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I. Úvodem  
 

Úspěšný rok 2016. V loňském roce realizovala Rada seniorů ČR řadu 
významných aktivit, z nichž některé ovlivnily růst kvality života seniorů bezprostředně  
a jiné až v nedaleké budoucnosti.  

Boj o důstojnou valorizaci penzí 2017 začal již v lednu 2016, kdy ministerstvo práce  
a sociálních věcí předložilo Radě návrh na úpravu zákona o důchodovém pojištění. Zde se, po 
negativních zkušenostech z  roku předchozího, navrhovalo zmocnit vládu valorizovat penze 
nad zákonné minimum. Na rozdíl od původního zmocnění účinného do 30. září 2011, kdy 
vláda mohla penze navyšovat podle svého uvážení a odpovědnosti, šlo ale o náhradu 
skromnou. Maximální valorizace měla činit pouze 1,7 %. Rada seniorů požadovala obnovu 
původního nastavení valorizace, Parlament nakonec schválil navýšení 1,7 – 2,7 %. Po 
částečné nápravě zdevastovaného zákona Nečasovou vládou MPSV následně navrhlo 
valorizaci o 200 Kč u průměrné starobní penze. Navrženou částku Rada seniorů ČR odmítla. 
Současně oslovila koaličními partnery vlády premiéra Sobotky se všemi a vyjednávala. 
Podařilo se prosadit maximální možné navýšení, tedy 2,7 což činilo 308 Kč u průměrné 
starobní penze.  

 
Nové valorizační schéma prosazuje Rada seniorů ČR v Odborné 
komisi pro důchodovou reformu od května 2014. Při prvním 
hlasování dne 2. června 2016 progresivnější nastavení neprošlo, při 
druhém hlasování 1. prosince 2016 ano. Kromě dvou členů  
s  hlasovacím právem, kdy jeden byl proti a jedna se hlasování 
zdržela, všech 14 ostatních přítomných členů spravedlivější  
a progresivnější valorizační vzorec podpořilo. Penze se nově budou 
valorizovat podle spotřebního koše důchodců a podíl na prosperitě 

společnosti vzroste z původní třetiny růstu reálných mezd na polovinu reálných mezd. 
Věříme, že valorizace penzí 2018 proběhne již podle nových pravidel.   

Po roce odmlky zorganizovala Rada seniorů ČR v roce 2016 dvě mezinárodní odborné 
konference. První dne 25. dubna na Pražském hradě s názvem O seniorské participaci, druhá 
O bydlení českých seniorů se uskutečnila 1. listopadu v Senátu.  Na konferencích vystoupilo  
5 zahraničních hostů. Přítomným politikům a odpovědným ministerským úředníkům byla 
předložena konkrétní fakta, ve kterých Česká republika, na rozdíl od okolních zemí, 
v oblastech spolupráce, podpory a péči o  seniorskou populaci silně zaostává. Věříme, že 
konference zaměřená na seniorské bydlení přispěje k úspěšnému přijetí zákona o sociálním 
bydlení a konference, která se věnovala seniorské participaci, napomůže k přijetí zákona  
o seniorech.    

Z dalších úspěšných aktivit roku 2016 možno uvést edukační přednášky, informační 
leták a informační videospot k podpoře očkování seniorské populace proti pneumokokovým 
infekcím, které oslovily desetitisíce seniorů. Dále zmiňme předvolební krajské kulaté stoly, 
které se kromě Ústeckého kraje uskutečnily ve všech krajích České republiky. Předvolebních 
kulatých stolů Rady seniorů ČR se zúčastnily desítky kandidátů do krajských zastupitelstev  
a stovky představitelů seniorských organizací. Ze tří předsedů krajských Rad seniorů 
kandidujících do krajské samosprávy byl zvolen jeden. V neposlední řadě byl rok 2016 
úspěšným též při organizování oslav Mezinárodního dne seniorů. Meziročně došlo k rozšíření 
oslav organizovaných nebo spoluorganizovaných krajskými Radami seniorů do 12 krajů ČR. 
Celkově bylo krajskými Radami seniorů a partnerskou organizací Sun Drive Brno 
uskutečněno 24 oslav, kterých se zúčastnily tisíce seniorů. Na Hrad na setkání s prezidentem 
republiky jsme měli čest přijít 20. října. Pan prezident podmínečně podporuje Radou 
zpracovaný návrh zákona o seniorech a bezpodmínečně zákon o sociálním bydlení. Dále 
důstojnou valorizaci penzí, která by měla být, dle jeho názoru, stejná pro všechny. Se 
zastropováním výše penzí ale nesouhlasí.   
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Krajské Rady seniorů Plzeňského, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihočeského kraje  
a kraje Praha uspořádaly krajské sportovní hry seniorů.  Ve srovnání s předchozím rokem to 

je o tři kraje více.  Krajská Rada seniorů 
Středočeského kraje již po třetí zorganizovala běh 
Kladno – Lidice. Následně v celostátním a mezi-
národním kole seniorských sportovních her získaly 
družstva Rady seniorů ČR první a třetí místo.     

Rok 2016 byl také rokem participace Rady 
seniorů ČR na tvorbě právních předpisů státu. 
Celkem byly uplatněny připomínky a legislativní 
návrhy k 16 návrhům právních předpisů a k jedno-

mu koncepčnímu dokumentu. Příslušným ministerstvům (MPSV, MZ, MMR, MF) bylo 
odesláno 26 zásadních připomínek, 6 konkrétních legislativních a 10 koncepčních návrhů. 
Kromě uvedeného zpracovala Rada seniorů ČR návrh na změnu Nařízení vlády č.453/2013 
Sb., o stanovení podrobnosti postupu zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném 
místě. Což je náhrada zjišťování srovnatelného nájemného v daném místě pro jednání soudu 
za soudního znalce cenovou mapou dané lokality. Zneužívané bezplatné očkování osob 65+ 
zdravotními pojišťovnami bylo napraveno poslaneckým návrhem na úpravu zákona o veřej-
ném zdravotním pojištění, který byl v závěru roku předložen.      

Po letech 2014 a 2015 byl také rok 2016 rokem „měření“ kvality života českých 
seniorů prostřednictvím indikátorů spotřebních vydání. Časové řady struktury a dynamiky 
reálné spotřeby průměrného českého důchodce za posledních 10 let byly dopočítány o další 
rok a výstupy předneseny v Odborné komisi pro důchodovou reformu i na řadě dalších 
odborných konferencích. Závěry z roku 2014 stále platí – kvalita života českého důchodce 
měřená jeho spotřebou neroste. V posledních jedenácti letech rostla reálná spotřeba pouze 
u šesti desetin položek spotřeby, na stabilní růst životní úrovně  tedy příjmy českým 
důchodcům nepostačují! Po zaplacení výrobků a služeb pro život člověka nezbytných za 97 
616 Kč, to je 79,52 % spotřebních výdajů, zbylo v roce 2015 českému důchodci 25 148 Kč na 
nákup výrobků a služeb zbytných. To znamená 2 096 Kč na měsíc, nebo 70 Kč na den. Na 
důstojný život českému důchodci jeho důchod nepostačuje, proto si musí přivydělávat a do 
spotřeby zapojovat též příjmy ostatní. A to včetně prodeje celoživotně střádaného majetku. 
Sociální dávky čeští důchodci nevyužívají, jejich váha na celkových příjmech dosahovala ve 
dvanáctiletém hodnoceném období 0,35 až 1,35 procentního bodu. Český důchodce spotřebu 
snižuje, aby mu zbyly prostředky pro podporu příbuzných. Jeho peněžní výdaje na dary 
příbuzným jsou vyšší než dary, které naopak od příbuzných dostává“.  

V roce 2016 byla uzavřena dohoda o spolupráci s politickým hnutím Úsvit – NK. 
Počet partnerských parlamentních politických stran Rady seniorů ČR se tak rozšířil ze čtyř  na 
pět (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ANO 2011, Úsvit – NK). 

A konečně rok 2016 byl také rokem zahájení příprav 3. sjezdu Rady seniorů ČR, který 
je svolán na 12. květen 2017 do Prahy. V průběhu druhého pololetí proběhly desítky 
předsjezdových zasedání na úrovni organizací s regionální působností, městských Rad seniorů 
a klubů seniorů. Předsjezdové krajské volební konference proběhly ve Středočeském kraji, 
Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Zlínském kraji a v kraji Praha. Ve zbývajících 
krajích předsjezdové volební krajské konference proběhly začátkem roku 2017. 
 

Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů ČR loni zasedalo 4x, předsednictvo 10x  
a kontrolní a revizní komise  4x.  
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Členové Kolegia Rady seniorů České republiky  
 

JMÉNO FUNKCE ÚČAST  
Dr.Zdeněk Pernes                                                                                  předseda RS ČR    100 % 
Ing.Oldřich Pospíšil                           statutární místopředseda RS ČR                               100 %    
Ing. Milan Taraba                               místopředseda RS ČR                                              100 % 
JUDr. Václav Roubal                          místopředseda RS ČR                                               75 %  
Alois Malý                                           místopředseda RS ČR                                               75 % 
Ing. Jaroslav Ulma                                                                                                               100 %    
Jiří Nachtigal                                                                                                                            0 %       
plk. Pavel Vranský                                                                                                                 50 %        
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.                                                                                          50 %    
Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, CSc.                                                                                          0 %       
Danuše Steinová                                                                                                  75  % 
Iva Pílková                                                                                                                           100 %  
Naďa Mihalovičová                                                                              50 % 
Pavlína Krbcová                                                                                                                   100 %        
Pavla Radová                                                          75 % 
Ing. Růžena Rýglová                                                                                                           100 %        
Bc. Milan Bárta                                                                                                    75 % 
Ing. Milan Hemzal                                                                                                                 50 % 
PaedDr. Květa Čelišová       75 % 
Milan Fabián                                                                                                                        100 %        
Milena Hesová    100 %        
Ing. Libor Dupal                                                                                                                    75 % 
Doc. RNDr. Martin Šolc                                                                                                        75 % 
Plk. Ing. Jiří Pešta                                                                                                                  75 % 
Leoš Jochec                                                                                                         100 %        
Miloslav Vajs                                                                                                                       100 %        
Iveta Luxová                                                               25 %  
Marcela Reichelová                                                                                                               50 %      
Mgr. Zdeněk Srba                                                                                                                  75 %  
JUDr, Bohumil Bezemek  100 %  
Mirka Palečková                                                                         100 %      
Plk.Mgr. Ladislav Rídl                                                                                                        100 %  
Jan Rejský                                                        100 %      
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Členové předsednictva Rady seniorů České republiky  
 
 
JMÉNO                                                                                   

ÚČAST NA ZASEDÁNÍCH 
PŘEDSEDNICTVA  

Dr. Zdeněk Pernes                                                                                                               100 % 
Ing.Oldřich Pospíšil                                                                                                             90%  
Ing. Milan Taraba                                                                                                             100 % 
JUDr. Václav Roubal                                                                                                           80 % 
Alois Malý                                                                                                                           80 % 
Ing. Jaroslav Ulma                                                                                                              80 % 
Jiří Nachtigal                                                                                                                       100 % 
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc                                                                                     80 % 
Plk.Pavel Vranský                                                                                                                 60 % 
    
 
 
Členové Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů České republiky  
 
 
Jméno                                         funkce                              účast na zasedáních revizní 

komise 
Dr.Oldřich Strnad                       předseda ÚKRK RS ČR                                                   50 % 
Alois Crhák                               místopředseda ÚKRK                                                    100 % 
Hana Bláhová                                                                                                                         75 % 
Ing. Dana Dubnová                     100 % 
Zdenka Maisnerová                                                                                                             100 % 
Gabriela Dvořáková                                                                                                             100 % 
Květoslava Martínková                                                                                                         25 %  
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II. Mezinárodní konference 
 

V roce 2016 uspořádala Rada seniorů ČR dvě mezinárodní konference. A to dne  
25. dubna O seniorské participaci pod záštitou prezidenta republiky na Pražském hradě a dne  
1. listopadu O bydlení českých seniorů pod záštitou předsedy Senátu v Senátu Parlamentu 
ČR.  
 

Na konferenci O seniorské 
participaci byla předsedou RS 
ČR přednesena prezentace 
„Participace seniorů na roz-
hodování věcí veřejných v ČR,“ 
která na faktech prokázala 
nedostatečnost seniorského za-
stoupení v zastupitelských sbo-
rech, nedokonalosti a zákonnou 
absenci vymezení společens-
kého postavení, kompetencí, 
funkcí a nástrojů seniorské 

centrály a současně obhájila důvody zpracování návrhu zákona o seniorech dle rakouského 
vzoru. Prezentace zástupkyně rakouské rady seniorů MUDr, Elizabeth Pittermannové před-
stavila historii a výsledky její úspěšné osmnáctileté působnosti dle rakouského zákona o se-
niorech. Z ústavních činitelů se konference zúčastnili ministryně práce a sociálních věcí Mgr. 
Michaela Marková s ministrem pro lidská práva a legislativu 
Jiřím Dienstbierem, dále místopředseda Senátu Ing. Zdeněk 
Škromach a dva poslanci (JUDr. Stanislav Grospič a Ing. Jiří 
Dolejš). Z dalších mezinárodních hostů na konferenci vy-
stoupili prezident EURAGu prof. Dr. Dirk Jarré se 
stanoviskem a s výzvou k vládě České republiky, aby návrh 
zákona o seniorech zpracovaný Radou seniorů ČR podle 
osvědčeného rakouského vzoru podpořila. Předseda Jednoty 
důchodců na Slovensku Ing. Ján Lipianský, Ph.D. informoval 
o postavení seniorských delegátů  ve  slovenské Radě vlády 
pro seniory, kteří nemohou být, na rozdíl od Česka 
přehlasováni. Navíc je předseda Jednoty důchodců na 
Slovensku místopředsedou Rady. Z domácích hostů byli 
přítomni zástupci MPSV a představitelé seniorských orga-
nizací. Celkově bylo přítomno 66 osob, z nichž 9 vystoupilo 
v diskusi. Význam konference byl v tom, že poprvé 
v historii zhodnotila situaci, nástroje a výsledky spolu-
rozhodování seniorské populace na věcech veřejných 
v České republice a také postavení českých seniorů 
v porovnání s okolními zeměmi. Zde silně zaostáváme, odpovědná ministerstva a politici 
mají o čem přemýšlet. Publicita průběhu a výsledků konference byla zajištěna prostřednictví 
České televize, MF Dnes, Doby seniorů a webu www.rscr.cz.   

Na konferenci O bydlení českých seniorů byly předneseny čtyři prezentace, tři 
úvodní vystoupení a 9 diskusních příspěvků. S prezentacemi vystoupili předseda RS ČR – 
„Nájemní bydlení českých seniorů“, místopředseda RS ČR Ing. Milan Taraba – „Služby 
spojené s užíváním bytu a senioři“, náměstkyně ministryně MPSV Mgr. Zuzana Jenstchke 
Stocklová – „Zákon o sociálním bydlení, naděje pro seniory“ a vedoucí úřadu IUT Brusel 
Barbara Steenbergerová s informacemi o sociálním bydlení v okolních evropských zemích. 
Z ústavních činitelů vystoupily ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marková  
a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. Ze zahraničních hostů kromě Barbary 
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Steenbergerové vystoupila též před-
sedkyně MVO Vídeň Elke Hanel Tors-
chová o sociálním bydlení města 
Vídně. Na konferenci bylo přítomno 
osm zákonodárců, 171 zástupců měst  
a obcí, odpovědných ministerstev, pro-
najímatelů nájemních bytů a předsta-
vitelů seniorských organizací. Celkem 
179 osob.  

Konference představila a ob-
jasnila návrh zákona o sociálním 

bydlení a nového příspěvku na bydlení, posoudila jeho nastavení a míru progresivity 
s obdobnými projekty v okolních zemích. Současně jednoznačně deklarovala podpůrné 
stanovisko Rady seniorů ČR k výše uvedenému návrhu právního předpisu. Publicita 
průběhu a výsledků konference byla zajištěna prostřednictví České televize, Doby seniorů  
a webu www.rsr.cz.  
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III. Krajské volby 2016 a Rada seniorů ČR 
 

Obdobně jako v předchozích letech vstoupila Rada seniorů ČR aktivně do předvolební 
kampaně a ve třech krajích navíc s vlastní kandidaturou na krajské zastupitele. Tím byly 
naplněny závěry 2. sjezdu RS ČR. Za volební témata krajských voleb vyhlásilo kolegium 
Rady seniorů ČR: 

- podíl krajských samospráv na růstu kvality života seniorské populace v kraji 
- podpora a spolupráce krajských samospráv s krajskými radami seniorů 
- regionální doprava osob 70+ zdarma  
- podpora krajských samospráv seniorskému cestování, seniorským sportovním hrám  

a seniorské kultuře 
Ve všech krajích, kromě Ústeckého, zorganizovaly krajské Rady seniorů předvolební 

krajské kulaté stoly. Stanovený program byl v celé České republice jednotný:  
a) úvodní vystoupení předsedkyně nebo předsedy krajské Rady seniorů 
b) tříminutová úvodní vystoupení pozvaných kandidátů na krajské zastupitele 
c) dotazy přítomných seniorů na pozvané kandidáty  
d) dvouminutové odpovědi oslovených kandidátů na přednesené dotazy.  

Takto proběhla dvě až čtyři diskusní kola. 
Moderátorem předvolebních krajských kulatých stolů byl, s výjimkou krajů 

Jihomoravského a Moravskoslezského, předseda RS ČR, který v úvodu definoval historii, 
poslání a význam předvolebních kulatých stolů se 
seniorskou tématikou pro kandidující zastupitele a se-
niorskou veřejnost. V každém kraji byly přítomní in-
formování o počtu příjemců a výši starobních penzí na 
teritoriu kraje a o výsledcích vzájemné spolupráce 
mezi krajskou samosprávou a krajskou Radou seniorů. 
Moderování pořadu bylo ke všem kandidátům spra-
vedlivé, každý ve stanoveném čase měl možnost 
představit, co jeho strana, nebo hnutí, nebo on (ona) 

osobně udělají pro to, aby se seniorům v kraji žilo lépe. Poté následovaly dotazy a stanoviska 
přítomných. Diskuse byly velmi zajímavé, přítomní senioři zaujímali stanoviska k výsledkům 
čtyřleté působnosti krajských samospráv, upozorňovali na nedořešené problémy, vznášely 
nové požadavky a návrhy. Otevřena byla řada seniorských témat, a to nejen krajského 
charakteru. Do krajské diskuse moderátor nezasahoval, v případě celostátních témat byl ale 
nucen situaci vysvětlovat.  

Předvolebních krajských kulatých stolů se 
v jednotlivých krajích zúčastnilo 5 až 9 kandidu-
jících zástupců politických stran a hnutí a 70 až 100 
představitelů seniorských organizací i neorga-
nizovaných seniorů. Ve většině krajů se akce 
uskutečnily v prostorách krajských úřadů.  

Na předvolebních krajských kulatých sto-
lech byl navázán kontakt krajských Rad seniorů 
s budoucí krajskou samosprávou, dále byly za-
loženy katalogy volebních slibů a závazků, jejichž prosazování a plnění budou mít 
možnost nejenom krajské Rady seniorů sledovat a hodnotit. A v neposlední řadě senioři 
dostali poměrně přesné informace pro konečná volební rozhodování. Rada seniorů ČR 
je přesvědčena, že organizování předvolebních krajských kulatých stolů se seniorskou 
tématikou se stalo významnou součástí předvolebních kampaní v České republice. 

Ze dvou kandidujících předsedů a jedné předsedkyně krajské Rady seniorů ve volbách 
uspěl jeden, a to předseda krajské Rady seniorů Jihočeského kraje.  
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IV. Vyjednávací aktivity Rady seniorů ČR s ústavními činiteli  
 

V roce 2016 vyjednávala 
Rada seniorů ČR jednou 
s premiérem ČR (valori-
zace důchodů 2017, zá-
kon o seniorech, zákon  
o sociálním bydlení, do-
konalejší a spravedli-
vější mechanismus valo-
rizace penzí, Meziná-
rodní den seniorů jako 
významný den ČR), jed-
nou s prvním místopřed-
sedou a ministrem financí 
(valorizace penzí 2017, 

zákon o seniorech, znovu obnovení 50 % slevy jízdného starobním důchodcům na železnici 
ze zákona), jednou s  s ministryní práce a sociálních věcí (valorizace penzí 2017, zákon o se-
niorech, dokonalejší a spravedlivější mechanismus valorizace penzí), jednou s ministrem 
zdravotnictví (očkování proti pneumokokovým infekcím jako plně hrazená služba osobám 
starším 65 let, rekondiční pobyty pro starobní důchodce, hodnocení Memoranda „Za 
dostupnost zdravotní péče seniorům), jednou s ministrem spravedlnosti (zapracování do 
zákona institutu seniora jako chráněné osoby) a 1x s ministryní pro místní rozvoj (cenové 
mapy nájemného, novela nařízení vlády č.453/2013 Sb., podpora malometrážních bytů pro 
seniory a Domů s pečovatelskou službou). U příležitosti Mezinárodního dne seniorů 2016 
byla delegace Rady seniorů ČR přijata prezidentem České republiky. Během něj se kromě 
jiného řešilo (valorizace penzí 
2017, dokonalejší a spravedlivě jší 
mechanismus valorizace penzí, 
zákon o sociálním bydlení a zá-
kon o seniorech). Kromě výše 
uvedených ústavních činitelů 
vyjednávala Rada s předsedy 
poslaneckých v klubů ČSSD, 
hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, 
KSČM, Úsvit – NK v PS Parla-
mentu ČR (zákon o sociálním 
bydlení, zákon o seniorech, doko-
nalejší a spravedlivější mechanis-
mus valorizace penzí) i s jedno-
tlivými poslanci (Jana Hynková, 
Ing. Radka Maxová, Ing. Jiří Dolejš, JUDr. Stanislav Grospič).  

 
Výsledkem vyjednávacích aktivit s představiteli státu a dalšími ústavními činiteli 

bylo: 
- maximální možná valorizace penzí 2017 dle současných právních předpisů  

– prosazení valorizace oproti původnímu návrhu 200 Kč až 308 Kč u průměrné 
starobní penze 

- zapracování všech požadavků Rady seniorů ČR do návrhu zákona o sociálním 
bydlení 

- předložení nového, progresivnějšího a dokonalejšího valorizačního schéma 
důchodů do Poslanecké sněmovny 
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V. Participace Rady seniorů ČR na tvorbě zákonů a dalších právních  
a koncepčních předpisů státu 
 

V roce 2016 byla Rada seniorů ČR meziresortním připomínkovým místem čtyř 
ministerstev.  Měla tak možnost spolupodílet se na tvorbě právních předpisů z ministerstva 
práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj a z minis-
terstva financí.   
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2016 Radě předložilo: 
 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů – vzneseny 2 zásadní připomínky 

- návrh vyhlášky, kterou se mění v\hláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

- návrh zákona,kterým se mění zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
a další související zákony 

- návrh zákona, kterým se mění zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony – vzneseny 2 konkrétní 
legislativní návrhy 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,ve znění 
pozdějších předpisů – vzneseny 2 zásadní připomínky 

- návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry stanovené 
pro rok 2017 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu 2017 – vznesena  
1 zásadní připomínka 

- návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení – vzneseno 14 zásadních 
připomínek 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a některé související zákony – vzneseny 4 konkrétní legislativní 
návrhy 

- návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální 
podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které 
se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení – vzneseny  
2 zásadní připomínky 

 
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2016 předložilo: 
 

- návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích – vzneseny 4 zásadní 
připomínky 

- návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 
- návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem 

pojistného na zdravotní pojištění stát 
- návrh zákona, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním 

pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů 
 
Ministerstvo financí v roce 2016 předložilo: 
 

- návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní – vznesena 1 zásadní 
připomínka 
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Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2016 předložilo: 
 

- návrh revidované koncepce bydlení do roku 2020 – vzneseny 3 zásadní připomínky a 7 
konkrétních požadavků 

  
Ke všem vládním návrhům právních předpisů bylo vypracováno stanovisko, dále 

bylo vzneseno 26 zásadních připomínek, 6 legislativních a 10 koncepčních návrhů. Mimo 
výše uvedených aktivit Rada zpracovala legislativní návrh na úpravu nařízení vlády 
č.453/2013 Sb., o stanovení podrobnosti postupu zjištění srovnatelného nájemného 
obvyklého v daném místě (náhrada posudku soudního znalce cenovou mapu nájemného 
v dané lokalitě). Představitelé Rady seniorů ČR v roce 2016 aktivně pracovali v Odborné 
komisi pro důchodovou reformu, v komisích pro tvorbu koncepce a zákona o sociálním 
bydlení, v komisi pro sociální začleňování, v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace, 
v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a v hodnotící komisi Státního fondu rozvoje bydlení. 
Dále Rada seniorů ČR vypracovala zprávu o participaci RS ČR na plnění Národního 
akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.  
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VI. Z činnosti krajských Rad seniorů 
 
V roce 2016 působilo v České republice 12 krajských Rad 
seniorů – kromě krajů Pardubického a Karlovarského ve 
všech krajích České republiky. Zaměření činnosti 
jednotlivých krajských Rad seniorů bylo bohaté, k mezi-
ročnímu pokroku došlo u každé z nich. Zobecnit lze 
kvantitativní rozvoj aktivit, dále zakládání městských Rad 
seniorů, organizování krajských turistických a sportovních 
aktivit, rozšíření informačních a vzdělávacích projektů  
a v neposlední řadě též akce celonárodního významu 

organizované plošně v jednotlivých krajích. Jde o oslavy Mezinárodního dne seniorů, o před-
volební krajské kulaté stoly, o edukační přednášky ochrany proti pneumokokovým infekcím  
a o seniorské sportovní hry. Ze specifických aktivit krajských Rad seniorů možno 
vyzdvihnout bezplatné krajské poradenství ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji ve 
stálých poradnách, pořádání společenských a kulturních akcí pro seniorskou veřejnost v Praze 
a v Plzeňském kraji, ucelené cykly přednášek a seminářů 
v Praze, Jihočeském, Zlínském a v Moravskoslezském kraji. 
Dále aktivizační aktivity seniorských organizací a klubů 
v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, výstavní aktivity 
v Jihočeském kraji a v neposlední řadě seniorské cestování 
Poznej svůj kraj v  Olomouckém, Jihomoravském a Moravs-
koslezském kraji. Rekondiční pobyty organizovaly krajské 
Rady seniorů v Praze a ve Zlínském kraji. A příhraniční 
aktivity s partnerskými seniorskými organizacemi z Němec-
ka a Slovenska organizovaly krajské Rady seniorů Ústeckého, Plzeňského, Olomouckého, 
Zlínského a Jihomoravského kraje.  

Všechny krajské Rady seniorů publikovaly svoji činnost na webových stránkách Rady 
seniorů ČR. Některé Rady mají navíc svoje portály vlastní. Více o jednotlivých krajských 
Radách seniorů na www.rscr.cz  
 

Plnění zastupitelské 
funkce: 
Plnění zastupitelské fun-
kce ve vztahu ke krajské 
a městské samosprávě  
i ke  krajským a měst-
ským úřadům je hlavním 
posláním krajských Rad 
seniorů (na úrovni státu-
tárních měst pouze tam, 
kde neexistují městské 
Rady seniorů). Plnění 
zastupitelské funkce je 
ošetřeno Memorandem  

o spolupráci mezi Radou seniorů ČR a Asociací krajů ČR, a to v kapitole II, bodě 4 
„Zapojení orgánů Rady seniorů ČR jako stálého připomínkového místa do přípravy 
koncepcí a strategií krajů v předmětné oblasti“.  Problém roku 2016 byl v tom, že skončilo 
staré a začalo nové funkční období krajských samospráv, kde rozsah, nástroje a formy výkonu 
„zastupitelské“ funkce musely být znovu dojednávány s novým vedením krajů. Tato jednání 
probíhala v závěru roku 2016 a zejména začátkem roku 2017. Rada seniorů ČR požaduje 
zastoupení krajských Rad seniorů v odborném aktivu krajských samospráv, popřípadě podle 
vzoru Královéhradeckého kraje zřízení specifických komisí pro seniory. Dále pravidelná 
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jednání s  vedením krajů a finanční podporu společenských, kulturních, vzdělávacích, 
turistických a sportovních aktivit krajských Rad seniorů v roce 2017. Po novém vedení 
Asociace krajů požaduje Rada seniorů ČR aktualizaci uzavřeného Memoranda  
o spolupráci. Předseda Rady seniorů ČR vyjednával s vedením Středočeského, Olomouckého 
kraje a s primátorkou hl.m. Prahy.  
  
Turistické a sportovní aktivity: 

Rok 2016 byl rokem rozvoje turistických a sportovních aktivit pořádaných Radou 
seniorů ČR. Úspěšné krajské sportovní hry uspořádaly krajské Rady seniorů Plzeňského, 
Olomouckého, Moravskoslezského, Jihočeského kraje a hl. m. Prahy. V porovnání 

s předchozím rokem došlo k rozšíření ze tří na pět 
krajských kol. V celostátních a mezinárodních 
sportovních seniorů získalo družstvo krajské Rady 
seniorů Plzeňského kraje v obou soutěžích první 
místa a družstvo krajské Rady seniorů Olo-
mouckého kraje v obou soutěžích místa třetí. 
Celkově se celostátních a mezinárodních her 
zúčastnilo osm družstev z dvanácti krajských Rad 
seniorů. Krajská Rada seniorů Středočeského kraje 
zorganizovala již třetí úspěšný ročník Běhu Kladno 
– Lidice. U příležitosti Letních olympijských her 

uspořádala krajská Rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Klubem českých turistů 
turistickou akci Jihočeští senioři šlapou do Ria, jejímž cílem bylo překonat vzdálenost  
9 800 km, které dělí Jihočeskou metropoli od olympijských her. Zapojilo se 1 567 seniorek  
a seniorů, kteří od 1. dubna do 31. srpna společně „našlapali“ 132 219 km. Tedy vzdálenost 
z Českých Budějovic do Rio de Jandera tak byla překonána 13,5 krát. Další turistické akce 
zorganizovaly krajské Rady seniorů Královéhradeckého, Ústeckého, Zlínského, 
Středočeského a Moravskoslezského kraje. Sportovních a turistických akcí organizovaných 
Radou seniorů ČR se v roce 2016 zúčastnily tisíce seniorů.          
                                  
 
 
Projekt „Senior Pas“: 

Od září 2013 realizuje Rada seniorů ČR ve spolupráci s firmou Sun 
Drive projekt Senior Pas. 
Kromě Moravskoslezského kraje se do realizace Projektu zapojily 
všechny krajské Rady seniorů. Jde o bezplatné karty slev vstupného 
do kulturních památek, masážních a kosmetických salónů, slev v  
lékárnách a nadstandardních služeb v nemocnicích, slev v prodejnách 

nábytku, restauracích, ubytovacích zařízeních, atd. Karta je platná na celém území České 
republiky a na některých teritoriích Dolního Rakouska. Prostřednictvím EURAGu usiluje 
Rada seniorů ČR o rozšíření Senior Pasu také na Slovensko a do dalších zemí. V roce 2016 
byly Senior Pasy vydány 33 890 novým držitelům. V síti slev bylo zapojeno 2 653 firem.  
 
Aktivity související s přípravou 3. sjezdu Rady seniorů ČR 

Třetí sjezd Rady seniorů ČR je svolán na 12. květen 2017 do Prahy. Jeho nedílnou 
součástí byla předsjezdová jednání na úrovni 10 členských organizací s regionální působností, 
18 členských městských Rad seniorů a 124 členských klubů důchodců. Účelem bylo projednat 
výsledky čtyřleté působnosti, zaujmout stanovisko k činnosti Rady seniorů ČR a dle 
stanoveného klíče zvolit svoje delegáty na 3. sjezd RS ČR. Většina těchto setkání proběhla 
v závěru roku 2016, zbytek počátkem roku 2017. Volební předsjezdové konference krajských 
Rad seniorů proběhly v roce 2016 v krajích Středočeském, v kraji Praha a dále v krajích 
Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském. Všechny krajské konference byly na vysoké 
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společenské úrovni, kromě Prahy, proběhly za účasti 
vedoucích představitelů krajských samospráv a krajských 
úřadů. Konference projednaly výsledky čtyřleté působnosti  
a také stav plnění programových závazků vytyčených 2. sjez-
dem Rady seniorů ČR. V ostatních krajích probíhaly 
předsjezdové volební krajské konference, v lednu, únoru  
a březnu 2017. Významná etapa přípravy 3. sjezdu RS ČR na 
krajské úrovni byla zakončena úspěšnou volební konferencí 
krajské Rady seniorů Plzeňského kraje dne 7. března 2017.          
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VII. Oslavy Mezinárodního dne seniorů 
 

První říjen vyhlásila Organizace spojených národů (prosinec 1991) Mezinárodním 
dnem seniorů. V České republice se oslavy Mezinárodního dne seniorů prosadily až o šest let 
později, jejich počet ale každoročně narůstal. V  roce 2016 se uskutečnily  stovky akcí, z toho 
krajské Rady seniorů a partnerská Sun Drive z Brna zorganizovaly akcí 26.  Kromě Rady 
seniorů a jejich organizací se do přípravy a průběhu oslav Mezinárodního dne seniorů zapojily  
nejvyšší ústavní činitelé, krajské a městské samosprávy i další subjekty. Za tyto aktivity 
Rada seniorů České republiky všem aktivním politikům děkuje. 
 
Na úrovni centra se uskutečnilo:  

V roce 2016 se do oslav Mezinárodního dne seniorů aktivně zapojila také vláda ČR.  
A to uskutečněním mezinárodní odborné konference Příprava společnosti na demografické 

změny. Konference proběhla ve dnech 
3. až 4 října v Brně za účasti premiéra 
ČR, předsedy Senátu, ministryně práce 
a sociálních věcí, veřejné ochránkyně 
práv, ministerských úředníků, 
odborného aktivu a dalších domácích  
a zahraničních hostů. Na konferenci 
bylo předneseno 23 odborných témat se 
kterými vystoupilo 16 domácích a 7 za-
hraničních prezentantů. Jedním z před-
nášejících v bloku Chudoba ve stáří  

a jak ji předcházet vystoupil též předseda Rady seniorů ČR s prezentací Příjmy a sociální 
postavení českých seniorů v mezinárodním kontextu. Kromě odborných diskusí o demo-
grafickém stárnutí v České republice měla konference ještě druhou část, a to ocenění 
aktivních kolektivů a jednotlivců. Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace z  Rady 
seniorů ČR v kategorii kolektivů získaly: 2. místo regionální členská organizace TOTEM – 
RDC Plzeň, 3. místo členská Rada seniorů města Prachatic a členský klub seniorů AKTIV 
České Budějovice. Předseda Rady seniorů ČR byl oceněn zvláštní cenou Ministerstva práce 
a sociálních věcí za mimořádný přínos v oblasti seniorské problematiky.    

Dne 20. října se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů usku-
tečnilo již tradiční setkání delegace Rady seniorů ČR s prezidentem ČR. 
Rada seniorů  informovala Miloše Zemana o sociálním postavení  
a aktuálních problémech českých seniorů i o valorizaci důchodů 2017. 
Dále byl pan prezident znovu požádán o podporu a pomoc při prosa-
zování zákona o seniorech, zákona o sociálním bydlení a nového 
progresivnějšího mechanismu valorizace penzí. Setkání proběhlo 
v přátelské atmosféře a také bylo velmi konstruktivní. Prezident se 
zajímal o situaci ve sjednoceném seniorském hnutí, odpovídal na dotazy 
zúčastněných, podpořil přijetí zákona o sociálním bydlení a s jednou 
výhradou též přijetí zákona o seniorech. U valorizace penzí nadále dává přednost valorizaci 
plošné, s návrhem na zastrojování výše penzí ale nesouhlasil. Pan prezident byl pozván 
na 3. sjezd RS ČR a dále bylo dohodnuto další společné setkání u příležitosti oslav 
Mezinárodního dne seniorů 2017.  
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Na úrovni krajů se uskutečnilo: 
 
Praha: 
Dne 30. září oslava MDS ve Smetanově síni Obecního domu. V úvodu vystoupili náměstkyně 
primátorky hl. m. Prahy a předseda RS ČR. Poté následoval koncert Salónního orchestru. 
Celou akci moderovala předsedkyně krajské Rady seniorů. Přítomno bylo zhruba 1 200 
seniorů.  
Dne 15. 10. proběhla druhá oslava MDS pod taktovkou RS ČR, a to v divadle ABC. Po 
úvodním vystoupení předsedy RS ČR následovala přednáška s  besedou O prevenci 
infekčních onemocnění. Poté přibližně 350 přítomných seniorů shlédlo představení Dobře 
rozehraná partie 
.    

Plzeň: 
Dne 30. září se za účasti politiků v plzeňské Měšťanské besedě 
uskutečnil koncert pro 500 seniorů. V úvodu vystoupili předseda 
krajské Rady seniorů, hejtman kraje a primátor statutárního 
města Plzně. 
Dne 4. října uspořádal krajský úřad v kulturním domě Peklo pro 
seniory koncert. Po úvodním slově hejtmana kraje vystoupili 
Viktor Sodoma, Pavlína Filipovská, Karel Štědrý, Jiří Suchý, 

Rangers Band – pokračovatel Rangers (Plavci) a v závěru koncertu Josef Zíma. Akce byla 
přítomnými 750 seniory velmi kladně hodnocena.   
 
Ústí nad Labem: 
Dne 1. října proběhla krajská oslava MDS v Domě kultury. Po vystoupení 
politiků následovalo vyhodnocení soutěží Senior Art 2016 a nejnaktiv-
nějšího klubu seniorů v kraji a nechyběl bohatý kulturní program.  
 
Most: 
Dne 1. října  na Mosteckém náměstí vystoupilo 10 skupin – tanec, recitace 
a zpěv z Mostu, Chomutova, Jirkova, Loun, Roudnice nad Labem, Litvínova a Lomu. 
V úvodu vystoupili   hejtman kraje, primátor statutárního města Most a místopředseda Rady 
seniorů ČR.  

 
Jihlava:         
Dne 6. října se Domě kultury Jihlava 
uskutečnily oslavy MDS, které zorganizovala 
krajská Rada  seniorů a SDČR. Oslav se 
zúčastnili představitelé kraje a primátor 
statutárního města Jihlavy, dále následovaly 
módní přehlídka a  kulturní program. 
 
Humpolec: 
Dne 14. října uspořádal SDČR oslavy MDS 
za účasti zástupců města městských škol, 

které seniorům zajistili bohatý kulturní program.  
 
Brno: 
Oslavy MDS se Brně uskutečnily dne 2. října na náměstí Svobody za účasti asi 1 000 seniorů. 
Na programu bylo vystoupení politiků a bohatý kulturní program. Oslavy Organizoval Sun 
Drive Brno. 
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Hradec Králové: 
Oslavy MDS v Královéhradeckém kraji se již tradičně uskutečnily v kině Centrál, a to dne  
30. září. Na programu bylo vystoupení hejtmana a dalších představitelů kraje a také předsedy 
Rady seniorů ČR. Dále následoval zajímavý vzdělávací program. Odpoledne oslavy MDS  
pokračovaly v režii krajského úřadu a Sun Drive Brno na Masarykově náměstí s  kulturním 
programem ve kterém vystoupily Petra Janů, Kamélie a Helena Vondráčková.  
 
Pardubice: 
V Pardubicích se oslavy MDS uskutečnily dne 29. září v Paláci Pardubice. A to  vystoupením 
politiků a kulturním programem. Oslavy organizoval Sun Drive Brno. 
 
Olomouc: 

Oslavy MDS v Olomouckém kraji se 
uskutečnily dne 29. září na výstavišti 
Flóra Olomouc. Hlavním bodem 
programu, který moderoval Vladimír 
Hron, bylo vyhodnocení soutěže 
„Babička Olomouckého kraje 2016“. 
Účast byla hojná, akce se zúčastnilo 
přes 800 seniorů. Na oslavě vystoupili 
představitelé kraje, vedení Rady 
seniorů ČR a předsedkyně krajské Rady 
seniorů. Ohlas soutěže byl takový, že 
„Babička kraje“ bude letos vyhlášena 
pro celou Českou republiku. Oslavy 
byly organizovány za spolupráce se 
Sun Drive Brno.  

 
Prostějov: 
Oslavy MDS se v Prostějově uskutečnily 6. října v Kas Centru. Na programu bylo vystoupení 
politiků, představitelů krajské Rady seniorů  a  kulturní program. Oslavy organizoval Sun 
Drive Brno.   
 
Bruntál:   
V Moravskoslezském kraji se oslavy MDS uskutečnily ve Společenském domě v Bruntále 
dne 1. října. Po vyhodnocení seniorských soutěží, vystoupení politiků a předsedy krajské 
Rady seniorů následoval kulturní program.  
 
Zlín: 
Krajské oslavy MDS proběhly dne 3. října již tradičně v hotelu Moskva. A to za účasti 
představitelů kraje a statutárního města Zlín. Po vystoupení politiků a představitelů krajské 
Rady seniorů následoval kulturní program.  
 
Liberec: 
V Liberci se krajské i městské oslavy MDS uskutečnily dne 6. října v Domě kultury. Po 
vystoupení politiků, místopředsedy RS ČR a předsedkyně krajské Rady seniorů následoval 
bohatý kulturní program.  
 
Kladno: 
Oslavy Mezinárodního dne seniorů ve Středočeském kraji byly zorganizovány krajskou 
Radou seniorů ve spolupráci s městským úřadem Kladno. Historická prvotina oslav se ve 
Středočeském kraji osvědčila, po vystoupení primátora s předsedou krajské Rady seniorů 
následoval vzdělávací a kulturní program. Oslav se zúčastnilo 150 seniorů.  
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České Budějovice: 
Obdobně jako v kraji Středočeském také v kraji 
Jihočeském byly oslavy krajskou Radou seniorů 
zorganizovány prvně. Místem konání byla 
Pivovarská zahrada Výstaviště, o dobrou náladu se 
staraly kapely Žadovjáci a Jižani, kulturní program 
dále obohatily soubory SDČR z Českých Budějovic 
a Prachatic. Součástí oslav bylo vyhodnocení 
soutěží organizovaných krajskou Radou seniorů –  
Obchod přátelský seniorům a Jihočeští senioři 

šlapou do Ria. Zdařilých oslav se zúčastnily se stovky seniorů. 
 
Prachatice: 
Oslavy MDS v Prachaticích proběhly dne 5. října. Po vystoupeních politiků následoval 
Seniorský bál a další program. 
 
Žďár nad Sázavou: 
Oslavy MDS se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnily 25. září. Po vystoupení politiků  
a předsedkyně krajské Rady seniorů následoval kulturní program. Oslavy zorganizoval Sun 
Drive Brno. 
 
Svitavy: 
Ve Svitavách se oslavy MDS uskutečnily dne 30. září v městském muzeu. Po vystoupení 
organizátorů následoval kulturní program, Oslavy zorganizoval Sun Drive Brno. 
 
Slavkov: 
Ve Slavkově proběhly oslavy MDS dne 1. října v chrámu Vzkříšení páně. Po vzpomenutí 
významu a tradice oslav následoval kulturní program, Akci zorganizoval Sun Drive Brno. 
 
Příbram: 
V Příbrami se oslavy MDS uskutečnily dne 1. října odpoledne na Náměstí 17. listopadu. Po 
vystoupení pořadatelů následoval kulturní program. Oslavy zorganizoval Sun Drive Brno. 
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VIII. Projekt „Prevence proti pneumokokům“ 
 

Seniorská populace České republiky se, na rozdíl od okolních zemí, vyznačuje nízkou 
mírou proočkovanosti proti pneumokokovým infekcím, které u ní jsou rizikově smrtelné. 
Z tohoto důvodu iniciovala Rada seniorů ČR zapracování bezúplatného očkování proti 
pneumokokovým infekcím u osob 65+ do právního řádu České republiky a pro získání vyšší 
gramotnosti seniorů realizovala v roce 2016 systémovou informační a vzdělávací kampaň. 
Cílem bylo: 

- zvyšovat povědomí o rizicích spojených s onemocněními způsobených pneumokoky 
mezi seniory, 

- přispět ke snížení mortality a závažných zdravotních následků v důsledku neumo-
kokových onemocnění, 

- vyvolat vyšší zájem seniorů o ochranu svého zdraví, 
- prezentovat očkování jako nejúčinnější způsob ochrany, 
- přispět ke změně chování seniorů díky cílené edukaci. 

 
Do naplnění těchto cílů byly zapojeny veřejné sdělovací prostředky, pro 
které byl zpracován edukační leták a 12 minutový edukační videospot. 
Uskutečnilo se 187 výstupů v České televizi, v Českém rozhlase, 
v tištěných periodicích i na webových stránkách Rady seniorů  
a členských organizací. Významně se do edukační kampaně zapojil 
časopis Doba seniorů. Další formou bylo 28 edukačních přednášek, 
které se uskutečnily ve 20 městech. Výše uvedené formy edukační 

kampaně absolvovaly desetitisíce seniorů.  
      
 
IX. Výstavní činnost 

 
V roce 2016 se Rada seniorů ČR 
zúčastnila třech výstav. A to obdobně 
jako v letech předchozích výstavy 
FOR SENIOR v Praze, výstavy 
ŽIVOT BEZ BARIÉR v Ostravě a  vý-
stavy ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých 
Budějovicích. Stánky Rady seniorů 
navštívily tisíce účastníků, kteří 
obdrželi starší výtisky měsíčníku Doby 
seniorů a v případě potřeby také pora-
denství a pomoc v právních, bytových 
a sociálních otázkách. V Praze pre-
zentovala Rada  seniorů ČR též před-

nášky se seniorskou tématikou a v Českých Budějovicích zase nabízela projekt Senior Pas.   
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X. Vydavatelská činnost – Doba seniorů 
 
Po celý rok 2016 vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník vycházel 
v nákladu 10 000 výtisků. V polovině loňského roku došlo v tomto nejmasovějším 
seniorském periodiku v České republice ke změně v redakci. Na post šéfredaktora rezignoval 
Mgr. František Vonderka, který stál v čele tohoto periodika od jeho vzniku. Předsednictvo 
Rady seniorů posléze jmenovalo do čela magazínu Ing. Lenku Desatovou, která v Radě 
seniorů působila a působí jako správce webu a od roku 2014 i jako tisková mluvčí.  

S novým vedením došlo v magazínu k některým změnám, které se naplno projevily 
právě v roce 2016, kdy skončily některé letité rubriky a byly nahrazeny rubrikami novými. 
Časopis byl rozdělen opticky na část, která je věnována aktivitám centrály Rady seniorů  
a také aktivitám jednotlivých krajských Rad, seniorských klubů a spolků a na část takzvaně 
oddechovou. Pravidelné rubriky získaly své stále místo, což čtenářům umožňuje lépe se  
v časopise orientovat.  

S ohledem na přání čtenářů přibyly i nové rubriky, a to zejména v oblasti poradenství, 
ke byla navázána spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení, své články přinesly 
organizace na ochranu spotřebitelů. 
 V neposlední řadě připravila redakce pod vedením nové šéfredaktorky připravila  
i změnu layoutu, k níž došlo s prvním číslem roku 2016.  
 Zároveň bylo rozhodnuto, že na titulní straně nebudou uveřejňovány, až na vzácné 
výjimky, snímky politiků a titulní strana je více méně svázána s hlavním rozhovorem 
s osobností nejčastěji z řad seniorů nebo takové, která má k seniorské populaci vztah. 
 Změny byly čtenáři i členskými organizacemi Rady seniorů oceněny jako krok 
k vylepšení seniorského magazínu. 
  
Odborné poradenství v Době seniorů   
 

 Doba seniorů leden  
       - bytová poradna – Jak rozdělit teplo na vytápění a na ohřev teplé užitkové vody (TUV) 
       - právní poradna – Sousedský spor aneb náš soused zlobí 
       - spotřebitelská poradna – Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců 

 
 Doba seniorů únor  

 
- bytová poradna –  Co nás čeká 

v rozúčtování cen za teplo?, Zveřejnění 
dlužníky na nástěnce 

- zdravotní poradna – Ledviny a močové 
cesty 

- spotřebitelská poradna – Jak nenaletět 
novým trikům podvodných prodejců 

 
 Doba seniorů březen  

-     právní poradna – Jak napsat závěť? 
- bytová poradna – Není vodoměr jako 

vodoměr, Nájemce nedodržuje ústní 
dohodu 

-  spotřebitelská poradna – Jak nenakupovat 
zajíce v pytli – rady a tipy pro bezpečný nákup v E-shopech 

 
 Doba seniorů duben  

- právní poradna Smlouva s dodavatelem elektrické energie  
- bytová poradna Není vodoměr jako vodoměr  



 22 

- spotřebitelská poradna Jak nenakupovat zajíce v pytli – Rady a tipy pro bezpečný 
nákup v E shopech 2 

  
 Doba seniorů květen  

- bytová poradna Proč není 
spravedlivěji zpoplatněna větší 
spotřeba teplé užitkové vody  

- právní poradna Mám živit dospělou 
dceru ze starobního důchodu! 

 
   

 Doba seniorů červen   
- Sociální poradna Výplaty 

vdovských  
a vdoveckých důchodů mají svá 
pravidla 

- právní poradna Jak vypořádat 
investice syna vložené do 
nemovitosti rodičů 

- bytová poradna Jak připojit kamna 
ke komínu  

- bytová poradna Přechod nájmu bytu 
po úmrtí nájemce“ 

  
 Doba seniorů červenec  

- právní poradna – Jak je to s vyřizováním posledních věcí“ 
- Sociální poradna – Výplaty vdovských a vdoveckých důchodů mají svá pravidla  
- bytová poradna – „Opět problémy s komíny 
  

 Doba seniorů srpen  
- právní poradna – Co je třeba zařídit, 

pokud, nám odejde blízká osoba  
- bytová poradna – Kolik stojí ve službách 

teplo k vytápění, k ohřevu teplé vody a 
poskytování pitné vody, Telefonní linka 
v bytě a souhlas pronajímatele  

 
 Doba seniorů září  

- právní poradna Jak postupovat vůči 
neplatičům, co vyřídit ve věcech 
zemřelého na úřadech 

 
 Doba seniorů říjen  

- bytová poradna – Prodat, nebo darovat 
seniorský byt, Přechod nájmu bytu po 
úmrtí nájemce 

- právní poradna – Darovat, či nedarovat 
- spotřebitelská poradna – Jak se bránit 

nekalým praktikám podomních prodejců 
 

 Doba seniorů listopad  
- bytová poradna – Co lze čekat od nového způsobu rozúčtování tepla 
- právní poradna – S domem kupujeme i závazky 
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- spotřebitelská poradna Jak se bránit nekalým praktikám podomních prodejců 2  
 
- Doba seniorů prosinec  
- právní poradna – Jaká práva mám jako pacient 
- bytová poradna – Jak správně vyúčtovat vodné a stočné za pitnou vodu, Cizinec 

v bytě 
- spotřebitelská poradna – Jak se bránit nekalým praktikám podomních prodejců 
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XI. Odborné poradenství a pomoc poskytované Radou seniorů ČR 
bezplatně seniorské populaci  

 

Bezplatné poradenství a pomoc seniorské populaci v roce 
2016 poskytovala Rada seniorů ČR v 7 stálých bezplatných 
ambulantních poradnách. Z toho poradny v Praze, Brně, 
Ostravě a v Hradci Králové byly poradny akreditovanými 
dle zákona o sociálních službách a poradny  v Kladně, Plzni 
a ve Zlíně byly poradnami krajských Rad seniorů. 
Ambulantní poradny poskytly poradenství a pomoc 3 564 
klientům, z toho akreditované 3 252 klientům. Terénní 
sociální pracovník poskytoval pomoc 27 klientům. 
Metodika poskytování služby je v akreditovaných poradnách 
rozpracována ve Standardech kvality, v  Pracovním řádu, 
v Pravidlech etického chování pracovníků, v  Nařízení 
předsedy RS ČR k zajištění ochrany osobních údajů, 
v pracovních smlouvách a od roku 2010 též v Organizačním 
řádu RS ČR. Obdobně jako v letech předchozích také v roce 

2016 byli pracovníci akreditovaných poraden při výkonu služby pojištěni. Kontrolu kvality 
služby průběžně prováděl předseda Rady seniorů, pomoc supervize nebyla od pracovníků 
požadována. Vztah klienta s poradcem je intimní, k dispozici je vždy samostatná místnost, 
poradce je o řešeném problému vázán mlčenlivostí. Ve všech akreditovaných poradnách je 
vedena evidence služby, poradci poskytují odbornou pomoc až do vyřízení problému, na 
požádání pomáhají s  vyplňováním žádostí na sociální dávky. Terénní pracovník pomáhá při 
vyřizování problémů klientů na úřadech a při jejich umísťování do příslušných sociálních 
zařízení. V ambulantním akreditovaném poradenství pracovalo v roce 2016 18 pracovníků na 
4,3 pracovního úvazku a v terénním poradenství jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku.  
Na realizaci projektu akreditovaného poradenství obdržela Rada seniorů celkem 3 187 997 
Kč. Z toho od ministerstva práce a sociálních věcí 2 547 635 Kč, od ministerstva pro 
místní rozvoj 340 000 Kč, od Hlavního města Prahy 50 000 Kč, od Jihomoravského 
kraje 75 000 Kč, od Moravskoslezského kraje 19 445 Kč a od Královéhradeckého kraje 
155 917 Kč.  Meziročně šlo o 169 412 Kč vyšší částku - o 5,6 procentního bodu. 

A. právní poradny: 

Poradenství a pomoc byly poskytovány v oblastech občanského, rodinného, 
sociálního, bytového, spotřebitelského a exekučního práva. Nejčastěji jsou řešeny sociální 
dávky, majetkové záležitosti, dědictví, správní řízení, vymáhání dluhů, prodej nemovitostí, 
reklamace, sousedské spory, exekuce. Na pomoc klientům poskytují poradny vzory právních 
podání, vzory kupních a darovacích smluv, vzory dopisů a žalob. I nadále přetrvávají 
agresivní praktiky prodejců při předváděcích akcích, které se seniorů dotýkají finanční ztrátou 
a psychickými otřesy. I nadále jsou senioři uváděny v  omyl podomními prodejci elektřiny  
a plynu. Meziročně vzrostl počet případů řešených exekucí, vydědění a náhrady škod. 
V poradnách byly zachyceny též problémy mezigeneračních vztahů v rodinách, a to 
ponižování, majetkové a finanční vydírání a útisk. Při těchto záležitostech jsou nabízeny 
příslušné instituty Občanského a trestního zákoníku.  

B. bytové poradny: 

Rada seniorů České republiky obdržela v roce 2016 od ministerstva pro místní rozvoj  
na provoz bytových poraden 340 000 Kč. Meziročně šlo o sníženou částku o 160 000 Kč  
(o 32 procentních bodů). Dotace byla použita na provoz ambulantních bytových poraden 
v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Součástí projektu bylo též bytové poradenství 
realizované prostřednictvím měsíčníku „Doba seniorů“, jehož výroba byla financována 
z vlastních zdrojů.   
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Komunikace se seniorskými klienty v poradnách probíhala formou osobních pohovorů 
s podrobným výkladem problematiky, případně i s  další pomocí. Dále byly vyřizovány 
telefonické dotazy, dopisy a e-maily. Rozsah pomoci byl různý. A to od výpočtu nároku na 
příslušné sociální dávky a vyplňování tiskopisů, přes poskytování vzorových nájemních 
smluv a vzorových žalob na neplatnost ukončení nájemního vztahu. Dále je posuzováno 
dodržení lhůt a zákonnosti procedury sjednávání nájemního, výpočty správného vyúčtování 
služeb souvisejících s bydlením. Složitá jednání probíhají stále s firmami odpovědnými za 
vyúčtování nákladů za teplo, TUV, vodné a stočné. Zcela bezvýchodná je nadále situace 
seniorů bydlících ve větších než normativně stanovených bytech, evidujeme stovky 
případů, kdy náklady na bydlení převyšují penzi.  

U každého klienta poradny byla zaevidována stručná charakteristika problému, která se 
osvědčila zejména při opakovaných návštěvách. Z věcného hlediska lze nejčastěji řešené 
problémy seniorského bydlení rozčlenit zejména do následných okruhů:  

- Nájemní smlouvy, sjednávání výše nájemného 
- Výměny a přechody nájmů bytů 
- Právní vztahy nájemce k novému vlastníku pronajímaného bytu 
- Řešení dluhu na nájemném 
- Okamžitá výpověď z bytu 
- Exekuce a vystěhování z nájemního bytu 
- Spoluvlastnictví bytu 
- Vydědění 
- Převody družstevního bytu a bytu ve SVJ 
- Vyklizení bytu 
- Sousedské spory 
- Dědictví bytů 
- Pomoc k získání malometrážního bytu 
- Vyúčtování služeb, tj. přepočty vyúčtování tepla, TUV, vodného a stočného a dalších 

služeb spojených s užíváním bytu 
- Problémy s podvodným ukončením nájmu 
- Problémy související se změnou dodavatele elektřiny 
- Nedostatečně vybavený byt při sjednávání nového nájemního vztahu 
- Nekvalitní příslušenství nájemního bytu 
- Příspěvky na bydlení, pomoc při vyplňování žádosti 
 

C. sociální poradny: 

Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2016 obdobně jako v letech předchozích 
uspokojování obligatorních a fakultativních nároků klientů, výklad sociálního práva, pomoc 
při vyřizování sociálních dávek, pomoc při umísťování do Domů s pečovatelskou službou  
a do Domovů pro seniory.   

D. terénní poradenství a pomoc: 

Terénní odborné sociální poradenství a pomoc poskytuje Rada seniorů ČR od roku 
2007. Klientelou jsou převážně starší osamocené ženy, bez rodinného zázemí. V roce 2016 
bylo realizováno 31 návštěv. Dále 10 jednání na Úřadech práce a na sociálních odborech 
městských úřadů. S lékaři a se zdravotními ústavy bylo vedeno 10 jednání.  Řešené problémy: 

- přiznání a udržení příspěvků na bydlení 

- přiznání příspěvků na péči 

- přiznání vyššího stupně příspěvku na péči 

- přiznání příspěvků na mobilitu 

- výměna bytů ze zdravotních důvodů 
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- řešení problémů ve smlouvách, které klienti podepsali neuváženě 

Výsledky: 

Příspěvky na bydlení přiznání a udržení – schváleny 8. 

Přiznání příspěvků na péči – schváleny 0, zamítnuty 2, zamítnuty v odvolacím řízení 1. 

Zvýšení stupně příspěvku na péči - schváleny 1, zamítnuty 2, zamítnuty v odvolacím řízení 2. 

Příspěvky na mobilitu – schváleny 1, zamítnuty 2, zamítnuty v odvolacím řízení 2. 

Výměny bytů – dosud v jednání 2. 

Řešení problémů ve smlouvách 2.        

 
                                           



     

XII.  Webové stránky Rady seniorů ČR 
 

Webové stránky www.rscr.cz plnily v roce 2016 funkci hlavního informačního média Rady 
seniorů České republiky. Po jejich konsolidaci z roku 2013 jsou vedeny graficky kvalitně, věcně 
kvalifikovaně a časově aktuálně. Stále častěji na stránky přispívají i jednotlivé krajské Rady seniorů, 
které si zvykly jejich prostřednictvím nejen informovat o akcích, které již proběhly, ale stále častěji je 
používají i pro pozvání a upoutávky na akce, které se připravují. 
 Na stránkách se již pravidelně každý měsíc ukazuje spolupráce s ČT, která pravidelně zasílá  
upozornění na pořady ve vysílání veřejnoprávní televize, které by mohly seniory zajímat. Nechybí ani 
prolinky na pořady, které je možno shlédnout na webu české televize. Návštěvníkům stačí jeden klik, 
aby si mohli pořad, který nestihli, v klidu shlédnout. 
 Celkem bylo v roce 2015 zveřejněno 206 článků, z  toho 86 textů z úrovně centrálně 
realizovaných aktivit Rady seniorů ČR a 120 článků z činnosti krajských Rad seniorů. Webové stránky 
tak poskytují přesný obraz o odborných, mediálních (vystupování v televizi), stejně jako o spole-
čenských činnostech Rady seniorů ČR.  
 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.  
 
 Vývoj počtu publikovaných materiálů dokládá následný graf, který ukazuje počet materiálů na 
webu Rady seniorů od roku 2012. 
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XIII. Mezinárodní aktivity  
 

V roce 2016 se Rada seniorů ČR aktivně zúčastnila obou 
zasedání Generální rady EURAGu. A to 5. až 7. května 
v Lublani a na podzim 22. až 24. září v Bratislavě. 
Zahraniční partnerské organizace byly pozvány a jejich 
představitelé vystoupili na obou mezinárodních odborných 
konferencích, které Rada seniorů ČR v roce 2016 
uskutečnila. V bilaterálních vztazích se dne 10. října 2016 
uskutečnilo setkání představitelů seniorských organizací 

České republiky, Slovenska a Maďarska v Komárně k dohodnutí 
vzájemné podpory a pomoci při prosazování seniorských zájmů a 
potřeb v regionu. Rada seniorů ČR navázala při této příležitosti 
kontakty a dohodla spolupráci s největší organizací seniorů 
v Maďarsku NYOZS.  

Získané poznání, informace a zkušenosti zahraničních 
partnerů jsou následně využívány v legislativní, vyjednávací a kon-
cepční praxi Rady seniorů ČR. Nedílnou součástí mezinárodních 
aktivit Rady seniorů ČR je příhraniční spolupráce krajských Rad 
seniorů.   
 
 
 
 
XIV. Závěrem 
 

Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze vlastní činnost orgánů, sekretariátu, 
bezplatných seniorských poraden, odborných týmů a komisí Rady, nikoliv bohatou a rozmanitou 
působnost jednotlivých členských organizací, klubů a institucí Rady. V tomto pojetí by závěrečné 
hodnocení práce celého sjednoceného seniorského hnutí v Radě seniorů České republiky bylo bohatší 
o stovky dalších akcí.      
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Přílohy: 
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BBiillaannccee PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Sekretariát  
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BBiillaannccee PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Krajských Rad seniorů za rok 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 32 
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