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I. Úvodem

Rok 2012 byl pro Evropany rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a pro české
generace  starších  lidí  zase  rokem nebývalých  důsledků  vládních  „reforem“.  Po  lednovém zrušení
státem garantovaných slev pro seniory na železnici přišla třetinová valorizace penzí a nakonec česká
verze podpory aktivního stárnutí, tedy zrušení slevy na dani pracujícím důchodcům. Přitom většina ze
170 000 důchodců pracuje proto, aby přežili. Nečasova vláda zahájila v  české novodobé společnosti
také historicky nový proces, tj. zvyšování důchodového věku současně se snižováním důchodu!
Jde o zavedení neomezené hranice důchodového věku současně s restriktivním výpočtem starobních
penzí.  Vždy,  a  to  jak  v Česku,  tak  i  v zahraničí,  byla  použita  pouze  jedna  z variant.  Kromě
neomezeného věku, je tedy také tato česká kombinace světovým experimentem. Dle propočtů státu
budou nové penze u 70 % příjemců  nižší  až  o  600 Kč  měsíčně.  Rada seniorů  ČR využila  všech
možností  k obraně.  Osloven  byl  premiér,  předsedové  obou  komor  Parlamentu  a  nakonec  i  pan
prezident Klaus. Pochopení jsme ale našli pouze u předsedy Senátu. Jako odpověď na aroganci moci
byla  svolána historicky první seniorská demonstraca a vyhlášena seniorská petice. Zprávy o české
seniorské  demonstraci,  které  se  zúčastnilo  5000  až  7000  osob,  zazněly  v médiích  v Německu,
Rakousku,  na  Slovensku,  v Estonsku,  ve  Velké  Británii,  v USA  a  dokonce  také  v Austrálii.
S přesvědčením, že výsledky krajských a senátních voleb pozitivně ovlivní celostátní politiku, byla v 
12  krajích  uskutečněna  předvolební  seniorská  setkání  s kandidujícími  politiky.  Politici  přislíbili
rozšíření  sítě  sociálních  služeb,  výstavbu  nových  Domovů  pro seniory,  finanční  podporu  obcí  při
výstavbě malometrážních bytů a Domů s pečovatelskou službou, regionální dopravu pro osoby starší
70 let zdarma, rozvoj Senior pasů a Senior pointů, podporu a rozvoj volno časových a vzdělávacích
aktivit seniorské populace a neposlední řadě také podporu činnosti krajských rad seniorů.   

Meziroční pokles příjmů seniorských poraden od státu, a to o 11 procentních bodů, se podařil
vykompenzovat  dotacemi  krajských  samospráv,  kdy výsledkem bylo  nejen  udržení  stávajících  ale
dokonce  další  rozšíření.  Bezplatné  poradny  Rady  seniorů  ČR  poskytovaly  v roce  2012  pomoc
seniorům v nelehkých životních situacích v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, v Plzni, v Kladně a
ve  Zlíně.  Krajským  samosprávám  v Jihomoravském  kraji,  ve  Středočeském  kraji,
v Královéhradeckém kraji a ve Zlínském kraji děkujeme. Obdobně jako v letech předchozích ani
v roce  2012  nebylo  lehké  finančně  zajistit  vydávání  jediného  seniorského  měsíčníku  v České
republice, tj. Dobu seniorů. 

Velmi  důstojným  způsobem  přispěla  Rada  seniorů  k  průběhu  Evropského  roku  aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity. Za významné podpory předsedy Senátu, ČSÚ, vědeckých institucí,
Anglické  hospodářské  komory,  České  spořitelny  a  za  mezinárodní  účasti  byla  uskutečněna
mezinárodní senátní konference, která jako jediná v republice na konkrétních datech zhodnotila míru
zapojení českých seniorů do ekonomických, společenských, vzdělávacích, kulturních a vzdělávacích
aktivit.

Také v roce 2012 pokračovalo rozšiřování krajských rad seniorů, a to krajů Středočeského a
kraje Praha. Rada seniorů ČR je seniorským partnerem krajských samospráv již v 11 krajích. Masová
členská základna Rady byla v roce 2012 rozšířena o další subjekty. Ke konci roku 2012 tak byla Rada
seniorů ČR konfederací 22 organizací s celostátní působností, 5 organizací s  regionální působností, 38
klubů  důchodců  a  7  městských  rad  seniorů  s cca  320  tisícovou  členskou  základnou.  Rozšiřování
členské základny nadále pokračuje.

Kolegium jako nejvyšší orgán Rady loni zasedalo 4 x, předsednictvo 10 x, kontrolní a revizní
komise  5  x.  Byly  projednávány  všechny  aktuální  otázky  seniorské  populace,  sjednoceného
důchodcovského hnutí,  schvalovány a kontrolováno plnění Projektů  působnosti  Rady,  potvrzována
stanoviska a legislativní  návrhy k právních předpisů  státu,  posuzována  činnost  odborného aktivu,
krajských rad seniorů, atd. Kontrolní a revizní komise kontrolovala plnění jednotlivých rozpočtů Rady
v centru  i  na  krajské  úrovni  a  poskytovala  metodickou  pomoc  krajským  kontrolním  a  revizním
komisím.                                                                                                                        
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Členové Kolegia Rady seniorů České republiky: 

Jméno a příjmení                                         funkce                               účast na zasedáních Kolegia      
Dr. Zdeněk Pernes                             předseda RS ČR                                                       100 %
Ing. Oldřich Pospíšil                        1. místopředseda RS ČR                                            100 % 
Ing. František Hinz                           místopředseda RS ČR                                                 50 %
Ing. Jaroslav Ulma                            místopředseda RS ČR                                               100 %
Alois Malý                                        místopředseda RS ČR                                               100 %
Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, CSc.                                                                                 100 %
Ing. Vladimír Horák (od 19. září je zastupován Jaroslavem  Pulchartem)                          50 %
Ing. Luděk Laburda                                                                                                             100 %
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.                                                                                        50 %  
Ing. Dana Steinová                                                                                                                  0 %
Naďa Mihalovičová                                                                                                            100 %
Pavel Vranský                                                                                                                       75 %
Ing. Luboš Pásek                                                                                                                   50 %
Pavlína Krbcová                                                                                                                  100 % 
Pavla Radová                                                                                                                      100 %
Iva Pilková                                                                                                                            50 %
JUDr. Ladislav Kovařík                                                                                                        75 %
Mgr. Zdeněk Smutný                                                                                                            25 %
Hana Němcová                                                                                                                    100 %
Ing. Růžena Rýglová                                                                                                             50 %
František Špaček                                                                                                                 100 %
Ing. František Hála                                                                                                              100 %
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.                                                                                                 25 %
Ing. Milan Taraba                                                                                                                100 %
PaeDr. Květa Čelišová                                                                                                           50 %
Jana Jarůšková                                                                                                                       25 %
Klára Jílková                                                                                                                          75 %
Václav Minařík                                                                                                                    100 %
Milan Fabián                                                                                                                        100 %
Jiří Soldán                                                                                                                            100 %
Ing. Libor Dupal                                                                                                                     50 %
Miloš Vajs (členem od 17.10. 2012)                                                                                   100 %
 
Členové předsednictva Rady seniorů České republiky:

jméno                                                                                   účast na zasedáních předsednictva 

Dr. Zdeněk Pernes                                                                                                              100 %
Ing. Oldřich Pospíšil                                                                                                             80 % 
Ing. František Hinz                                                                                                               40 % 
Ing. Jaroslav Ulma                                                                                                                90 %
Alois Malý                                                                                                                            70 %  
Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, CSc.                                                                                   40 %
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.                                                                                        90 %
Ing.Vladimír Horák (od 19. září je zastupován Jaroslavem  Pulchartem)                            50 %
Ing. Luděk Laburda                                                                                                              70 % 
Pavel Vranský                                                                                                                       50 %
Hana Němcová                                                                                                                      90 %
Ing. Dana Steinová                                                                                                                10 %
Iva Pilková                                                                                                                              0 %
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Členové kontrolní a revizní komise Rady seniorů České republiky:

Jméno                                         funkce                             účast na zasedáních revizní komise

Dr. Oldřich Strnad                      předseda RK RS ČR                                                       100 %
Hana Bláhová                             místopředsedkyně RK RS ČR                                           80 %
Ing.Anna Hynková                                                                                                                80 %
Karel Hybš                                                                                                                          100 %
Otakar Svatoš                                                                                                                      100 %
Vladimír Tuček                                                                                                                   100 %
Alois Crhák                                                                                                                           80 % 

II. Seniorské demonstrace, seniorský pochod před Úřad vlády ČR a seniorská petice

 Po  vyčerpání  všech  možností  a  žádostí  o  dialog  s představiteli  vládní  koalice  byla  Rada
seniorů ČR donucena svolat historicky první seniorské demonstrace. Šlo o poslední pokus přesvědčit
vládní koalici o dopadech jejích neodpovědné politiky na seniorskou populaci a zdravotně postižené.

Demonstrace se uskutečnily za
podpory Národní rady osob se
zdravotním  postižením  dne
30.  května  2012  na  náměstí
Jana  Palacha  v Praze  a  také
v Lounech.  V   Praze  se
demonstrace  zúčastnilo  5000
až 7000 osob, v Lounech 200
osob.  Obě  demonstrace  měly
velmi  klidný  a  důstojný
průběh;  přes  značné  teplo
žádná  zdravotní  komplikace
naštěstí  nenastala,  lidé  přijeli
z celé  republiky  většinou  za
vlastní  peníze  a  byli
spokojeni.  Demonstrace
v Praze  trvala  hodinu,
vystoupili  zde předseda  Rady
seniorů  České  republiky,
předseda Národní rady osob se

zdravotním postižením, předseda ČMKOS a zástupce vysokoškolských studentů. Po skončení více než
polovina  demonstrujících  přešla  před  Úřad  vlády,  kde  po  25  minutovém  čekání  předali  1.
místopředseda Rady a předseda Svazu důchodců ČR „Prohlášení účastníků seniorských demonstrací“
vládnímu kancléři. Seniorské demonstrace byly široce mediálně popularizovány nejen v Česku, ale i
v zahraničí.  Televizní šoty byly zaznamenány n Německu, Rakousku, na Slovensku, v Estonsku, ve
Velké  Británii,  v USA a  dokonce  také  v Austrálii.  Vláda  sice  svoji  třetinovou  valorizaci  penzí  a
zrušení  slevy  na  dani  pracujícím  důchodcům  nakonec  prosadila,  ale  senioři  zase  před  českou  a
mezinárodní  veřejností  prokázali,  že  se  přes  svůj  věk stále  bránit  dovedou.  To  novodobá historie
českého národa nepamatuje. 
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Vystoupení předsedy Rady seniorů ČR:

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

Ano už jsme tady, čeští senioři byli donuceni vyjít do ulic.

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Omlouvám  se  všem,  že  jsme  si  dovolili  vyrušit  Váš  klid  a  svolali  historicky  první  seniorskou
demonstraci v České republice. Nebylo ale jiné volby, využili jsme všech možností, situace je velmi
vážná.

Arogance  této  vlády  nemá  obdoby.  Je  řádově  vyšší  než  vlády  premiéra  Topolánka,  která
seniorům zrušila  pohřebné a příjmy penzijního účtu  zastropovala na úrovni čtyřnásobku průměrné
mzdy. Důsledkem byl výpadek 16 miliard Kč. Zvýšená nezaměstnanost a její důsledky přišly později.

1. Tato vláda zavedla nový výpočet  penzí, který diskriminuje 70 % mladých důchodců.  Penze
budou mít nižší až o 600 Kč měsíčně.

2. Tato vláda vymyslela světový experiment, tj. neomezený důchodový věk. Naši pravnuci budou
do penze odcházet v 70 a více letech.

3. Tato vláda snížila příjmy penzijního účtu z šesti na čtyřnásobek průměrné mzdy. Výpadek bude
5 miliard Kč. 

4. Tato vláda seniorům zrušila státem garantované slevy na železnici.

5. Tato  vláda  zvýšila  daně  pracujícím  důchodcům.  Přitom  většina  ze  157000  ekonomicky
aktivních důchodců pracuje i v 70. letech proto, aby mohli lidsky důstojně žít.

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Čeští senioři si klidné a důstojné stáří zaslouží. Čeští senioři společnosti vytvořili hodnoty, ze kterých
dodnes  profituje.  Čeští  senioři  si  svoje  penze  předem  zaplatili  a  také  vychovali  dostatek  plátců
průběžného penzijního systému. České penze jsou o třetinu nižší než evropský průměr.
Sociální postavení českých seniorů je o pětinu horší, než tomu bylo v roce 1989. A v neposlední řadě
dynamika růstu reálné kupní síly penzí je za 22 let transformace oproti dynamice růstu reálné mzdy
čtvrtinová. Od roku 1989 vzrostla reálná kupní síla penzí o pouhých 14 %. Slyšíte dobře, o 14 % za 22
let! Již dnes se desetitisíce seniorek a seniorů musejí  rozhodovat, zda zaplatí poplatky v nemocnici,
nebo  nájem bytu!  Již  dnes  se  statisíce  seniorek  a seniorů  musejí  rozhodovat,  zda zaplatí  lékařem
předepsané léky, nebo nákup v samoobsluze!

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Ano přátelé,  musíme se bránit,  důstojnost  lidské osoby je ohrožena,  diskriminace  stáří  je  v České
republice běžným jevem. Příští a další týden bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o tisku 659/0, tj. o
novém mechanismu valorizace penzí. O co jde? Devastace mezigenerační spravedlnosti je v tom, že
vláda prvně v historii zakládá pokles reálné kupní síly penzí. Průměrné životní náklady důchodců letos
vzrostou  o  cca  500  Kč  měsíčně,  vykompenzováno  bude  ale  pouze  korun  156!  A  tak  to  bude
pokračovat v příštích letech. Snížená valorizace penzí způsobí též významné rozdíly mezi důchody
přiznávanými  v příštích  letech.  Například  podle  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  bude důchod
přiznaný za 45 let pojištění z příjmů  ve výši  průměrné mzdy v roce 2016 činit 14267 Kč,  Důchod
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přiznaný  ze  stejného
výpočtového základu ale  již
v roce  2012  a  valorizovaný
podle  nových  podmínek
bude v roce 2016 dosahovat
pouze  13011  Kč!  Tedy  o
1186 Kč měsíčně méně! A u
mladých  důchodců  o  1786
Kč  měsíčně  méně!   Přitom
průměrná  starobní  penze
byla  v březnu  10755  Kč.
Tímto manévrem vláda sníží
penze  téměř  o  pětinu!  A to
navždy!  V sousedním
Německu  budou  penze
valorizovat  o  2,3  %  na
Západě  a  o  3,2  %  na
Východě. A to při 2,5 % inflaci. Česká inflace má být o 1,3 procentního bodu vyšší. 

HANBA TÉTO VLÁDĚ! 

Využili  jsme všech  možností,  abychom devastaci  seniorské  populace  zabránili.  Jak premiér,  tak i
předsedkyně  poslanecké  sněmovny  s námi  jednat  odmítli,  navíc  byla  porušena  všechna  pravidla
legislativního procesu! Zákon byl poslancům předložen bez připomínkového řízení. Proto jsme tady,
přátelé, a já Vám děkuji, že jste připraveni se bránit. Senioři v ulicích, to není senzace! To je tragédie.
Tragédie  politiky,  tragédie  etiky,  tragédie  morálky,  tragédie  kultury  a  mezigenerační  solidarity.
Hlavně, že letošní rok je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, ke kterému
se  český  stát  přihlásil.  Senioři  stávkovat  nemohou.  Doufáme,  že  tak  učiní  naše  děti.  Máme  zde
představitele odborových svazů i odborových centrál.  Věřím, že rozhodnou správně.

                                               Přátelé, obdivuji Vás.

Svoji účastí na demonstraci řada z Vás riskuje svoje zdraví a přece jste přišli. Přátelé, skláním se před
mimopražskými  účastníky  demonstrace,  kteří  ze  svých  skromných  penzí  dokázali  našetřit  nemalé
částky  na  dopravu  do  Prahy.  Přátelé,  děkuji  Vám,  že  jste  pochopili  naléhavost  doby  a  jasně
demonstrujete odpor proti politice této vlády. Jsme na první seniorské demonstraci novodobé historie
českého národa, vytváříme dějiny sjednoceného důchodcovského hnutí.

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

PROHLÁŠENÍ účastníků seniorských demonstrací: 

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!
Dnes jsme přišli vyjádřit politování této vládě, která se nestydí důchodcům brát, co si zaslouží.
Dnes jsme přišli vyjádřit odpor této vládě, které jsou cizí hodnoty lidské civilizace, jako je klidné a
spokojené stáří, mezigenerační solidarita a mezigenerační spravedlnost.  A konečně dnes jsme přišli
vyjádřit vzkaz této vládě  - „styďte se“, zakládáte diskriminaci, která v historii české společnosti nemá
obdoby. My jsme vytvořili hodnoty, které přes divokou privatizaci, tunelování, rozdávání a rozkrádání
stále vytvářejí ekonomický profit, na který máme legitimní nárok. My jsme si svoje penze předplatili,
my jsme dali  život a vzdělání  současným plátcům daní a  penzijního systému. My máme na svoje
penze nejen morální  ale  i  ekonomický a právní  nárok.  A vy politici  jste  tady od toho, abyste  ho
zajistili.   
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Naopak,  vy  jste  peníze  z  privatizace
národního  majetku  na  očekávanou
penzijní  reformu  neschovali.  Vy
zvyšujete  ceny,  zavádíte  poplatky,
zvyšujete  nájemné,  na  které  již  penze
nestačí. Vy jste seniorům slíbili, že vaše
reformy  budou  vykompenzovány,  nyní
obracíte  a  kompenzujete  ani  ne  jednu
třetinu  očekávaného  růstu  životních
nákladů  důchodců.  Spotřební  koš
důchodců je ale něco jiného než obecný
index  spotřebitelských  cen.  Životní
náklady  důchodců  rostou  podstatně
rychleji.  Vy již  od roku 2008 vyvádíte
peníze  z penzijního  účtu,  abyste  mohli
lhát, že na penze není. Vy se nestydíte

manipulovat českou společnost, že čeští senioři jsou příčinou zvýšeného růstu zdanění spotřeby. Ne,
v Evropě  neobvykle  vysoké  zdanění  spotřeby  v České  republice  je  výsledkem  Vaší  neodpovědné
politiky. Odmítáme Vaši politiku, která devastuje miliony občanů českého státu.
CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

Seniorská petice:

1. Trváme  na  skromné  valorizaci
českých  důchodů  dle  stávající
dikce  zákona  č.  155/1995  Sb.,  o
důchodovém pojištění. 

2. Žádáme  vládu  o  odstranění
zastropování  příjmů  průběžného
penzijního systému do roku 2016. 

3. Žádáme vládu o odložení realizace
tzv.  II.  pilíře penzijní  reformy do
roku 2016.

4. Žádáme vládu  o  urychlené  přijetí
zákona  o  sociálním  bydlení
seniorů.

Tuto  seniorskou  petici  podepsalo  28304
osob.  V  Petičním  výboru  Poslanecké
sněmovny byla  projednána ve  dnech  20.
listopadu  2012  a  6.  března  2013.  Výsledkem  bylo  přijetí  usnesení  vyzývající  vládu  k předložení
nezbytné  legislativy  k zabezpečení  finanční  dostupnosti  nájemního  bydlení  samostatně  bydlícím
seniorům nejpozději do 30. září 2013.

   

8



III. Předvolební krajské kulaté stoly Rady seniorů ČR

Zorganizováním  předvolebních  krajských  kulatých  stolů  se  seniorskými  tématy  účinně
vstoupila  Rada  seniorů  ČR do  volební  kampaně  voleb  krajských  samospráv.  Ústřední  téma:  „Co
udělají  politické  strany v krajích proto,  aby se  seniorům žilo  lépe“  bylo  důsledně  moderátory
vyžadováno a politiky respektováno. Svolavatelem a pořadatelem předvolebních krajských kulatých
stolů RS ČR byly krajské rady seniorů, v  Pardubickém kraji Svaz důchodců České republiky. Krajské
kulaté stoly se uskutečnily ve všech krajích, kromě kraje Karlovarského. V 11 krajích akci moderoval
předseda RS ČR, v kraji Pardubickém 1. místopředseda RS ČR.  
Olomoucký kraj: účast 1 politik a 10 seniorů, 7. 9. 2012,
Jihočeský kraj: účast 11 politiků a 100 seniorů, 10. 9. 2012,
Jihomoravský kraj: účast 5 politiků a 51 seniorů, 12. 9. 2012,
Plzeňský kraj: účast 6 politiků a 80 seniorů, 17. 9. 2012,
Ústecký kraj: účast 5 politiků a 118 seniorů, 18. 9. 2012,
Kraj Vysočina: účast 6 politiků a 31 seniorů, 24. 9. 2012,
Zlínský kraj: účast 5 politiků a 60 seniorů, 27. 9. 2012
Královéhradecký kraj: účast 4 politici a 32 seniorů, 3. 10. 2012,
Liberecký kraj: účast 4 politici a 42 seniorů, 4. 10. 2012,
Středočeský kraj: účast 8 politiků a 60 seniorů, 8. 10. 2012,
Moravskoslezský kraj: účast 4 politici a 58 seniorů, 9. 10. 2012,
Pardubický kraj: 4 politici a 33 seniorů, 1. 10. 2012.

Prostřednictvím předvolebních krajských kulatých stolů byly navázány kontakty s 63 politiky
kandidujícími do krajských samospráv. Řada politiků přislíbila rozšíření sítě sociálních služeb v kraji,
dále  výstavbu  nových  Domovů  pro  seniory,  finanční  podporu  městské  a  obecní  výstavby  Domů
s pečovatelskou  službou,  finanční  podporu  malometrážních  bytů  pro  seniory,  regionální  dopravu
seniorů  70+  zdarma,  rozvoj  Senior  pasů  a  Senior  pointů,  finanční  podporu  vzdělávacích  a  volno
časových  aktivit  seniorské  populace  a  v neposlední  řadě  též  finanční  podporu  činnosti  organizací
sdružených v Radě seniorů ČR. Na předvolebních setkáních RS ČR s politiky tedy byla založena
východiska  a  osobní  kontakty  pro  vyjednávání  krajských  rad  seniorů  s nově  zvolenými
reprezentanty krajů. V závěru roku 2012 a v průběhu ledna 2013 Rada seniorů ČR aktivně vstoupila
do volební kampaně přímé volby prezidenta České republiky. 

IV. Rada seniorů ČR pro Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Za  velké  podpory
předsedy  Senátu  Parlamentu
ČR  pana  Milana  Štěcha,
kterému  touto  cestou
děkujeme,  se  dne  13.  března
2012  uskutečnila  senátní
konference  „O  aktivním
stárnutí  a  mezigenerační
solidaritě v  České republice“. 
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Program:
1. Ekonomické aktivity seniorské populace
2. Politické, společenské a volno časové aktivity seniorské populace

3. Vzdělávací aktivity seniorské populace
4. Vystoupení zahraničních hostů

Konference se zúčastnilo 107 podepsaných osob, z toho několik senátorů  a představitelů  krajských
samospráv.  S elektronickými  prezentacemi  vystoupilo  15  prezentantů  a  to  včetně  předsedkyně
Českého  statistického  úřadu,  Akademie  věd,
Anglické hospodářské komory, České spořitelny,
Asociace  univerzit  3.  věku,  Karlovy univerzity,
Rady seniorů  ČR a jejich členských  organizací.
S ústními prezentacemi vystoupily dvě účastnice
a  zahraniční  hosté.  Zahajovací  projevy
konference  přednesli  předseda  Senátu,  náměstci
ministrů  práce,  zdravotnictví  a  předseda  Svatu
měst a obcí. Ze zahraničních 
hostů  na  konferenci  vystoupili  předseda
Rakouského  svazu  důchodců  a  místopředseda
rakouské  rady  seniorů,  předseda  Asociace
seniorských domů Rakouska a předseda Jednoty
důchodců  Slovenska.  V závěru  konference  bylo
přijato  „Prohlášení  účastníků“.  Ojedinělý  přínos
senátní  konference byl  v tom, že jako jediná ze
všech  konferencí  ostatních,  které  byly  u
příležitosti  Evropského  roku  uskutečněny,  na
konkrétních  faktech  ukázala  přínos  seniorské
populace české společnosti. A také v čem a proč
není seniorský potenciál využit.

Prohlášení účastníků senátní konference:

Senátní konference svolaná u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity posoudila stav naplňování obou významných celospolečenských hodnot v České republice.
Konference se zúčastnili odpovědní ústavní činitelé, představitelé krajských a městských samospráv,
zahraniční  delegace  z Rakouska  a  Slovenska  a  delegovaní  zástupci  seniorských  organizací.  Na
konferenci  vystoupilo  17  prezentantů  s  konkrétními  tématy  ekonomických,  politických,
společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivit seniorské populace z  Česka i sousedních států.
Konference byla seznámena s daty aktivního stárnutí, kdy 157000 příjemců starobních penzí působí na
českém trhu práce, kdy 5272 důchodců pracuje v zastupitelských funkcích ve vedení měst a obcí, kdy
320000 důchodců  utváří  členskou základnu seniorských organizacích a městských rad seniorů,  kdy
55000 příjemců starobních penzí obohacuje svoje poznání v  Univerzitách třetího věku a v centrech
celoživotního vzdělávání a kdy 80000 seniorů aktivně podporuje  činnosti městských klubů důchodců.
To jsou data evidovaná. K datům aktivního stárnutí neevidovaným možno připočítat aktivity seniorské
populace  při  péči  a  výchově  vnoučat,  při  pomoci  obstarávání  chodu domácností,  při  péči  o  další
potřebné členy rodiny a neposlední řadě také dobrovolnictví. K aktivnímu stárnutí patří též dostatečné
finanční prostředky umožňující důstojnou kvalitu života, finanční dostupnost bydlení, léků a zdravotní
péče,  finanční  dostupnost  sociálních  služeb,  veřejné  dopravy  a  v neposlední  řadě  také  finanční
dostupnost  kvalitních potravin,  nápojů,  hygienických  prostředků,  výměny opotřebovaného ošacení,
obuvi a opotřebovaných předmětů vybavení domácností. České penze jsou o třetinu nižší než evropský
průměr, sociální postavení českých seniorů je o pětinu horší, než bylo v roce 1989, reálná kupní síla
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penzí je za 22 let  oproti  reálné  kupní  síle  mezd téměř  poloviční.  Přes  ústavně  garantované právo
seniorské  populaci  na  bydlení  stále  chybí  prováděcí  zákon,  desetitisíce  osamocených  seniorek  a
seniorů  z nájemních bytů  je ohroženo vystěhováním na ulici, velká většina seniorů  nemá finanční
prostředky na placenou nadstandardní péči v nemocnicích. Konference odmítá záměry ministra financí
odložit  skromné  valorizace  penzí  v podmínkách  zakládaného  skokového  růstu  životních  nákladů
důchodců. Konference vítá podání ústavní stížnosti na protizákonnou valorizaci penzí 2012. Důsledky
nekvalifikovaných  rozhodnutí  politiků  nelze  přenášet  na  populaci,  která  se  nemůže  bránit,  která
vytvořila  hodnoty,  ze  kterých  stát  dodnes  profituje,  která  si  svoje  penze  předplatila,  a  která  na
dostatečné úrovni vychovala  generaci  plátců  průběžného penzijního systému.  Konference  odsuzuje
manipulaci  médií,  vyvolávání  zloby,  zášti  a  mezigenerační  nenávisti.  Konference  s politováním
konstatuje, že za devastaci morálky, kultury a úcty ke stáří jsou odpovědní také někteří politici. 

Čeští senioři mezigenerační dialog u příležitosti EY 2012 vítají. 
Čeští senioři nabízejí společnosti svůj potenciál, intelekt a zkušenosti.
Čeští  senioři  očekávají  od  politiků  větší  vstřícnost  a  podporu  legislativních  a  koncepčních
návrhů seniorských organizací.
Čeští  senioři  očekávají  vytváření  seniorských  pracovních  míst  na  trhu  práce,  odbourání
předsudků  a  odpovídající  pracovní  podmínky.  Věkově  rozmanitým  pracovním  kolektivům
nabízíme stabilitu, loajalitu a celoživotní moudrost.
Čeští senioři mají právo žít důstojně, mezigeneračně spravedlivě, plnohodnotně a aktivně.  
Čeští senioři nejsou na obtíž, naše aktivity jsou nenahraditelné a nezastupitelné.

                                                                                        

V. Vyjednávací aktivity s ústavními činiteli a hejtmany krajů

Z ústavních  činitelů  v 
roce  2012  vyjednávala  Rada
seniorů  ČR  s ministrem  Dr.
Ing.  Jaromírem  Drábkem,
s ministryní  Ing.  Ludmilou
Mṻllerovou  a  s předsedou
Senátu Milanem Štěchem. Ve
všech případech šlo o ochranu
kvality  života  seniorské
populace  při  systémově
zakládaných  změnách
legislativy  (třetinová
valorizaci penzí 2013 – 2015,
zvýšení  sazeb  DPH,  zrušení
slevy  na  dani  pracujícím

starobním důchodcům 2013 – 2015, zrušení dávky „příspěvek na bydlení“, zrušení dávky „doplatek na
bydlení“)  a  v neposlední  řadě  při  přechodu  z regulovaného  na  smluvní  nájemné  od  ledna  2013.
Z dalších  ústavních  činitelů  byli  k jednání  vyzváni  premiér,  předsedkyně  Poslanecké  sněmovny
Parlamentu ČR a prezident ČR. K velké lítosti Rady ale výzva k jednání nebyla ze strany oslovených
akceptována. Stanovisko k zásadním vládním návrhům právních předpisů bezprostředně ohrožujících
kvalitu života seniorské populace tedy seniorská centrála nejvyšším ústavním činitelům osobně sdělit
nemohla.  
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Hejtmani byli v roce 2012 s ohledem na konec funkčního období krajských samospráv osloveni
pouze  v souvislosti  se  zakládáním  krajských  rad  seniorů.  Diskutováno  bylo  postavení,  funkce,
kompetence, formy spolupráce s Krajskými úřady a také financování krajských článků Rady seniorů
ČR. Ustavení krajských rad seniorů bylo dohodnuto s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Zuzanou
Moravčíkovou a s primátorem hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc.

           Výsledkem výše uvedených aktivit bylo založení krajských rad seniorů v krajích Praha a kraji
Středočeském. Na celostátní úrovni bylo výsledkem vyjednávacích aktivit  Rady alespoň  zachování
současných,  pro  seniory  nedokonalých,  sociálních  dávek  na  bydlení.  Za  úspěch  považujeme  také
rozšíření  bezplatné  seniorské  poradny  do  statutárního  města  Kladna.  Krajskému  úřadu
Středočeského kraje v této souvislosti děkujeme.            

VI. Participace Rady na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů

Rada je  meziresortním připomínkovým místem,  tj.  participuje  na  tvorbě  právních  předpisů
zpracovávaných ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem
pro místní rozvoj. V roce 2012 bylo výše uvedenými ministerstvy k připomínkování předloženo:

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- návrh  nařízení  vlády  o  stanovení  dojezdových  dob  a  místní  dostupnosti  zdravotní
péče,

- návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon č.  167/1998 Sb.,  o  návykových  látkách  a  o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- návrh zákona o prekursorech drog a o změně  zákona č.  634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

- návrh nařízení vlády o seznamu neuvedených látek,

- návrh  vyhlášky  ministerstva  zdravotnictví  o  stanovení  indikačního  seznamu  pro
lázeňskou rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost,

- návrh věcného návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku
v komunálním prostředí (zákon o hluku),

- návrh  nařízení  vlády,  kterým  se pro  účely  příspěvku na  bydlení  ze státní  sociální
podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které
se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.   

Ke všem návrhům právních předpisů  bylo zpracováno stanovisko, k šesti též pozměňovací a
doplňující návrhy. V této souvislosti Rada mj. dokladovala podhodnocení tzv. normativních nákladů
na nájemní bydlení pro rok 2013 v hl. m. Praze, Brně, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v
Olomouci, v Pardubicích a ve Zlíně. Dále bylo zpracováno stanovisko k valorizaci penzí 2013, které
upozornilo na důsledky nedokonalého nastavení mechanismu valorizace penzí ve vztahu ke skupinám
důchodců  s nízkými  penzemi.  Rada  seniorů  ČR  zpracovala  zprávu  a  připomínkovala  též  plnění
Národního programu přípravy na stárnutí za rok 2011 a zpracovala stanovisko k „Národnímu akčnímu
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plánu podporujícímu pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“. V této souvislosti bylo uplatněno
34 požadavků a 9 návrhů a doporučení. 

Co se podařilo? 
Na celostátní úrovni považujeme za úspěch zachránění tzv. Příspěvku na bydlení, který vláda

navrhovala zrušit.  Důsledky by byly tragické,  senioři  žádající o podporu bydlení  by museli  prodat
veškerý  majetek.  Za  úspěch  považujeme  také  udržení  původních  dohod  s ministerstvem  práce  a
sociálních věcí o zabránění výplat penzí prostřednictvím tzv. Sociální karty.  

VII. Analytické aktivity a konsolidace webových stránek Rady seniorů

V roce 2012 Rada seniorů uspěla v dotačním řízení a prvně v historii své osmileté existence
obdržela  od  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  862678  Kč  na  činnost.  Dovolujeme  si  v této
souvislosti vedení MPSV poděkovat.  Z přidělené dotace bylo
91902  Kč  použito  na  analytické  aktivity  a  na  konsolidaci
zastaralých  webových  stránek.  Rada  vypracovala  analýzu  a
projekt   „Uplatnění  generací  60+  na  trhu  práce  a  v dalších
formách ekonomických aktivit“ a analýzu a projekt „K posílení
sociální  ochrany  seniorů  s nízkými  penzemi  a  osamělých
seniorů  bydlících  v nájemních  bytech“.  Dokumenty  obsahují
desítky legislativních  a  koncepčních  návrhů  k rovnoprávnému
otevření trhu práce pro seniory,  kteří  si potřebují přivydělat  a
také  pro  zvýšení  sociální  ochrany  výše  uvedených  skupin
seniorské  populace.  Analytické  a  koncepční  materiály  byly
předloženy  a  projednány  s vedením  MPSV  a  na  zasedáních
Rady  vlády  pro  seniory  a  stárnutí  populace.  Ambicí  Rady
seniorů ČR je projednat oba materiály také ve vládě ČR. Jde o
zásadní  problémy současnosti,  které  nejsou  systémově  řešeny  ani  legislativně  pokryty.  Urychlené
řešení je nezbytné. Dále Rada seniorů ČR průběžně  počítala dopady inflace na jednotlivé příjmové
skupiny  seniorů  a  stanoviska  předkládala  každému  zasedání  Rady  vlády  pro  seniory  a  stárnutí
populace. Konsolidace webových stránek Rady byla po výběrovém řízení dokončena v lednu 2013.
Portál je modernější, přehlednější a nově umožňuje placenou inzerci.   
 
                                     
VIII. Rozšiřování a činnost krajských rad seniorů 

Činnost krajských rad seniorů vycházela z dikce uzavřeného Memoranda o spolupráci Rady s 
Asociací krajů a z rámcově uzavřených dohod o spolupráci v jednotlivých krajích. 

V porovnání s  předchozím rokem došlo k výraznému nárůstu činnosti zejména v Ústeckém
kraji,   kde krajská rada seniorů  začala vydávat  svůj  časopis „Echo – seniorů“ o 20000. nákladu a
pořádala kulturně - společenské plavby po Labi. 

Všechny krajské rady seniorů uspořádaly předvolební krajské kulaté stoly. 
Nově  ustavená krajská rada seniorů  ve Středočeském kraji zřídila svoje sídlo ve statutárním

městě  Kladně  a  zahájila  bezplatnou  poradenskou  činnost  v oblastech  bytového,  sociálního  a
občanského práva. 

Nově  ustavená  krajská  rada  seniorů  v hlavním  městě  Praze  má  svoje  sídlo  dočasně  na
sekretariátu centrály Rady seniorů České republiky. 

V Olomouckém kraji se ani po roce nepodařilo sídlo pro krajskou radu seniorů zabezpečit. 
Všechny  krajské  rady  seniorů  pravidelně  zasedaly,  zaujímaly  stanoviska  ke  krajským

koncepcím  ovlivňujícím  kvalitu  života  seniorů,  pracovaly  v odborných  aktivech  a  také  hodnotily
spolupráci s krajskou samosprávou. 
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Předsedové krajských rad seniorů aktivně vystupovali a podíleli se na rozhodování nejvyššího
orgánu sjednoceného důchodcovského hnutí, tj. Kolegia Rady seniorů České republiky.    

Krajská rada seniorů  Jihomoravského kraje –  obdržela od krajského úřadu účelovou dotaci  na
činnost  ve  výši  900000 Kč,  z  toho  200000 Kč  bylo  použito  na  financování  bezplatné  seniorské
poradny pro Jihomoravský kraj. Obdobně jako v roce předchozím byl zorganizován Den matek a MDŽ
v rámci  projektu  „Sbližování  generací“,  dále  byly  uskutečněny krajské  oslavy Mezinárodního  dne
seniorů  a  rozšířena  výuka  Univerzit  3.  věku o 5 cyklů  přednášek  na Vysokém učení  technickém,
Mendlově univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně. Kurzy počítačové dovedností organizovaly o. s.
Ženy 50+, Semko Senetářov a klub důchodců Drnholec. Nadále pokračovaly zavedené společensko
poznávací seniorské zájezdy v rámci akce „Poznej svůj region“,.  projekt „Mosty“,  vzdělávací akce
s policií,  hasičským  sborem  a  s poslankyní  Evropského  parlamentu  Ing.  Zuzanou   Brzobohatou.
Významnou  aktivitou  krajské  rady  seniorů  je  též  stálá  činnost  bezplatné  seniorské  poradny  pro
Jihomoravský  kraj,  která  v loňském  v loňském  roce  poskytla  poradenství  a  pomoc  766  klientům.
Seniorský měsíčník „Doba seniorů“ byl rozšiřován do všech domovů pro seniory v  Jihomoravském
kraji. K popularizaci činnosti krajské rady seniorů jsou pravidelně  využívány též časopis „Brněnský
senior“ a místní tisk v Brně a v okresních městech.  

Krajská  rada  seniorů  Královéhradeckého  kraje  – obdržela  na  činnost  obdobně  jako  v roce
předchozím 315000 Kč a navíc účelovou dotaci ve výši 100000 Kč na krajskou oslavu Mezinárodního
dne seniorů. Z dotace na činnost bylo 160000 Kč použito na financování bezplatné seniorské poradny
pro Královéhradecký kraj. Poradna v roce 2012 poskytla poradenství a pomoc 523 klientům. Zbývající
prostředky byly použity na financování vybraných aktivit členských organizací. Mezinárodního dne
seniorů  se zúčastnil hejtman kraje, poslankyně  ing. Orgoníková, předseda Rady seniorů  ČR a další
hosté.  Akce byla  na vysoké společenské úrovni,  přítomní zástupci  seniorských  organizací  a  klubů
důchodců měli možnost oslovit hetmana kraje, poté následovalo velmi hodnotné kulturní vystoupení.
Výsledkem setkání seniorských představitelů Královéhradeckého kraje byla též dohoda o uspořádání
seniorských krajských sportovních her. Krajská rada seniorů se nadále podílí na tvorbě  seniorských
koncepcí krajské samosprávy,  aktivně  pracuje v  Komisi hejtmana pro seniory a aktivně  podporuje
všechny krajské konference se seniorskou tématikou.

Krajská rada seniorů  kraje Vysočina  završila v  roce 2012 čtyři  roky působnosti,  které byly za
účasti představitelů kraje a předsedy Rady seniorů ČR vyhodnoceny na výroční krajské konferenci.
Konference měla důstojný a věcně kvalifikovaný průběh, všichni účastníci obdrželi písemné materiály.
Novou předsedkyní krajské rady seniorů kraje Vysočina byla v tajných volbách zvolena Pavla Radová.
Na činnost obdržela krajská rada seniorů  100000 Kč.  Z poskytnutých  prostředků  byly financovány
oslavy mezinárodního dne seniorů v Jihlavě a v Novém městě na Moravě, kteréch se zúčastnil hejtman
kraje a další představitelé. Dále na krajské setkání klubů důchodců, na kterém byly navázány vzájemné
kontakty, pořízen adresář a dohodnut rozsah spolupráce pro rok 2013.  Setkání krajské rady seniorů
s hejtmanem kraje proběhly 30. března a 4. října, byly zde diskutovány naléhavé problémy seniorské
populace  v kraji,  a  to  včetně  rozšiřování  tzv.  Senior  -  pasů  a  senior  –  pointů.  Obdobně  jako
v předchozím  roce  zorganizovala  krajská  rada  seniorů  řadu  přednášek,  uskutečnilo  se  setkání
s poslankyní  Evropského  parlamentu  Ing.  Zuzanou  Brzobohatou,  nadále  krajská  rada  finančně  a
organizačně  podporovala besedy  klubu důchodců na Březinkách. Spolupráce s krajskou samosprávou
byla  na dobré úrovni,  krajská rada  se pravidelně  vyjadřuje ke krajským koncepcím s dopadem na
seniory, členové rady pracují v komisích krajské a městských samospráv. Pro zlepšení činnosti krajské
rada seniorů byly ustaveny odborné komise, kde komise tisková pravidelně informuje místní sdělovací
prostředky o činnosti rady a jejich aktivitách.   

Krajská rada seniorů  Zlínského kraje  – obdobně  jako v  kraji  Vysočina  také v  kraji  Zlínském
završila  krajská  rada  seniorů  svoji  čtyřletou  působnost,  která  byla  za  účasti  hejtmana  kraje  a  tří
vedoucích představitelů  Rady seniorů  ČR vyhodnocena na výroční krajské konferenci.  Konference
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byla věcně a organizačně dobře připravena, měla důstojný průběh a spoje poslání splnila. Předsedkyní
krajské rady seniorů Zlínského kraje byla opět zvolena paní Iva Pílková. Činnost krajské rady byla
podpořena  z krajského  rozpočtu  ve výši  60000 Kč.  Z prostředků  byl  financován  zejména nájem a
provoz sídla krajské rady seniorů, ve kterém je provozováno bezplatné poradenství pro seniory. Služeb
využívají  zejména senioři  v obtížných životních situacích.  Krajská rada uspořádala důstojné oslavy
Mezinárodního  dne  seniorů,  dále  byly  organizovány  přednášky  a  besedy  na  základě  projektů
Sociálního fondu kraje, společné návštěvy divadel, výstav a koncertů. Krajská rada zaujímá stanoviska
k rozvoji sociálních služeb v kraji a má své zástupce v krajské pracovní skupině pro seniory.  

Krajská rada seniorů Plzeňského kraje – obdržela od krajského úřadu účelovou dotaci na činnost ve
výši 200000 Kč. Z dotace byly hrazeny náklady provozu sídla krajské rady, bezplatná právní poradna
pro  seniory,  vzdělávací,  kulturní,  turistické  a  společenské  akce.  Kancelář  byla  dále  vybavena
darovaným nábytkem. Tradičně na vysoké společenské a kulturní úrovni byly oslavy Mezinárodního
dne  seniorů,  kterých  se  zúčastnil  plzeňský  primátor  a  předseda  Rady  seniorů  ČR.  Dále  byly
uskutečněny bezplatné počítačové kurzy,   koncerty pro důchodce,  seniorské zájezdy, pěší seniorské
výlety,  týdenní  rekreační  pobyty  v Rakousku a  ve  Švýcarsku  a  mezinárodní  setkání  s německými
partnery z  Regensburgu. 

Krajská rada seniorů Ústeckého kraje – obdržela od krajského úřadu účelovou dotaci na činnost ve
výši 663000 Kč. Z toho 483000 Kč bylo určeno na dva kulturně společensky výlety lodí po Labi a na
divadelní představení u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů. Výlety byly velmi zdařilé, 450
seniorů  bylo  spokojeno.  K  Mezinárodnímu  dni  seniorů  bylo  uspořádáno  divadelní  představení
v ústeckém divadle, kterého se zúčastnilo 450 seniorů z celého kraje. Dále byly finančně podpořeny
divadelní představení v divadlech v Mostě a Lounech a silvestrovské setkání seniorů v chomutovském
divadle. Obdobně  jako v roce předchozím zorganizovala krajská rada seniorů  krajské setkání klubů
důchodců za účasti představitelů kraje, na kterém byly diskutovány nejen krajská seniorská témata, ale
také dohodnuty společné akce pro seniory krajského významu. Vzdělávací  a volno časové aktivity
seniorských  organizací  podporuje  krajská  rada  seniorů  dle  schválených  Zásad,  podporována  je
příhraniční spolupráce, kulturní, sportovní a společenské akce. Každá finančně podpořená akce musí
být  řádně  vyúčtována.  Od  měsíce  srpna  začala  krajská  rada  seniorů  vydávat  časopis  ECHO  –
SENIORŮ. Původně v 20000. nákladu, který se postupně snižoval na 8000. Vydávání dvouměsíčníku
je finančně podporováno krajem, věcné zaměření časopisu je profesionálně kvalitní a činnosti seniorů
v kraji  dobře  popularizuje.  Časopis  má  20  stran  a  na  rozdíl  od  měsíčníku  „Doba  seniorů“  je
poskytován bezplatně. Od ledna 2013 vychází čtvrtletně.  

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje –  obdržela od Krajského úřadu 140000 Kč na činnost a
5000  Kč  na  uspořádání  veletrhu.  Z prostředků  bylo  financováno  vybavení  a  provoz  sídla,  dále
dohodnuté akce členských organizací (sportovní turnaj veteránů policie a seniorů, autobusový zájezd
do  Prahy  na  „Zlaté  trumpety“).  Krajská  rada  seniorů  se  zúčastnila  vlastním  stánkem  výstavy
v Českých Budějovicích a spoluorganizovala oslavy Mezinárodního dne seniorů. 

Krajská  rada  seniorů  Moravskoslezského  kraje  –  obdržela  od  Krajského  úřadu  50000  Kč  na
činnost  a  100000  Kč  na  uspořádání  krajských  oslav  Mezinárodního  dne  seniorů.  Oslavy  byly
uskutečněny v divadle Český Těšín. Krajská rada zabezpečila seniorskou expozici na výstavě „Život
bez  bariér“,  kterou  navštívili  stovky  návštěvníků.  Z prostředků  na  činnost  bylo  placeno  cestovné
členům krajské rady a občerstvení na jednotlivých zasedáních rady.  Krajská rada sídlí v prostorách
bezplatné poradny Rady seniorů ČR v Ostravě.

Krajská rada seniorů  Olomouckého kraje –  obdržela od krajského úřadu 20000 Kč  na činnost.
Z prostředků  bylo hrazeno cestovné členům krajské rady a zakoupen přenosný počítač.  Na zřízení
stálého sídla krajské rady seniorů prostředky nestačily! Úkol je nastolen pro rok 2013. 
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Krajská rada Středočeského kraje – byla ustavena dne 2. října 2012. Na vybavení, na provoz sídla a
na financování bezplatné seniorské poradny obdržela od krajského úřadu 60000 Kč. Přes krátkou dobu
existence slibně rozvíjí svoji činnost. Tj. vybavila svoji kancelář nábytkem a kancelářskou technikou,
zahájila provoz poradny a navázala kontakty s novým vedením kraje a s vedením statutárního města
Kladna. Dále byly zajištěny permanentní vstupenky do kladenské hokejové haly, uspořádána 2 besedy
a zahájena bezplatná aktivní výuka vaření pro 30 seniorů. 

Krajská rada seniorů kraje Praha – byla ustavena dne 29. října 2012 a žádné finanční prostředky na
činnost od kraje Praha neobdržela. Tato otázka je otevřena pro rok 2013. V roce 2013 zahájila krajská
rada seniorů  významnou vzdělávací  činnost pro seniory v  Domě  odborových svazů.  Samozřejmou
součástí  činnosti  krajské  rady seniorů  je  i  bezplatná ambulantní  a  terénní  poradna,  která  poskytla
pomoc 647 seniorům a seniorkám.           

IX. Mezinárodní aktivity

V roce 2012 nastal zlom v mezinárodních aktivitách Rady seniorů  ČR. Po přispění státu na
činnost jsme mohli vstoupit do evropské organizace seniorů EUROPEAN FEDERATION OF OLDER
PERSONS  (EURAG),  zaplatit  členský  příspěvek  a  aktivně  se  zapojit  do  prosazování  zájmů  a
uspokojování potřeb českých seniorů na evropské úrovni. Radu seniorů České Republiky v EURAGu
na dvou zasedáních Generální rady, a to v Praze a v  Drázu excelentně zastupoval prof. MUDr. Pavel
Kalvach,  CSc. Členskými  organizacemi české delegace v EURAGu jsou též Svaz  důchodců  ČR a
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Z dalších významnějších mezinárodních
aktivit roku 2012 možno vzpomenout aktivní účast  rakouské a slovenské partnerské organizace na
senátní  konferenci  Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v Praze a aktivní
účast předsedy a 1. místopředsedy na IX. sněmu Jednoty důchodců na Slovensku. Získané informace
od zahraničních partnerů jsou využívány v legislativní, vyjednávací i v koncepční praxi Rady seniorů
ČR.

   

X. Výstavní činnost 

Obdobně  jako  v roce
předchozím  také  v roce  2012
oslovovala  Rada  seniorů  České
republiky  seniorskou  veřejnost
prostřednictvím  tří  seniorských
výstav.  A  to  prostřednictvím
výstavy FOR SENIOR ve dnech
12.  až  15.  dubna  v Praze  –
Letňanech,  prostřednictvím
výstavy  Senior  Praha,  která  se
uskutečnila  ve  dnech  5.  až  6.
října  v  Praze  –  Holešovicích  a
prostřednictvím  výstavy  Život
bez  bariér  12.  až  14.  října  v 
Ostravě.  Tisícům  návštěvníků
jednotlivých  veletrhů  byla
představena  činnost  Rady
seniorů,  její  ochranné  a
legislativní  aktivity,  bezplatné

seniorské  poradny  a  také  měsíčník  „Doba  seniorů“.  Na  veletrzích  byly  navazovány  kontakty
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s vystavovateli  a  s  inzerenty měsíčníku  „Doba seniorů“.  Vzájemná setkání předsedy a pracovníků
Rady seniorů, šéfredaktora a ředitele Doby seniorů s  širokou veřejností byla využita k získání názorů
na kvalitu práce Rady a také na zaměření a kvalitu obsahu jejího periodika. Výstava v Letňanech byla
využita též pro organizování sběru podpisů pod Seniorskou petici.    

 
XI. Vydavatelská činnost

V roce 2012 vycházel  měsíčník „Doba seniorů“ ve stejném formátu a rozsahu jako v  roce
předchozím, zvýšení daně z  přidané hodnoty muselo být vykompenzováno zvýšením ceny periodika
ze 14 na 18 Kč u prodeje na stáncích a z 11 na 16 Kč u předplatného. Náklad časopisu dosahoval
13000  až  14000  výtisků  měsíčně.  Počet  předplatitelů  periodika  meziročně  nepatrně  poklesl,  a  to
v celoročním měsíčním průměru z  2348 v roce 2011 na 2217 v roce 2012, tj. o šest procentních bodů.
Daleko výraznější pokles byl zaznamenán u prodeje na stáncích, kde 1826 prodávaných výtisků v roce
2011  pokleslo na 1393 prodávaných výtisků  v roce 2012. Tj. o 24 procentních bodů! Alternativní
prodej meziročně stagnoval, prodávalo se cca 200 výtisků měsíčně, a to zejména v kulturním středisku
Vltavská. Náklad a prodej jednotlivých čísel v roce 2012:
 

Měsíc Náklad časopisu Remitenda v % 
Leden 13 000 69
Únor 14 000 72

Březen 14 000 71
Duben 14 000 72
Květen 13 000 71
Červen 13 000 70
Červenec 13 000 71

Srpen 13 000 70
Září 12 000 69
Říjen 13 000 71

Listopad 13 000 72
Prosinec 13 000 72

Zaměření měsíčníku „Doba seniorů“ bylo i v  roce 2012 nadále pestré,
hlavním posláním je odborné poradenství a informační servis generacím třetího a
čtvrtého věku. A to z  oblastí sociálního, bytového, občanského, spotřebitelského
a rodinného práva, počítačové gramotnosti, ochrany spotřebitele a zdravotnické
osvěty.  Každé  vydání  obsahovalo  nabídky  kulturních,  společenských  a
rekreačních  akcí.  Pravidelné  rubriky  pak  informovaly  o  uskutečněných
významnějších  aktivitách  a  akcích  seniorských  organizací,  nabízely  kontaktní
adresy a  spojení  s poradnami  Rady seniorů,  seznamovaly  čtenáře  s  kulturním
kalendářem,  knižním  a  duchovním  okénkem.  Přes  pokles  nákladu,  zejména
důsledkem  výrazného  propadu  reálné  kupní  síly,  měsíčník  stále  plnil  úlohu

nejmasovějšího seniorského periodika v České republice. 

Právní a bytové poradenství v Době seniorů:       

- Doba  seniorů  č.  1  –  „Nájem  bytu“,  „Z  bytové  poradny  RS  ČR“,  „Společné
spoluvlastnictví“.

- Doba seniorů č.  2 – „Paragrafy o bydlení, kauce“, „Jak a kde kupovat elektřinu a plyn“,
„Krácení předčasných starobních důchodů“.  
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- Doba seniorů č.  3 – „Odpovědnost za stav bytu“, „Starobní důchod a alimenty“, „Kdy se
daní důchody?“.   

- Doba seniorů č.  4  – „Převod družstevního domu do osobního vlastnictví bytů“, „V roli
svědka u soudu“. 

- Doba seniorů č. 5 – „Počet osob v bytě“, „Dluhy a problémy kolem nich“.  
- Doba seniorů č.  6 – „Rozúčtování cen za služby“,  „Zjišťujeme výši  doplatků  za léky“,

„Pravidla řešení přestupků“.  
- Doba seniorů č. 7 – „Nájemné a způsoby jeho sjednávání“, „Cena za odvoz komunálního

odpadu“, „Starší nás možnost exekuce?“.  
- Doba seniorů č. 8 – „Stanovení výše nájemného“, „Smluvní nájemné, nejčastější otázky“,

„Vyživovací povinnost vůči rodičům“. 
- Doba  seniorů  č.  9  –  „Přechod  nájmu  bytu  I“,  „Vyúčtování  za  teplou  vodu“,  „Dělení

majetku po rozvodu“.   
- Doba seniorů č. 10 – „Přechod nájmu bytu II“, „Odpovědi na doatzy čtenářů“.  
- Doba seniorů  č.  11  – „Způsoby zániku nájmu bytu“,  „Jak kupovat nemovitost“,  „Kdy

vzniká nárok na důchod“.     
- Doba  seniorů  č.  12  –  „Jak  se  stanoví  cena  za  teplou  užitkovou  vodu  (TUV)“,  „Jak

postupovat při reklamaci“. 

XII. Bezplatné poradenství a pomoc Rady seniorů seniorské populaci 

Bezplatné  seniorské  poradny  v oblastech  právních,  bytových  a  sociálních  v roce  2012
pracovaly v Hl. m. Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové. V oblastech právních ve Zlíně a v Plzni.
A od listopadu 2012 v oblastech právních a bytových také v Kladně. V této souvislosti bylo bezplatné
poradenství  a  pomoc  poskytnuty  2725 seniorským  klientů.  V porovnání  s rokem 2011  jde  o  365
klientů méně. Nepatrný meziroční pokles obsloužených klientů má přímou souvislost s financováním
poraden, kde jsme obdrželi o 177000 Kč méně než před rokem. Deficit se podařilo vykompenzovat
dotacemi z krajů.  A to od Středočeského kraje,  od Jihomoravského kraje a od Královéhradeckého
kraje. Ve Zlíně, Plzni a v Kladně bylo poradenství Rady seniorů ČR financováno z grantů na činnost
krajských  rad  seniorů.  Dovolujeme  si  v této  souvislosti  vyjmenovaným  samosprávám  krajů
poděkovat.  Pro  udržení  provozu  bezplatného  seniorského  poradenství  seniorům odpracovali
pracovníci Rady seniorů ČR v poradnách v Praze a v Brně první tři měsíce roku zdarma, provoz
byl zdarma zajišťován též v letních měsících. V Hradci Králové odpracovali pracovníci poradny
čtyři  měsíce  zdarma  a  v Ostravě  pět  měsíců  zdarma.  Rada  seniorů  České  republiky  tuto
mimořádnou obětavost svých pracovníků vysoce oceňuje a všem děkuje.

Pomoc osamoceným seniorům z nájemních bytů:
V souladu  s Projektem  zavedla  RS ČR v hl.  m.  Praze  novou  službu,  a  to  „terénní  bytové

poradenství“. Na 0,5 pracovního úvazku byl přijat terénní poradce, jehož náplní práce je vyhledávat a
poskytovat  pomoc  osamoceným  seniorům  z nájemních  bytů  ohrožených  sociálním  vyloučením.
Rozsah služby je případ od případu rozdílný, řešené problémy:

- přidělení příspěvku na bydlení,
- zajištění sociálního bydlení,
- umístění do domů s pečovatelskou službou,
- přijetí do domova pro seniory,
- přidělení příspěvku na úpravu bytu,
- pomoc seniorům v  dalších vzniklých problémech týkajících se bytové problematiky.

V roce 2012 bylo realizováno 78 návštěv v rodinách klientů týkajících se vyřízení   příspěvku
na bydlení.  Dále bylo realizováno 49 návštěv k zajištění sociálního bydlení,  14 návštěv k zajištění
příspěvků  na úpravu  bytu  a 11 návštěv k zajištění  pomoci  při  řešení  běžných  bytových  problémů
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klientů. Příspěvky na bydlení a příspěvky na úpravu bytu byly vyřízeny všem klientům. Do penzionu
pro seniory na Praze 9 se podařilo umístit seniorku z většího a závadného bytu z Prahy 8. Seniorku se
zdravotním  postižením  se  podařilo  přemístit  ze  suterénního  zvlhlého  bytu  na  Praze  3  do  bytu
odpovídajícího.  Dalšího  zdravotně  postiženého  seniora  se  podařilo  umístit  do  bytové  jednotky
sociálního bydlení  Magistrátu  hl.  m. Prahy.  A u těžce zdravotně  postižené seniorky z Prahy 12 se
podařilo vyřešit hrozbu exekuce a uzavřít  nájemní smlouvu v bytě  bytového družstva. Tím byl  její
bytový problém vyřešen.

XIII. Webová stránka a poradenství Rady seniorů 

 Významně narůstá počet počítačově gramotných seniorů, proto je k poradenství využíván také
portál Rady seniorů ČR www.rscr.cz. Návštěvnost webové stránky byla v roce 2012 průměrně 1499,25
za měsíc. Nejnižší počet návštěv byl v červenci a nejvyšší v květnu, resp. říjnu. Návštěvníci si stáhli za
rok 38,32 GB informací.

 
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Počet návštěv
Staženo GB

1225
2,45

1045
2,53

1454
3,31

1217
2,98

1943
6,35

935
5,38

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Počet návštěv
Staženo GB

684
1,69

804
2,06

994
2,55

1684
4,34

914
2,67

762
2,01

Podle průzkumu v poradnách byla velmi populární co do návštěvnosti kalkulačka nájemného,
která  byla  převzata  odkazem z webové  stránky ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR.   Protože  řada
klientů  měla zájem porovnávat regulované nájemné počínaje rokem 2007 až po rok 2012, byly na
stránce  zachovány kalkulačky i  z těchto roků.  Rokem 2012 tento způsob  regulace  nájemného byl
ukončen.

Nejméně návštěvníků přišlo jako obvykle v sobotu. Ve všedních dnech pondělí až pátek byla
vcelku vyrovnaná. Nejoblíbenější hodinou byl  podvečer mezi 17. a 18. hodinou. Nejúspěšnější byl
počet návštěv v sobotu. 

Stránka byla tradičně sestavena z obrázkových odkazů, protože tato obrazová forma se jeví pro
seniory přívětivější  než  forma pomocí setříděných  nebo nesetříděných  seznamů.  Starší  dokumenty
zobrazující v plné šíři činnost Rady seniorů ČR byly umístěny do podstránky Archiv.

Opakovaně od roku 2011 byla vystavena stránka o jednání představitelů Rady seniorů ČR se
státními činiteli a připomínky a návrhy k zákonům týkajícím se života seniorské populace.

Stránky byly také navštěvovány ze zahraničí, nejvzdáleněji až z Čínské lidové republiky.

Podle  počtu  návštěv  lze  zahraniční  návštěvy  a  tuzemské  porovnat  v následující  tabulce
v členění sloupců stránky, hity a přenesená data:

Czech Republic cz 1,041 21,882 1.65 GB

China cn 134 134 2.73 MB

United States us 109 750 195.33 MB

Netherlands nl 69 73 22.34 MB

Sweden se 68 71 797.19 KB
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Nejnavštěvovanějšími stránkami byly informace poraden Rady seniorů ČR a na dalších místech
archiv Svazu důchodců.

Návštěvníci s velkou převahou používali vyhledávač Google, pak Seznam a na třetím místě se
umístil Centrum.cz.

Zajímavý může být  přehled hledaných slovních spojení,  která uživatelé  za určitou typickou
délku období roku 2012 zadávali do prohlížeče.

Hledaná slovní spojení (Top 10) – úplný seznam:
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171 různých slovních spojení Vyhledávání Podíl v %
rada seniorů 260 9,2
www.rscr.cz 190 6,7
rada seniorů čr 170 6
hmotná nouze 130 4,6
doba seniorů 60 2,1
životní minimum 50 1,7
průkazka pid 50 1,7
rada seniorů Čr 40 1,4
senior 40 1,4
právní poradna pro seniory 30 1
ostatní fráze 1780 63,5

   

Návštěvnost webových stránek Rady seniorů ČR v měsících roku 2012:  

     XIV. Závěrem

Činnost centrálních a krajských orgánů Rady seniorů České republiky byla v roce 2012 nejen
bohatá,  ale  prostřednictvím  seniorských  demonstrací,  seniorského  pochodu  a  také  prostřednictvím
seniorské petice také nová. Všechny legislativní, dohadovací, vyjednávací, vydavatelské, poradenské a
ostatní  dohodnuté aktivity v rámci  konfederace sjednoceného seniorského hnutí  byly plněny.  Výše
uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze činnost orgánů a odborných pracovišť Rady, nikoliv další
bohatou a rozmanitou působnost 27 členských organizací, 38 klubů a 7 městských rad seniorů.  Za této
koncepce  by  závěrečné  hodnocení  výsledků  práce  celého  sjednoceného  seniorského  hnutí  bylo
významně obsáhlejší.
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                    ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012
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                              VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
                                      ve zjednodušeném rozsahu  

                                             RADA SENIORŮ ČR

                                                    ( v celých Kč)

                                               ke dni 31.12. 2012

  Činnost Činnost

  hlavní hospodářská

    

A. NÁKLADY 5 911 475  

I. Spotřebované nákupy celkem 42 450 1 231 862

II. Služby celkem 381 620  

III. Osobní náklady celkem 1 394 932  

IV. Daně a poplatky celkem 17 711  

V. Ostatní náklady celkem 2 819 352  

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 0  

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 255 410  

VIII. Daň z příjmu celkem 0  

    

B. VÝNOSY 5 981 401 828 737

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 828 737

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0  

III. Aktivace celkem 0  

IV. Ostatní výnosy celkem 1 278 568  

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv celkem 0  

VI. Přijaté příspěvky celkem 0  

VII. Provozní dotace celkem 4 702 833  

    
 Výsledek hospodaření za účetní období 69 926 -403 125

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012
                                                                                                                                                                 

             Rozvaha ( bilance)
             ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31. 12. 2012
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                                                             ( v celých  Kč)

AKTIVA  
Stav k

prvnímu Stav k poslednímu

  
dni účetního

období dni účetního období

A Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

    

B Krátkodobý majetek 616 405 333 572

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 15 430 117 749

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 600 975 215 823

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

    
AKTIVA
CELKEM  616405 333 572

    

PASIVA    

A. Vlastní zdroje 0 0

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 0 0

    

B. Cizí zdroje celkem 616405 333 572

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 229 715 150 000

III. Krátkodobé závazky celkem 204 403 183 572

IV. Jiná pasiva celkem 182 287 0

    
PASIVA
CELKEM  616405 333 572

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012

VÝNOSY Z DOTACÍ NA  PORADENSTVÍ  

  Kč Kč

   SUMA

I. Výnosy z dotací   
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1. Dotace MPSV 1 054 000  

2. Dotace MMR 400 000  

3. Dotace z rozpočtů krajů 535 833  

4. Dotace statutárních měst 0  

 Celkové výnosy na poradenství  1 989 833

 NÁKLADY NA PORADENSTVÍ

   Kč

II. Náklady z dotací  SUMA

1. Osobní náklady  1 394 932

1.1. Hrubé mzdy 271 200  

1.2.
Odvody na sociální, zdravotní, zák.
pojištění 213 640  

1.3. Ostatní osobní náklady 910 092  

    

2. Provozní náklady celkem  767 423

2.1. Kancelářské zařízení a potřeby 6 661  

2.2. Odborná literatura 18 079  

2.3. Nájemné a služby 381 620  

2.4. Cestovné 9 707  

2.5. Spoje celkem 90 105  

2.6. Ostatní náklady 17 711  

2.7. Realizace projektů 34 800  

2.8. Doba seniorů 175168  

2.9. Finanční vklad 33 572  
 Neinvestiční náklady celkem  2 162 355

                   ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012   
                                     

VÝNOSY A NÁKLADY KRAJSKÝCH RAD SENIORŮ

 VÝNOSY Kč Kč

    SUMA 

I. VÝNOSY KRAJSKÝCH RAD  2 713 000

25



1. Výnosy z dotací a darů   

1.1. Krajská rada Královéhradeckého kraje 415 000  

1.2. Krajská rada Moravskoslezského kraje 150 000  

1.3. Krajská rada Zlínského kraje 60 000  

1.4. Krajská rada Jihomoravského kraje 900 000  

1.5. Krajská rada Olomouckého kraje 20 000  

1.6. Krajská rada Jihočeského kraje 145 000  

1.7. Krajská rada kraje Vysočina 100 000  

1.8. Krajská rada Plzeňského kraje 200 000  

1.9. Krajská rada Ústeckého kraje 663 000  

1.10. Krajská rada Středočeského kraje 60 000  

    

 NÁKLADY   

    

II. NÁKLADY KRAJSKÝCH RAD  2 819 352

2. Náklady na činnost   

2.1. Krajská rada Královéhradeckého kraje 415 000  

2.2. Krajská rada Moravskoslezského kraje 144 821  

2.3. Krajská rada Zlínského kraje 60 000  

2.4. Krajská rada Jihomoravského kraje 1 191 531  

2.5. Krajská rada Olomouckého kraje 20 000  

2.6. Krajská rada Jihočeského kraje 145 000  

2.7. Krajská rada kraje Vysočina 100 000  

2.8. Krajská rada Plzeňského kraje 200 000  

2.9. Krajská rada Ústeckého kraje 483 000  

2.10. Krajská rada Středočeského kraje 60 000  

    

3. Vratká nevyčerpané dotace 5 179  

                    ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012
                                     

VÝNOSY A NÁKLADY RADY SENIORŮ CENTRÁLA

 VÝNOSY Kč Kč
    SUMA 
1. VÝNOSY RADY SENIORŮ  1 278 568
    
1.1. Členské příspěvky organizací 19 650  
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1.2. Členské příspěvky klubů 3 600  
1.3. Členské příspěvky individuálních členů 4 250  
1.4. Dary 380 000  
1.5. Úroky v bance 103  
1.6. Dotace MPSV na účelné aktivity seniorů 862 678  
1.7. Ostatní příjmy (vratky záloh, kulaté stoly) 8 287  
    
 NÁKLADY   
    
2. NÁKLADY RADY SENIORŮ  1 255 410
    
2.1. Občerstvení 17 324  
2.2. Poplatky banka 12 393  
2.3. Ostatní výdaje (pojištění, demonstrace) 24 930  
2.4. Zahraniční aktivity 10 488  
2.5. Tiskové konference 960  
2.6. Převod na Dobu seniorů 300 000  
2.7. Kulaté stoly 26 637  
2.8. Dotace - účelné aktivity seniorů 862 678  
    
 Rozdíl 23 158  
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