaallaa  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  
vv  sseeddmmii  ssttáállýýcchh  bbeezzppllaattnnýýcchh  aammbbuullaannttnníícchh  ppoorraaddnnáácchh..  ZZ  ttoohhoo  ppoorraaddnnyy  vv  PPrraazzee,,  BBrrnněě,,  OOssttrraavvěě  
aa  vv  HHrraaddccii  KKrráálloovvéé  bbyyllyy  ppoorraaddnnyy  aakkrreeddiittoovvaannýýmmii  ddllee  zzáákkoonnaa  oo  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžbbáácchh  aa  ppoorraaddnnyy    
vv  KKllaaddnněě,,  PPllzznnii  aa  vvee  ZZllíínněě  bbyyllyy  ppoorraaddnnaammii  kkrraajjsskkýýcchh  RRaadd  sseenniioorrůů..    

AAmmbbuullaannttnníí  ppoorraaddnnyy  ppoosskkyyttllyy  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  44  446688  kklliieennttůůmm,,  zz  ttoohhoo  
aakkrreeddiittoovvaannéé  44  111122  kklliieennttůůmm..  TTeerréénnnníí  ssoocciiáállnníí  pprraaccoovvnnííkk  ppoosskkyyttll  ppoommoocc  2222  kklliieennttůůmm..  
MMeettooddiikkaa  ppoosskkyyttoovváánníí  sslluužžbbyy  jjee  vv  aakkrreeddiittoovvaannýýcchh  ppoorraaddnnáácchh  rroozzpprraaccoovváánnaa  vvee  SSttaannddaarrddeecchh  
kkvvaalliittyy,,  vv    PPrraaccoovvnníímm  řřáádduu,,  vv  PPrraavviiddlleecchh  eettiicckkééhhoo  cchhoovváánníí  pprraaccoovvnnííkkůů,,  vv    NNaařříízzeenníí  ppřřeeddsseeddyy  
RRSS  ČČRR  kk  zzaajjiiššttěěnníí  oocchhrraannyy  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů,,  vv  pprraaccoovvnníícchh  ssmmlloouuvváácchh  aa  oodd  rrookkuu  22001100  ttééžž  
vv  OOrrggaanniizzaaččnníímm  řřáádduu  RRSS  ČČRR..    

OObbddoobbnněě  jjaakkoo  vv  lleetteecchh  ppřřeeddcchhoozzíícchh  ttaakkéé  vv  rrooccee  22001177  bbyyllii  pprraaccoovvnnííccii  aakkrreeddiittoovvaannýýcchh  
ppoorraaddeenn  ppřřii  vvýýkkoonnuu  sslluužžbbyy  ppoojjiiššttěěnnii..  KKoonnttrroolluu  kkvvaalliittyy  sslluužžbbyy  pprrůůbběěžžnněě  pprroovváádděěll  ppřřeeddsseeddaa  
RRaaddyy  sseenniioorrůů,,  ppoommoocc  ssuuppeerrvviizzee  nneebbyyllaa  oodd  pprraaccoovvnnííkkůů  ppoožžaaddoovváánnaa..  VVzzttaahh  kklliieennttaa  ss  ppoorraaddcceemm  
jjee  iinnttiimmnníí,,  kk  ddiissppoozziiccii  jjee  vvžžddyy  ssaammoossttaattnnáá  mmííssttnnoosstt,,  ppoorraaddccee  jjee  oo  řřeeššeennéémm  pprroobblléémmuu  vváázzáánn  
mmllččeennlliivvoossttíí..    

VVee  vvššeecchh  aakkrreeddiittoovvaannýýcchh  ppoorraaddnnáácchh  jjee  vveeddeennaa  eevviiddeennccee  sslluužžbbyy,,  ppoorraaddccii  ppoosskkyyttuujjíí  
ooddbboorrnnoouu  ppoommoocc  aažž  ddoo  vvyyřříízzeenníí  pprroobblléémmuu,,  nnaa  ppoožžááddáánníí  ppoommááhhaajjíí  ss    vvyyppllňňoovváánníímm  žžááddoossttíí  nnaa  
ssoocciiáállnníí  ddáávvkkyy..    

TTeerréénnnníí  pprraaccoovvnnííkk  ppoommááhháá  ppřřii  vvyyřřiizzoovváánníí  pprroobblléémmůů  kklliieennttůů  nnaa  úúřřaaddeecchh  aa  ppřřii  jjeejjiicchh  
uummííssťťoovváánníí  ddoo  ppřříísslluuššnnýýcchh  ssoocciiáállnníícchh  zzaařříízzeenníí..    

VV  aammbbuullaannttnníímm  aakkrreeddiittoovvaannéémm  ppoorraaddeennssttvvíí  pprraaccoovvaalloo  1188  pprraaccoovvnnííkkůů  nnaa  44,,44  
pprraaccoovvnnííhhoo  úúvvaazzkkuu  aa  vv  tteerréénnnníímm  ppoorraaddeennssttvvíí  jjeeddeenn  pprraaccoovvnnííkk  nnaa  00,,55  pprraaccoovvnnííhhoo  úúvvaazzkkuu..    

NNaa  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  aakkrreeddiittoovvaannééhhoo  ppoorraaddeennssttvvíí  oobbddrržžeellaa  RRaaddaa  sseenniioorrůů  cceellkkeemm  33  226611  
559911  KKčč..  ZZ  ttoohhoo  oodd  mmiinniisstteerrssttvvaa  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  33  116611  559911  KKčč  aa  oodd  KKrráálloovvééhhrraaddeecckkééhhoo  
kkrraajjee  110000  000000  KKčč..    MMeezziirrooččnněě  ššlloo  oo  7733  559944  KKčč  vvyyššššíí  ččáássttkkuu,,  ccoožž  jjee  oo  22,,33  pprroocceennttnnííhhoo  bboodduu..  
  

AA..  pprráávvnníí  ppoorraaddnnyy::  
PPoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  bbyyllyy  ppoosskkyyttoovváánnyy  vv  oobbllaasstteecchh  oobbččaannsskkééhhoo,,  rrooddiinnnnééhhoo,,  ssoocciiáállnnííhhoo,,  
bbyyttoovvééhhoo,,  ssppoottřřeebbiitteellsskkééhhoo  aa  eexxeekkuuččnnííhhoo  pprráávvaa..  NNeejjččaassttěějjii  jjssoouu  řřeeššeennyy  ssoocciiáállnníí  ddáávvkkyy,,  ssoouubběěhh  
ddůůcchhoodduu  ss  vvýýdděěllkkeemm,,  nnáámmiittkkyy  pprroottii  vvyymměěřřeenníí  ssttaarroobbnnííhhoo  ddůůcchhoodduu,,  vvýýppoovvěěddii  zz  pprraaccoovvnnííhhoo  
ppoomměěrruu,,  ssttíížžnnoossttii  nnaa  lléékkaařřee,,  mmaajjeettkkoovvéé  zzáálleežžiittoossttii,,  dděěddiiccttvvíí,,  vvěěccnnáá  bbřřeemmeennaa,,  ddaarroovvaaccíí  
ssmmlloouuvvyy,,  sspprráávvnníí  řříízzeenníí,,  vvyymmááhháánníí  ddlluuhhůů,,  pprrooddeejj  nneemmoovviittoossttíí,,  rreekkllaammaaccee,,  ssoouusseeddsskkéé  ssppoorryy,,  
ddiisskkrriimmiinnaaccee,,  eexxeekkuuccee,,  oossoobbnníí  bbaannkkrroottyy..    

NNaa  ppoommoocc  kklliieennttůůmm  ppoosskkyyttuujjíí  ppoorraaddnnyy  vvzzoorryy  pprráávvnníícchh  ppooddáánníí,,  vvzzoorryy  kkuuppnníícchh  aa  ddaarroo--
vvaaccíícchh  ssmmlluuvv,,  vvzzoorryy  ddooppiissůů  aa  žžaalloobb..  II  nnaaddáállee  ppřřeettrrvváávvaajjíí  aaggrreessiivvnníí  pprraakkttiikkyy  pprrooddeejjccůů  ppřřii  
ppřřeeddvváádděěccíícchh  aakkccíícchh,,  kktteerréé  ssee  sseenniioorrůů  ddoottýýkkaajjíí  ffiinnaannččnníí  zzttrrááttoouu  aa  ppssyycchhiicckkýýmmii  oottřřeessyy..  II  nnaaddáállee  
jjssoouu  sseenniioořřii  uuvváádděěnnyy  vv    oommyyll  ppooddoommnníímmii  pprrooddeejjccii  eelleekkttřřiinnyy  aa  ppllyynnuu..  MMeezziirrooččnněě  vvzzrroossttll  ppooččeett  
ppřřííppaaddůů  řřeeššeennýýcchh  eexxeekkuuccíí,,  vvyydděědděěnníí  aa  nnááhhrraaddyy  šškkoodd..    

VV  ppoorraaddnnáácchh  bbyyllyy  zzaacchhyycceennyy  ttééžž  pprroobblléémmyy  mmeezziiggeenneerraaččnníícchh  vvzzttaahhůů  vv  rrooddiinnáácchh,,  aa  ttoo  
ppoonniižžoovváánníí,,  mmaajjeettkkoovvéé  aa  ffiinnaannččnníí  vvyyddíírráánníí  aa  úúttiisskk..  PPřřii  ttěěcchhttoo  zzáálleežžiittoosstteecchh  jjssoouu  nnaabbíízzeennyy  
ppřříísslluuššnnéé  iinnssttiittuuttyy  OObbččaannsskkééhhoo  aa  ttrreessttnnííhhoo  zzáákkoonnííkkuu..  
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BB..  bbyyttoovvéé  ppoorraaddnnyy::      

KKoommuunniikkaaccee  ssee  sseenniioorrsskkýýmmii  kklliieennttyy  vv  bbyyttoovvýýcchh  ppoorraaddnnáácchh  pprroobbííhhaallaa  ffoorrmmoouu  oossoobbnníícchh  
ppoohhoovvoorrůů  ss  ppooddrroobbnnýýmm  vvýýkkllaaddeemm  pprroobblleemmaattiikkyy,,  ppřřííppaaddnněě  ii  ss    ddaallššíí  ppoommooccíí..  DDáállee  bbyyllyy  
vvyyřřiizzoovváánnyy  tteelleeffoonniicckkéé  ddoottaazzyy,,  ddooppiissyy  aa  ee--mmaaiillyy..  RRoozzssaahh  ppoommooccii  bbyyll  rrůůzznnýý..    

PPoorraaddccii  vvyyppooččííttáávvaallii  kklliieennttůůmm  mmoožžnnýý  nnáárrookk  nnaa  ppřříísslluuššnnéé  ssoocciiáállnníí  ddáávvkkyy,,  ppoosskkyyttoovvaallii  
vvzzoorroovvéé  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy  aa  vvzzoorroovvéé  žžaalloobbyy  nnaa  nneeppllaattnnoosstt  uukkoonnččeenníí  nnáájjeemmnnííhhoo  vvzzttaahhuu..    

DDáállee  bbyylloo  ppoossuuzzoovváánnoo  ddooddrržžeenníí  llhhůůtt  aa  zzáákkoonnnnoossttii  pprroocceedduurryy  ssjjeeddnnáávváánníí  nnáájjeemmnnííhhoo,,  
vvýýppooččttyy  sspprráávvnnééhhoo  vvyyúúččttoovváánníí  sslluužžeebb  ssoouuvviisseejjííccíícchh  ss  bbyyddlleenníímm..    

SSlloožžiittáá  jjeeddnnáánníí  pprroobbííhhaajjíí  ssttáállee  ss  ffiirrmmaammii  ooddppoovvěěddnnýýmmii  zzaa  vvyyúúččttoovváánníí  nnáákkllaaddůů  zzaa  tteepplloo,,  
TTUUVV,,  vvooddnnéé  aa  ssttooččnnéé..  ZZcceellaa  bbeezzvvýýcchhooddnnáá  jjee  nnaaddáállee  ssiittuuaaccee  sseenniioorrůů  bbyyddllííccíícchh  vvee  vvěěttššíícchh  nneežž  
nnoorrmmaattiivvnněě  ssttaannoovveennýýcchh  nnáájjeemmnníícchh  bbyytteecchh  aa  ttaakkéé  ssiittuuaaccee  oossaammoocceennýýcchh  sseenniioorreekk  aa  sseenniioorrůů  
bbyyddllííccíícchh  vv  nnáájjeemmnníícchh  bbyytteecchh  vv  PPrraazzee..    EEvviidduujjeemmee  ssttoovvkkyy  ppřřííppaaddůů,,  kkddyy  nnáákkllaaddyy  nnaa  bbyyddlleenníí  
ppřřeevvyyššuujjíí  ppeennzzii..    

UU  kkaažžddééhhoo  kklliieennttaa  ppoorraaddnnyy  bbyyllaa  zzaaeevviiddoovváánnaa  ssttrruuččnnáá  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  pprroobblléémmuu,,  kktteerráá  ssee  
oossvvěěddččiillaa  zzeejjmméénnaa  ppřřii  ooppaakkoovvaannýýcchh  nnáávvššttěěvváácchh..  ZZ  vvěěccnnééhhoo  hhlleeddiisskkaa  llzzee  nneejjččaassttěějjii  řřeeššeennéé  
pprroobblléémmyy  sseenniioorrsskkééhhoo  bbyyddlleenníí  rroozzččlleenniitt  zzeejjmméénnaa  ddoo  nnáásslleeddnnýýcchh  ookkrruuhhůů::    

--  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy,,  ssjjeeddnnáávváánníí  vvýýššee  nnáájjeemmnnééhhoo,,  
--  vvýýmměěnnyy  aa  ppřřeecchhooddyy  nnáájjmmůů  bbyyttůů,,  
--  pprráávvnníí  vvzzttaahhyy  nnáájjeemmccee  kk  nnoovvéémmuu  vvllaassttnnííkkuu  pprroonnaajjíímmaannééhhoo  bbyyttuu,,  
--  řřeeššeenníí  ddlluuhhuu  nnaa  nnáájjeemmnnéémm,,  
--  ookkaammžžiittáá  vvýýppoovvěěďď  zz  bbyyttuu,,  
--  eexxeekkuuccee  aa  vvyyssttěěhhoovváánníí  zz  nnáájjeemmnnííhhoo  bbyyttuu,,  
--  ssppoolluuvvllaassttnniiccttvvíí  bbyyttuu,,  
--  vvyybbaavveenníí  nnáájjeemmnnííhhoo  bbyyttuu,,  
--  vvyyttááppěěnníí  bbyyttuu,,  
--  vvyykklliizzeenníí  bbyyttuu,,  
--  ffoonndd  oopprraavv,,  
--  ppoommoocc  kk  zzíísskkáánníí  mmaalloommeettrráážžnnííhhoo  bbyyttuu,,  
--  vvyyúúččttoovváánníí  sslluužžeebb,,  ttjj..  ppřřeeppooččttyy  vvyyúúččttoovváánníí  tteeppllaa,,  TTUUVV,,  vvooddnnééhhoo  aa  ssttooččnnééhhoo  aa  ddaallššíícchh  

sslluužžeebb  ssppoojjeennýýcchh  ss  uužžíívváánníímm  bbyyttuu,,  
--  pprroobblléémmyy  ss  ppooddvvooddnnýýmm  uukkoonnččeenníímm  nnáájjmmuu,,  
--  pprroobblléémmyy  ssoouuvviisseejjííccíí  ssee  zzmměěnnoouu  ddooddaavvaatteellee  eelleekkttřřiinnyy  aa  ss  vvyyúúččttoovváánníímm  ssppoottřřeebbyy  

eelleekkttřřiinnyy,,  
--  nneeddoossttaatteeččnněě  vvyybbaavveennýý  bbyytt  ppřřii  ssjjeeddnnáávváánníí  nnoovvééhhoo  nnáájjeemmnnííhhoo  vvzzttaahhuu,,  
--  nneekkvvaalliittnníí  ppřříísslluuššeennssttvvíí  nnáájjeemmnnííhhoo  bbyyttuu,,  
--  ppřřííssppěěvvkkyy  nnaa  bbyyddlleenníí,,  ppoommoocc  ppřřii  vvyyppllňňoovváánníí  žžááddoossttii..  
  

CC..  ssoocciiáállnníí  ppoorraaddnnyy::  

TTěěžžiiššttěěmm  ssoocciiáállnnííhhoo  ppoorraaddeennssttvvíí  bbyylloo  vv  rrooccee  22001177  oobbddoobbnněě  jjaakkoo  vv  lleetteecchh  ppřřeeddcchhoozzíícchh  
uussppookkoojjoovváánníí  oobblliiggaattoorrnníícchh  aa  ffaakkuullttaattiivvnníícchh  nnáárrookkůů  kklliieennttůů,,  vvýýkkllaadd  ssoocciiáállnnííhhoo  pprráávvaa,,  ppoommoocc  
ppřřii  vvyyřřiizzoovváánníí  ssoocciiáállnníícchh  ddáávveekk,,  ppoommoocc  ppřřii  uummííssťťoovváánníí  ddoo  DDoommůů  ss  ppeeččoovvaatteellsskkoouu  sslluužžbboouu    
aa  ddoo  DDoommoovvůů  pprroo  sseenniioorryy..      

  

DD..  tteerréénnnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc::  

TTeerréénnnníí  ooddbboorrnnéé  ssoocciiáállnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  ppoosskkyyttuujjee  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  oodd  rrookkuu  22000077..  
KKlliieenntteelloouu  jjssoouu  ppřřeevváážžnněě  ssttaarrššíí  oossaammoocceennéé  žžeennyy,,  bbeezz  rrooddiinnnnééhhoo  zzáázzeemmíí..  VV  rrooccee  22001177  bbyylloo  
rreeaalliizzoovváánnoo  4433  nnáávvššttěěvv  vv  rrooddiinnáácchh  kklliieennttůů..  DDáállee  1166  jjeeddnnáánníí  nnaa  ÚÚřřaaddeecchh  pprrááccee..  CCeellkkoovvěě  bbyylloo  
ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppoommoocc  ppoosskkyyttoovváánnyy  2222  kklliieennttůůmm..  ŘŘeeššeennéé  pprroobblléémmyy::  

--  ppřřiizznnáánníí  aa  uuddrržžeenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  bbyyddlleenníí,,  
--  ppřřiizznnáánníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  ppééččii,,  
--  ppřřiizznnáánníí  vvyyššššííhhoo  ssttuuppnněě  ppřřííssppěěvvkkuu  nnaa  ppééččii,,  
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--  ppřřiizznnáánníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  mmoobbiilliittuu,,  
--  vvýýmměěnnaa  bbyyttůů  zzee  zzddrraavvoottnníícchh  ddůůvvooddůů,,  
--  řřeeššeenníí  pprroobblléémmůů  vvee  ssmmlloouuvváácchh,,  kktteerréé  kklliieennttii  ppooddeeppssaallii  nneeuuvváážžeenněě..  
  

VVýýsslleeddkkyy::  
ZZ  1166  ppooddaannýýcchh  žžááddoossttíí  ppooddaannýýcchh  vv  pprrůůbběěhhuu  rrookkuu  22001177  bbyylloo  kk  3311..  pprroossiinnccii  kkllaaddnněě  vvyyřříízzeennoo  77..                  
  
                                                                                    



     

XXIIIIII..    WWeebboovvéé  ssttrráánnkkyy  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  
  
Hlavním informačním médiem Rady seniorů byly v uplynulém roce webové stránky www.rscr.cz. 
Kromě informací o činnosti vedení Rady seniorů a o politickém dění souvisejícím se seniorskou 
problematikou jsou na nich i příspěvky jednotlivých krajských Rad, ale i od klubů a spolků, které jsou 
členy Rady seniorů. 
 Na stránkách se pravidelně každý měsíc aktualizuje nabídka pořadů ve vysílání ČT pro seniory. 
Návštěvníkům stačí jeden klik, aby si mohli pořad, který nestihli, v klidu shlédnout. 
 Masivně byl propagován i projekt Jedu s dobou Asociace výcvikových center Autoklubu ČR, 
který byl první velkou akcí obou organizací od podepsání Memoranda o spolupráci.  
 Celkem bylo v roce 2016 zveřejněno 227 článků, což znamená nárůst o 10 %. Návštěvnost 
stránek za rok 2017 činila 22 724 návštěv, což je průměrně 437 shlédnutí týdně, průměrně zůstanou 
návštěvníci na stránkách 8 minut. Co se týče shlédnutí stránek, ta byla v uplynulém roce 62 656. 
 Odborná i laická veřejnost má možnost čerpat poznání a data seniorských témat z vyvěšených 
analytických a výzkumných materiálů a z uveřejněných prezentací na odborných konferencích. 
Webové stránky jsou využívány též studenty vysokých škol při zpracovávání bakalářských a ma-
gisterských prací.  
  

  
XXIIVV..  MMeezziinnáárrooddnníí  aakkttiivviittyy      
  
VV  rrooccee  22001177  ssee  RRaaddaa  sseenniioorrůů  ČČRR  aakkttiivvnněě  zzúúččaassttnniillaa  oobboouu  zzaasseeddáánníí  GGeenneerráállnníí  rraaddyy  EEUURRAAGGuu,,  kktteerréé  
bbyyllyy  ssvvoolláánnyy  vv  kkvvěěttnnuu  ddoo  VVaarrššaavvyy  aa  vv  zzáářříí  ddoo  KKooddaanněě..  ZZaahhrraanniiččnníí  ppaarrttnneerrsskkéé  oorrggaanniizzaaccee  bbyyllyy  ppoozzvváánnyy  
aa  jjeejjiicchh  ppřřeeddssttaavviitteelléé  vvyyssttoouuppiillii  nnaa  33..  ssjjeezzdduu  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  ii  nnaa  MMeezziinnáárrooddnníí  ooddbboorrnnéé  kkoonnffeerreennccii  
„„JJaakk  ssee  žžiijjee  sseenniioorrůůmm  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee““..  PPaarrttnneerrsskkéé  oorrggaanniizzaaccee  zzee  SSlloovveennsskkaa,,  PPoollsskkaa,,  MMaaďďaarrsskkaa    
aa  NNěěmmeecckkaa  ssee  aakkttiivvnněě  zzúúččaassttnniillyy  IIII..  mmeezziinnáárrooddnníícchh  ssppoorrttoovvnníícchh  hheerr  ––  PPllzzeeňň  22001177..  NNeeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí  
mmeezziinnáárrooddnníícchh  aakkttiivviitt  RRaaddyy  sseenniioorrůů  ČČRR  jjee  ppřřííhhrraanniiččnníí  ssppoolluupprrááccee  kkrraajjsskkýýcchh  rraadd  sseenniioorrůů,,  kktteerroouu  
rreeaalliizzuujjíí  kkrraajjsskkéé  RRaaddyy  sseenniioorrůů  PPllzzeeňňsskkééhhoo,,  ÚÚsstteecckkééhhoo,,  OOlloommoouucckkééhhoo,,  ZZllíínnsskkééhhoo  aa  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  
kkrraajjee..      
  
  
  
  

XXVV..  ZZáávvěěrreemm  
  
VVýýššee  uuvveeddeennýý  ssoouuhhrrnn  aakkttiivviitt  rreekkaappiittuulluujjee  ppoouuzzee  vvllaassttnníí  ččiinnnnoosstt  oorrggáánnůů,,  sseekkrreettaarriiááttuu,,  bbeezzppllaattnnýýcchh  
sseenniioorrsskkýýcchh  ppoorraaddeenn,,  ooddbboorrnnýýcchh  ttýýmmůů  aa  kkoommiissíí  RRaaddyy,,  nniikkoolliivv  bboohhaattoouu  aa  rroozzmmaanniittoouu  ppůůssoobbnnoosstt  
jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ččlleennsskkýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí,,  kklluubbůů  aa  iinnssttiittuuccíí  RRaaddyy..  VV  ttoommttoo  ppoojjeettíí  bbyy  zzáávvěěrreeččnnéé  hhooddnnoocceenníí  
pprrááccee  cceellééhhoo  ssjjeeddnnoocceennééhhoo  sseenniioorrsskkééhhoo  hhnnuuttíí  vv  RRaadděě  sseenniioorrůů  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  bbyylloo  bboohhaattššíí  oo  ttiissííccee    
aakkccíí  ddaallššíícchh..            
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