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I. Úvodem 
 
 Rada seniorů České republiky je občanské sdružení cca 350 000 organizovaných seniorů, a to 
ve dvanácti seniorských organizacích celostátního a v jedné seniorské organizaci regionálního 
charakteru. Dále v osmi civilních a v jednom vojenském klubu důchodců a ve dvou Radách seniorů 
statutárních měst. Rada seniorů tak disponuje reprezentativní mírou suverenity k  výkonu 
vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, mezigeneračně 
sjednocujících a kontrolních funkcí, které v  roce 2006 uplatňovala nejen ve vztahu k vládě a k  jejím 
resortům (ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo místního 
rozvoje), ale i k Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, ke Krajským úřadům 
Královéhradeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje a v neposlední řadě též 
k samosprávám Hlavního města Prahy, Hradce Králové. a Brna. Činnost Rady je řízena jejími orgány 
dle stanovené dělby kompetencí, tj. Kolegiem, předsednictvem a vedením, kontrolní aktivity 
zabezpečuje revizní komise. Dále má Rada ustaven odborný aktiv, a to komise ekonomickou, bytovou, 
zdravotní, organizační a pro sociální služby. Vedení Rady je pětičlenné, tj. předseda, první 
místopředseda, místopředseda pro ekonomiku, místopředseda pro organizační záležitosti a předseda 
revizní komise. Nejvyšším orgánem Rady je Kolegium, které zasedá 1x čtvrtletně, výkonnými orgány 
jsou předsednictvo (zasedá 1x měsíčně) a předseda Rady. Statutárními zástupci Rady je předseda a 
1.místopředseda Rady. 
 
Členové Kolegia Rady seniorů České republiky: 
 
        jméno                                                     funkce                                  účast na zasedáních Kolegia       
Dr. Zdeněk Pernes                                  předseda RS ČR                                                       100 % 
Prof. RNDr. Jan Solich,CSc.                 1. místopředseda RS ČR                                           100 % 
Ing. František Hinz                                 místopředseda RS ČR                                              100 % 
Ing. Jaroslav Ulma                                  místopředseda RS ČR                                               60 % 
Doc.MUDr. Josef Alois Tichý,CSc.                                                                                         40 % 
PhMr. Hana Čiháková                                                                                                             100 % 
PhDr. Ivana Richterová                                                                                                             40 % 
Ing. Luděk Laburda                                                                                                                 100 % 
Naďa Mihalovičová                                                                                                                 100 % 
Plk. Pavel Vranský                                                                                                                    80 % 
Ing. Luboš Pásek                                                                                                                       80 % 
Ing. Daniel Kardoš                                                                                                                    20 %                                   
Pavlína Krbcová                                                                                                                        80 % 
Pavla Radová                                                                                                                            33 % 
 
Členové předsednictva Rady seniorů České republiky: 
 
           jméno                                                                                    účast na zasedáních předsednictva  
Dr. Zdeněk Pernes                                                                                                                    100 % 
Prof.RNDr.PhMr. Jan Solich,CSc.                                                                                           100 %  
Ing.František Hinz                                                                                                                    100 %  
Ing. Jaroslav Ulma                                                                                                                    100 % 
Doc.MUDr. Josef Alois Tichý,Csc.                                                                                            83 % 
PhMr. Hna Čiháková                                                                                                                  83 % 
PhDr. Hana Richterová                                                                                                              50 % 
Ing. Luděk Laburda                                                                                                                  100 %  
Plk. Pavel Vranský                                                                                                                     83 % 
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Členové revizní komise Rady seniorů České republiky: 
 
               jméno, funkce                                                                  účast na zasedáních revizní komise 
Dr. Oldřich Strnad  - předseda RK RS ČR                                                                        100 % 
Ing. Jiří Zelinka                                                                                                                  100 %  
Ing. Anna Hynková                                                                                                            100 % 
Ing. Dagmar Dimitrovová                                                                                                  33,3 % 
Jarmila Houšková                                                                                                              66,7 % 
 
 
II. Participace Rady na tvorbě zákonů a podzákonných norem státu 
 
  Rada je připomínkovým místem čtyř ministerstev, loni participovala na tvorbě zákonů sociální 
a bytové reformy účinných od 1. ledna 2007. Tj. na tvorbě zákonů o životním a existenčním minimu, o 
pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a v té souvislosti i na novelách zákonů doprovodných. 
Zde zejména na novele zákona o státní sociální podpoře ve vztahu k nastavení příspěvku na bydlení. 
Podíl Rady na tvorbě legislativy státu byl realizován dvěma formami, a to v  první fázi  
prostřednictvím připomínkového řízení na ministerstvu práce a sociálních věcí a ve fázi druhé  
prostřednictvím zákonodárců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Z 16 podaných 
návrhů sedm Parlament akceptoval. Jde zejména o navýšení sociálních dávek seniorům na bydlení a 
také o progresivnější sociální ochranu seniorů s nízkými penzemi. U prováděcích předpisů sociální 
reformy, tj. u návrhu vyhlášky ministerstva práce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách a u návrhu novely vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení bylo uplatněno 11 legislativních požadavků z nichž tři ministerstvo práce a sociálních 
věcí akceptovalo. Dále Rada vypracovala komplexní stanovisko a koncepční návrhy reformy 
penzijního systému, které byly rozeslány premiérovi, příslušným ministrům a předsedům 
parlamentních výborů. Hlavní legislativní aktivitou roku 2006 bylo předložení vlastního návrhu novely 
zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to na progresivnější nastavení schémat pro 
valorizace penzí přímo ze zákona. Na rozdíl od současné konstrukce, tj. indexace růstu 
spotřebitelských cen navýšenou o 1/3  růstu reálných mezd v rozhodném období, bylo navrhováno 
penze každoročně navyšovat o růst konkrétních životních nákladů důchodců, které rostou rychleji než 
spotřebitelské ceny a současně o ½ růstu reálných mezd. Návrh ale na květnovém zasedání Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR podpořen nebyl, chybělo 10 poslaneckých hlasů. Naproti tomu při 
projednávání návrhu nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007 vláda požadavky Rady seniorů 
v podstatě akceptovala. Oproti požadavku Rady na meziroční navýšení průměrné penze o 516 Kč, byla 
k 1. lednu 2007 navýšena o 508 Kč. Jde o 138 Kč více oproti zákonnému minimu. 
 
 
III. Vyjednávací aktivity s ústavními činiteli, s hejtmany krajů a s primátory 
statutárních měst 
 
Z nejvýznamnějších vyjednávacích a dohadovacích aktivit Rady v roce 2006 byla jednání: 
 

- s ministrem práce a sociálních věcí Ing. Zdeňkem Škromachem zaměřené na konstituování 
konzultativních a poradenských středisek Rady seniorů a na valorizaci penzí 2007,  

 
- s ministrem zdravotnictví MUDr. Davidem Rathem ke snížení poplatků za léky,  
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- s ministrem pro místní rozvoj Ing. Radko Martínkem k bytové reformě, k jejím dopadům na 
seniory a ke konstituování bytového poradenství Rady seniorů, 

 

 
 

- s ministrem obrany JUDr. Karlem Kőhnlem za účelem navázání spolupráce Rady seniorů 
s vojenskými kluby důchodců,  

 

 
 

- s vicepremiérem RNDr. Petrem Nečasem k představení Rady seniorů, k penzijní reformě a k 
dohodnutí vzájemné spolupráce Rady seniorů s ministerstvem práce a sociálních věcí, 
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- a s ministrem zdravotnictví MUDr. Tomášem Julínkem k představení Rady seniorů a 
k dohodnutí vzájemné spolupráce Rady s ministerstvem zdravotnictví i k zakládané reformě 
zdravotnictví. 

 

 
 

- Na krajské úrovni pak Rada jednala s  hejtmany Moravskoslezského, Jihomoravského a 
Královéhradeckého kraje za účelem otevření regionálních poraden Rady a také za účelem 
založení krajských rad v uvedených krajích.  

 

 
 

- A na úrovni statutárních měst Rada jednala s primátory města Brna, Hradce Králové a s rádní 
Hlavního města Prahy pro sociální a zdravotní problematiku.  
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Za výsledky výše vyjednávacích aktivit je možno kromě prezentace stanovisek a požadavků 
seniorů příslušným ministrům považovat též navázání vzájemných kontaktů a založení konkrétních 
forem spolupráce Rady s příslušnými ministerstvy. Dále např. progresivnější valorizaci penzí oproti 
zákonnému minimu v roce 2007, obnovení činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, 
rozšíření informovanosti seniorů o plně hrazených lécích zdravotními pojišťovnami, atd. Na krajské 
úrovni pak za výsledek vyjednávacích aktivit možno považovat ustavení Krajské rady seniorů 
v Královéhradeckém kraji, ustavení přípravných výborů k participaci seniorů na sociální, zdravotní, 
bytové, dopravní a kulturní politice kraje Jihomoravského a  Moravskoslezského a v neposlední řadě 
také vystoupení hejtmana Ing. Evžena Tošenovského na seniorských akcích. Krajské regionální 
poradny pro sociální, sociálně právní, bytové a občansko právního poradenství pro seniory byly 
otevřeny v Praze, v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové. Výsledkem vyjednávacích aktivit 
s představiteli samosprávy bylo uskutečnění celoměstských setkání seniorů k  aplikaci zákonů sociální 
a bytové reformy 2007 do městských podmínek v Praze a v Hradci Králové. Ve statutárním městě 
Brně tato akce proběhla v roce 2007. 
 
IV. Výstavní činnost 
 

Rada seniorů ČR se ve dnech 22. až  24. 11. 2006 zúčastnila prodejní a kontrakční výstavy v 
Národním domě na Vinohradech. Cílem bylo oslovit seniorskou veřejnost, nabídnout jim poradenské 
služby Rady a  individuálním tazatelům pak poskytnout přímé poradenství a pomoc. Výstavní stánek 
Rady navštívilo cca 700 návštěvníků, z toho 90 % návštěvníků požadovalo informace k novému 
zákonu o sociálních službách a k zákonu o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Obsah obou 
zákonů byl zájemcům rámcově objasněn. 35 návštěvníků následně využilo poradenských služeb a 
pomoci Rady seniorů ČR v jejich poradnách a 4 kluby důchodců si objednaly přednášky pro svá 
připravovaná seniorská shromáždění. Funkci poradenského servisu seniorům splnil též prodej, 
respektive bezúplatné věnování starších čísel periodika Doby seniorů, kde každé číslo obsahuje právní, 
bytový a zdravotně osvětový servis. Prodalo se 343 nových výtisků a 600 starších čísel Doby seniorů 
bylo rozdáno bezúplatně.          
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V. Vydavatelská činnost 
 
 Rada seniorů navázala spolupráci s firmou Antipol Brno, a.s. a začala vydávat noviny Naše 
doba. V roce 2005 tak vyšla tři čísla a v roce 2006 jedno. V lednu 2006 Rada i Antipol oboustranně 
vypověděly smlouvu a od února 2006 převzala Rada seniorů České republiky ve vztahu k prvním 
novinám českých seniorů vydavatelské funkce i odpovědnost. Název titulu od čísla 2/2006 je „Doba 
seniorů“, od čísla 3/2006 pak byl změněn formát, rozsah i cena periodika.  
 

 
 

Dřívější novinový formát A4 o šesti stranách byl pro zvýšení estetické úrovně změněn na 
formát evropský o šestnácti stranách. Cena periodika pak vzrostla z  5 Kč na 7 Kč. Dále byla čtenářům 
nově zavedena předplatitelská služba. Za období od března do 31. prosince 2006 počet předplatitelů 
činil 1 390. Od prvopočátku svojí existence se první seniorské noviny v České republice potýkají, pro 
svoji nízkou prodejní cenu spojenou s měsíční periodicitou vycházení, s  nezájmem stánkařů, kteří je 
odmítají vystavovat a nabízet. Snahou je vydání prodat hned první či druhý den a po zbytek měsíce se 
o prodej dále nestarat. Tomu odpovídá i objednávka příštího čísla. Záleží tedy pouze na seniorech, zda 
chování stánkařů ve svůj prospěch ovlivní.  
 

Náklad jednotlivých čísel v roce 2006: 
  

měsíc 1/206 2/206 3/206 4/206 5/206 6/206 7/206 8/206 9/206 10/206 11/206 12/206 

náklad 55 000 50 000 40 000 32 000 30 000 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

remitenda 84 % 82 % 75 % 79 % 79 % 76 % 78 % 70 % 63 % 63 % 62 % 60 % 
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Zaměření Doby seniorů je pestré, hlavním posláním je ale specifické poradenství a informační 
servis generaci třetího věku. A to v oblasti sociálního, bytového, občanského a rodinného práva, 
v oblasti zdravotnické osvěty, v oblasti nabídek kulturních, společenských a rekreačních akcí. 
Pravidelné rubriky pak informují o uskutečněných významnějších aktivitách a akcích seniorských 
organizací, nabízejí kontaktní adresy a spojení s poradnami Rady seniorů, dále zde čtenáři najdou 
kulturní kalendář, knižní okénko, nebo duchovní okénko věřícím seniorům aj. 
 
Periodikum „Doba seniorů“ a poradenství Rady seniorů:        
 

- Doba seniorů č.1 – „ léky mohou také škodit“, „pod hranicí chudoby“, „evropský kodex 
proti rakovině“, „deset rad pro vaše bezpečí“, „bylinkami proti paradentóze“,  

- Doba seniorů č.2 – „informace pro Vás, mění se částky zvýšení důchodu pro bezmocnost a 
příplatky k důchodům“, „změna termínů a výplaty důchodů v roce 2006“, „odborníci vám 
radí jak s léky“, „slevy se nedávají zadarmo“, Informace MPSV, pozor nastaly změny“, 

- Doba seniorů č.3 – „sociální služby jinak. Proč?“, „výše výdělků už neovlivní částečný 
invalidní důchod“, „ouvej, nohy opět bolí“, „balíte kufry na cestu?“, „předčasný důchod“, 
„co je to E – learning?“, „rady letem“, „pozor na viagru z internetu“,  

- Doba seniorů č.4 – „pojistné nelze zanedbávat, neplatiči mohou mít velké problémy“, 
„bude dost domovů důchodců?“, „zajistit seniorům důstojné bydlení“, 
„gerontofarmaceutická poradna“ „v případě malé vady můžete žádat od prodejce slevu“, 
„jak být ve stáří fit“,  

- Doba seniorů č.5 – „Ad: vdovské důchody“, „umět prosadit práva spotřebitele“, 
„gerontofarmaceutická poradna“, „správná výživa ovlivňuje kondici“,  

- Doba seniorů č.6 – „vdovské důchody: co bude dál?“ „radí vám náš právník“, „co dělat až 
přijdou vedra“, „desatero rad proti lapkům“, „pomocník pro budoucí důchodce“, „krizová 
pomoc“, „užitečná linka“, 

- Doba seniorů č.7 – „účinná pomoc potřebným“, „důchody a důchodci v Česku“, „proti 
násilí na seniorech“, „pomáháme v džungli paragrafů“, „máme více práv“, „jak a co jíst ve 
vedrech“, „léto a váš pitný režim“, „gerontofaramceutická poradna“,  

- Doba seniorů č.8 – „pomáháme v džungli paragrafů“, „jak vypočítat vdovský důchod?“, 
nekupujte zajíce v pytli“, „jak a co pít v letních vedrech“, „gerontofarmaceutická poradna“,  

- Doba seniorů č.9 – „deregulace mají svá pravidla“, „bezplatné poskytování sociálních 
služeb“, „pomáháme v džungli paragrafů“, „ad: vdovské důchody“, „chybějící doba 
pojištění“, „jak se bránit cukrovce“, „jak čelit řídnutí kostí“, „pozor na zázračné léky“, 
„gerontofarmaceutická poradna“, 

- Doba seniorů č.10 – „jeden se ptá, DS přináší odpovědi všem“, „pomáháme v džungli 
paragrafů“, „aktivní život brzdí stárnutí“, „informovaní se ubrání lépe“, „programy pro 
aktivní stáří“, gerontofarmaceutická poradna, 

- Doba seniorů č.11 – „vy se ptáte, DS přináší odpovědi“, „jednostranné zvýšení činže“, 
„prof. Mazánek nejen o zubech“, „jak se bránit proti chřipce“, „gerontofarmaceutická 
poradna“,  

- Doba seniorů č.12 – „ještě jednou vdovské důchody“, „neoprávněně zvýšené nájemné, jak 
by měl postupovat postižený nájemce“, „od ledna přichází příspěvek na péči, o vyplácení 
není třeba znovu žádat“, „kdo mi má napsat sanitku“, gerontofarmaceutická poradna, 

- Doba seniorů č.1 – „od ledna 2007 se zvyšují důchody“, „k dotazům k příspěvku na péči“, 
„co se špatně vypočítanou plochou bytu“, „rady letem“, „dnes radí MUDR.Hana Váňová 
lékař – homeopat, „pečovatelské služby po 1.1. 2007, není důvod k obavám“, „rady letem“, 
„smlouva na dálku“,       

     
   
VI. Podíl Rady na objasňování sociální a bytové reformy 2007 – tj. zákona č.107/ 
2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a novely občanského 
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zákoníku, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č.110/2006 Sb., o 
životním a existenčním minimu, zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a 
zákona č.113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/2006 Sb., o státní sociální 
podpoře a další zákony 
 

Jednou z významných aktivit Rady seniorů v roce 2006 bylo objasňování sociální a bytové 
reformy 2007 seniorům.  A to nejen z pohledu obecné informace o vztazích obou reforem k seniorům, 
ale zejména o připravenosti statutárních měst na konkrétní realizaci jednotlivých zákonů ve svých 
podmínkách. Nejžádanější byly informace o jednostranném zvyšování nájemného v nájemních bytech 
a v  té souvislosti informace o sociálních dávkách na bydlení. Dále informace o transformaci domovů 
důchodců a domovů – penzionů pro seniory na nové podmínky financování a související informace o 
novém postavení jejich klientů, a v neposlední řadě také informace o uzavírání smluv s poskytovateli 
sociálních služeb. Dále se hovořilo o nových sociálních dávkách, tj. o příspěvku na bydlení a o 
dávkách hmotné nouze. V této souvislosti byly ve spolupráci s magistráty Hl.m.Prahy a Hradce 
Králové uskutečněny celoměstské aktivy, kterých se zúčastnilo 310 seniorů. Na aktivech byli senioři 
za přítomnosti zástupců ministerstev a odpovědných regionálních politiků informováni o změnách 
občanského zákoníku v oblasti nájemního práva, o možnostech pronajímatelů skokově zvýšit nájemné 
(až o 37 %) k 1. ledna 2007, o novém nastavení a o nových dávkách sociální ochrany seniorů 
s nízkými penzemi, o nové konstrukci příspěvku na bydlení a v neposlední řadě též o obsahu zákona o 
sociálních službách. Regionální politici pak hovořili o připravenosti samosprávy na realizaci výše 
uvedených zákonů. V roce 2007 celoměstská shromáždění seniorů k výše uvedené problematice 
pokračují v Brně a v Ostravě.  K objasňování sociální a bytové reformy 2007 byly využívány též 
členské schůze seniorských organizací a besedy v městských klubech důchodců. Návštěvnost na těchto 
akcích  odhadujeme na cca 3 100 seniorů. Dominantním „objasńovatelem“ sociální a bytové reformy 
2007 pak bylo seniorské periodikum Doba seniorů jejíž čtivost je s ohledem na kolektivní odběr 
jednoho, respektive několika čísel v domovech důchodců a od seniorských organizací řádově vyšší než 
výše uvedená data komerčního prodeje.   
        
   
VI. Činnost konzultačních a poradenských středisek Rady seniorů 
 
 Poradenství, obhajobu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí jednotlivých seniorů zabezpečovalo seniorské hnutí od prvopočátku svojí 
existence, tj. od roku 1992. Od roku 2006 jsou ale za podpory státu, sponzorské organizace RWE 
Transgas, a.s. a v roce 2007 též za podpory krajského úřadu Jihomoravského kraje poradenství a 
pomoc realizovány na profesionální úrovni. Tj. prostřednictvím konzultačních a poradenských 
středisek Rady seniorů. Konstituování těchto středisek bylo zahájeno v květnu, a to výběrem vhodných 
a finančně dostupných kanceláří, výběrem kvalifikovaných zaměstnanců a v neposlední řadě též 
nákupem nezbytného technického vybavení. Provoz centrální kanceláře v Praze byl zahájen 1. 
července, v Brně k 15. srpnu, v Hradci Králové a v Ostravě k 1. září roku 2006. Personální obsazování 
centrální kanceláře a regionálních pracovišť bylo realizováno postupně, poslední zaměstnanec byl 
přijat k 15. říjnu na regionální pracoviště v Ostravě. Celkově tak bylo v roce 2006 zaměstnáno 15 
fyzických a 5,1 přepočtených pracovníků na sociální poradenství a pomoc, 4 fyzičtí a jeden přepočtený 
pracovník na bytové poradenství, tři právníci na 0,2 pracovního úvazku, dva právníci na 0,1 
pracovního úvazku a jeden právník na 0,5 pracovního úvazku. Dále byli zaměstnáni správce sítě a 
informatiky, ekonom a vrchní realizátor projektu. Všichni na 0,5 úvazku. Personální obsazení novin, tj. 
měsíčníku Doby seniorů, která z pohledu informačních a konzultativních funkcí projekty Rady seniorů 
též významně podpořila, bylo realizováno mimo centrální kancelář i mimo kanceláře regionálních 
pracovišť.  

Konzultační a poradenská střediska Rady seniorů v roce 2006 poskytovaly telefonickou pomoc, 
telefonickou krizovou pomoc, sociální, odborné sociální, občanskoprávní poradenství, bytové právní 
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poradenství a také expertní bytové poradenství a pomoc. Osobní návštěvy klientů v poradnách byly 
realizovány buď na telefonickou objednávku nebo i bez předběžného ohlášení. Šlo převážně o 
komplikované kauzy, kdy potřebný senior se svou žádostí na úřadech neuspěl. Kromě osobních 
návštěv poradny vyřizovaly též písemné žádosti a telefonické dotazy. Celkově bylo za období červenec 
– prosinec 2006 odbaveno 2 016 seniorů. Zájem o kvalifikované a bezplatné poradenství a pomoc 
meziměsíčně narůstal, nejvíce klientů bylo vyřízeno v listopadu (482) a v prosinci (347). Z 
konzultovaných problémů šlo nejvíce o jednostranné zvýšení nájemného v nájemních bytech včetně 
jeho správného výpočtu a dodržení pravidel oznámení, a to včetně vysvětlení a posouzení 
obligatorních nároků jednotlivých klientů na příslušné sociální dávky. Klientům byly poskytovány  
informace jak postupovat vůči předraženému nájemnému. V této souvislosti bylo zjištěno téměř u 40 
% případů  nedodržení vzorového oznámení, dále nesprávné úpravy započítatelné plochy bytu i 
navýšení nájemného nad rámec zákona. Při těchto zjištěních nebylo možno volit jiný postup, než 
poradit klientovi aby požadoval nápravu novým oznámením od pronajímatele, respektive v krajním 
případě aby využil též soudu. K tomu měla poradenská střediska k dispozici vzorovou žalobu. Ze 
sociální oblasti byl nejčastěji vysvětlován postup seniorům k získání nového příspěvku na péči,  postup 
při vyřizování dávek hmotné nouze, dále nárok na bezplatné poskytování sociálních služeb, nárok na 
některé jednorázové i opakující se sociální dávky pro zdravotně postižené. V několika případech 
vyřizovala Rada též zajištění domova důchodců a penziónu pro důchodce.  Mezi nejčastější  dotazy ale 
byly penze. Zejména nový nárok vdov na přepočet vdovských penzí dle zákona č.267/2006 Sb., dále 
na způsob výpočtu vdovského a vdoveckého důchodu, zejména na tzv. „dvojí krácení“, na možnost 
souběhu pobírání penze s výdělečnou činností, na úpravy důchodů politickým vězňům i na výpočet 
valorizace penzí k 1. lednu 2007. Ze zdravotní oblasti uplatnila řada seniorů dotazy, jakým způsobem 
postupovat při podání stížnosti na lékařku, která údajně zanedbala povinnou péči, na možnost hrazené 
lázeňské péče při neudržení moči, na dopravu sanitkou atd. Z dalších oblastí šlo o dotazy na způsob 
reklamace při zakoupení vadného zboží, kdy se nepřevzatá zásilka považuje za doručenou, jak 
postupovat při úmrtí manžela nebo manželky, při uplatnění nároku na vdovský a vdovecký důchod, na 
dědické řízení, na notářské poplatky, na dědickou a darovací daň, na problematiku věcného břemene 
při převodu bytu, na sepsání závěti, na exekuční řízení, na nesprávná soudní rozhodnutí, atd. Veškeré 
poradenství a pomoc byly poskytovány bezplatně a za plné součinnosti klienta. Každý kontakt byl 
evidován (identifikace jména, příjmení, domovské obce, téma návštěvy, doporučení poradce) a stav 
vyřizování problému na úřadech sledován. V případě  nezbytnosti ve prospěch klienta Rada seniorů na 
úřadech také  intervenovala. Zákon o ochraně osobních údajů byl dodržován, během roku 2006 Rada 
seniorů neobdržela žádnou stížnost na práci, či na postup pracovníků poraden. Každý pracovník 
podepsal prohlášení, že získané osobní údaje klientů nezneužije, že je nepoužije k jinému účelu než 
byly získány a že je neposkytne třetí osobě. Každý klient též podepsal prohlášení, že svá osobní data 
poskytl pracovníkovi Rady seniorů dobrovolně a že souhlasí aby s nimi bylo nakládáno pro vyřešení 
jeho případu. Provoz poraden byl v celé republice jednotný, a to od pondělí do čtvrtka od 8 : 00 hod. 
do 18 : 00 hod, a v pátek od 8 : 00 hod. do 14 : 00 hod. Právníci a bytoví poradci jsou k dispozici 
odpoledne od 14 : 00 hod. do 18 : 00 hod.  
 
 
VII. Terénní služby Rady seniorů 
 
 Od listopadu 2006 poskytuje  Rada seniorů přestárlým a nepohyblivým seniorům novou službu, 
tj. terénní pomoc při uplatňování jejich práv, nároků a při obstarávání osobních záležitostí. A to 
prostřednictvím terénních sociálních pracovníků. Pomoc byla a je poskytována na požádání a návštěvy 
se uskutečňují v dohodnutém čase. Rozsah služby byl a je s klientem vždy dohodnut, o průběhu 
vyřizování žádosti klienta je vedena dokumentace. Ve většině případů byli  terénní pracovníci klientem 
požádáni vyřídit žádosti na úřadech v jejich zastoupení. V těchto případech byl klient seznámen se 
všemi zákonnými možnostmi pomoci, na základě jeho rozhodnutí a po předložení potřebných dokladů 
vyplnili terénní sociální pracovníci příslušné dotazníky a tyto osobně postoupili příslušnému úřadu 
k vyřízení. Následně sociální pracovník spolupracoval s úřadem na vyřízení žádosti.  
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 Prostřednictvím takto poskytovaných terénních služeb byly v loňském roce řešeny případy 
zvýšení důchodů pro bezmocnost a přiznání průkazů mimořádných výhod pro zdravotně postižené 
seniory. Dále Rada u těchto seniorů vyřizovala též poskytnutí zdravotních pomůcek a ve čtyřech 
případech se podařilo seniory umístit do domů s pečovatelskou službou a do domovů – penzionů pro 
seniory. Celkově bylo za tři měsíce poskytování služby v roce 2006 takto pomoženo 24 seniorům, 
z toho 18 seniorům v Praze. 

 
 
 
VIII.  Webové stránky a poradenství Rady seniorů  

       
V současném období významně narůstá počet počítačově gramotných seniorů, proto je k 

poradenství využíván také Portál Rady seniorů www.rscr.cz. Návštěvnost webových stránek Rady 
seniorů byla v roce 2006  824  přístupů  v  průměru měsíčně. Nejnižší počet návštěv byl v červenci 
(473) a nejvyšší v listopadu (1 739).  Z hlediska právního poradenství bylo publikováno:  

- „informace o základních změnách zákonů“ (vloženo dne 24.7.), 
- „souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti“ (vloženo dne 29.6.), 
- „změny v nájemních vztazích mezi pronajímateli a nájemci bytu“ (vloženo dne 20.7), 
- „odpovědi na dotazy čtenářů Doby seniorů“ (vloženo dne 2.10.), 
-  „odpovědi na dotazy čtenářů Doby seniorů k vdovským důchodům“ (vloženo dne 2.11.), 
- „změny v nemocenském pojištění se dotknou také seniorů“ (vloženo dne 8.11.), 
- „zvýšení důchodu pro bezmocnost vystřídá od ledna 2007 příspěvek na péči automaticky, 

bez žádosti“ (vloženo dne 1.12), 
- „co by měli senioři vědět o přechodu zvýšení důchodu pro bezmocnost na nový příspěvek 

na péči“ (vloženo dne 3.1. 2007), 
- „od ledna 2007 zanikl některým vdovám a vdovcům nárok na důchod“ (vloženo dne 

18.1.2007),  
 
Z hlediska bytového poradenství  bylo publikováno: 

- „jak správně zvyšovat nájemné u starých nájemních smluv“ (vloženo dne 9.8.), 
- „jak má správně vypadat vyúčtování služby vytápění a poskytování teplé užitkové vody“ 

(vloženo dne 17.8.), 
- „jak správně účtovat za pitnou vodu a za odvod splašků“ (vloženo dne 17.8.), 
- „jak má správně vypadat oznámení o zvýšení nájemního“ (vloženo dne 29.8), 
- „komentář k zákonu o jednostranném zvyšování nájemného“ (vloženo dne 29.8), 
- „co je započítatelná plocha bytu“ (vloženo dne 3.1. 2007). 

 
Dále bylo v roce v roce 2006 vystaveno: 
 
Archiv novin Doba seniorů - kompletní ročník 2006 
Aktuální informace vč. fotodokumentace:    
                                   U ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase 
   Dobrý den seniorů 
   Konference v Hradci Králové 
Kompletní informace z aktivit a jednání Svazu důchodců ČR 
Kompletní archiv Zpravodaje SDČR 
Informace o rekreacích SDČR 
Informace z aktivit EURAGu 
Veškeré připomínkování zákonů Radou seniorů ČR 
Informace o důchodcích v zahraničí 
Kompletní archiv zpravodaje Evropský senior 
Připomenutí vystoupení v TV - Barvy života 
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Návštěvnost webových stránek Rady seniorů ČR za období: leden 2006 – leden 2007 

 
                                leden       únor    březen   duben     květen  červen červenec   srpen       září      říjen   listopad  prosinec  leden 

 
Nejméně návštěvníků přišlo v sobotu. Nejčastější hodina pro návštěvu byla 10:00 hod. dopoledne. 
Nejméně navštěvovaná doba je 01:00 hod. po půlnoci.  
Dle počtu přístupů na stránky Rady seniorů: 
1. Spojené státy 
2. Česká republika 
3. Irán 
4. Slovensko 
5. Polsko 
Nejnavštěvovanějšími stránkami byly informace Svazu důchodců ČR, na druhém místě se umístily 
aktuální informace Rady seniorů ČR a na třetím místě Archiv novin Doba seniorů.  
S obrovskou převahou přistupující používali OS Windows. Stejně je na tom Internetový prohlížeč MS 
Internet Explorer. Nejvíce přístupů na naše stránky je prostřednictvím www.seniori.org  
 
 
IX. Závěr 

 
Rok 2006 byl druhým rokem působnosti Rady seniorů České republiky jako střešní instituce 

dvanácti a od roku 2007 třinácti členských organizací. Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze 
vlastní činnost Rady nikoliv bohatou a rozmanitou působnost jednotlivých členských organizací. 
V tomto pojetí by závěrečné hodnocení celého seniorského hnutí bylo řádově obsáhlejší. Rok 2006 byl 
pro Radu seniorů také obdobím kvalitativních změn jejich funkcí, včetně celkového záběru působnosti.    
Kromě obvyklých legislativních aktivit a vyjednávání s ústavními činiteli, respektive s představiteli 
krajů a samosprávy k  nastavení a k zajištění odpovídající životní úrovně generace třetího věku, byly 
nově poskytovány poradenské a konzultativní služby jednotlivým seniorům, respektive jejich rodinám. 
V závažných případech pak byla realizována terénní „asistentská“ pomoc při uplatňování 
obligatorních, respektive fakultativních nároků sociálně potřebných klientů. Získané poznatky z  
poraden i z osobních návštěv v rodinách seniorů jsou plně využívány při legislativních aktivitách Rady 
seniorů České republiky. Dále je využíváme při zasedáních Rady vlády ČR pro seniory a stárnutí 
populace a samozřejmě jsou též k dispozici partnerským ministerstvům. Tj. Ministerstvu práce a 
sociálních věcí ČR, Ministerstvu  zdravotnictví ČR a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.     
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X. Výsledky hospodaření Rady seniorů za rok 2006 
 

R - audit, s. r. o., 
180 00  Praha 8, Na Hrázi 178/25, 

tel.: 266 31 59 71, 604 824 760; fax, záznam: 266 31 59 72; e-mail: palmovka@r-audit.cz 
zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496, od 31. května 1993, číslo auditorského osvědčení 124 

  

Zpráva nezávislého auditora 
o provedení kontroly ročního zúčtování čerpání finančních prostředků 
poskytnutých v roce 2006 ze státního rozpočtu na projekt S 1025/001 

 
I. Údaje o společnosti: 

1.1. Jméno: Rada seniorů ČR, o.s. 

1.2. Sídlo: Praha 3, nám. W. Churchilla 2/1800 

1.3. IČ: 63829797 
 

II. Předmět ověření a jeho rozsah: 

2.1. Předmětem ověření bylo plnění podmínek čerpání poskytnutých finančních prostředků ze státního 
rozpočtu stanovených Rozhodnutím č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční 
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2006 na projekt S 1025/001 a promítnutí 
těchto podmínek do účetní závěrky za rok 2006. 

2.2. Ověřování bylo provedeno v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISA 800. 
 

III. Souhrnný výrok auditora: 

Podle našeho názoru občanské sdružení, Rada seniorů ČR, plnilo ke dni 31. prosince 2006 ve všech 
významných ohledech podmínky stanovené výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva práce a 
sociálních věcí s výhradou stanoveného procenta spoluúčasti, kdy podíl dotace místo stanovených 
44% dosáhl 77,29%. 

 
 
V Praze dne 31. července 2007 

 
 
     …..……………………………... 
     za  auditora – podpis odpovědného auditora 
 

 
 
IV. Údaje o auditorovi: 
4.1. Auditor: R - audit, s.r.o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, číslo auditorského osvědčení 124 
4.2. Odpovědný auditor: Ing. Jiří Randák, CSc., dekret číslo 521, jednatel společnosti 
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1.  Ověření souladu čerpání finančních prostředků s podmínkami stanovenými Rozhodnutím 
č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí 

 
Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově na podporu poskytování sociálních služeb v rámci 

programu podpory sociálních služeb – podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc 
seniorům a osobám se zdravotním postižením – na spolufinancování konzultačních a poradenských 
středisek RSČR. Podíl vlastních zdrojů byl stanoven ve výši 4.839 tis. Kč. Dotace byla rozčleněna na 
část určenou k pokrytí osobních nákladů (2.100 tis. Kč) a na pokrytí provozních nákladů 
(1 700 tis. Kč). Podíl celkové dotace na výše uvedený projekt měl činit 44% celkových neinvestičních 
nákladů. 

Na základě předložených podkladů lze konstatovat, že čerpání prostředků ze státního rozpočtu 
bylo provedeno v souladu s podmínkami, uvedenými v Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních 
věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2006. Finanční 
prostředky byly použity výhradně k úhradě prokazatelných nákladů vynaložených v přímé souvislosti 
s řešením projektu podle podmínek stanovených výše uvedeným rozhodnutím.  
 
2.  Ověření správnosti dodržení metodiky způsobu vykazování čerpání nákladů 
 

Jednou z povinností příjemce je vést o čerpání a užití účelových finančních prostředků 
samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního 
majetku příjemce. Ověřením bylo zjištěno, že uplatňovaná metodika evidence čerpání nákladů je 
v souladu s platnými účetními předpisy. Podle prohlášení RSČR se její veškerá činnost zaměřila na 
realizaci shora uvedeného projektu. 
 
3.  Ověření správnosti údajů o čerpání finančních prostředků na řešení projektu  
 

Přehled čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2006  

    Finanční prostředky Rozhodnutí MPSV Skutečné čerpání 

    Dotace od MPSV 3.800 tis Kč  3.396 tis. Kč 

z toho: osobní náklady 2.100 tis Kč  1.922 tis Kč 

            provozní náklady 1.700 tis Kč  1.474 tis Kč 

    Vlastní (ostatní) zdroje 4 839 tis. Kč     611 tis. Kč 

    Celkem 8.639 tis. Kč 4.393 tis. Kč 

    Podíl dotace v % 44 77,29 

 
Na základě ověření předložených podkladů musíme konstatovat, že podmínky spoluúčasti 

nebyly dodrženy. 
 
4.  Další upozornění auditora 
 

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR pro rok 2006 – část D bylo zjevně 
chybné (viz např. skutečné procento dotace 295,65%) – opravené v příloze zprávy.  
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               Příloha 1 a 
                                              

Roční účetní uzáv ěrka 
    
    

 Výkaz p říjmů a výdaj ů                                                   
    

    
    Příjmy za Výdaje 
    účetní období za účetní období 

        
1. Příjmy celkem 4949   

1.1. Prodej zboží 0   
1.2. Prodej služeb a výrobků 310   
1.3. Příjem z dotací 4100   
1.4. Dary od institucí 150   
1.5. Příjmy z tiskovin 242   
1.6. Členské příspěvky 8   
1.7. Přijaté úroky 8   
1.8. Ostatní dary od fyzických osob 52   
1.9. Ostatní příjmy 79   

        
2. Výdaje celkem   4393 

2.1. Nákup majetku   929 
2.2. Mzdy zaměstnanců   1417 
2.3. Zdravotní, sociální a zákonné pojistné   504 
2.4. Ostatní osobní výdaje   73 
2.5. Nájemné a služby   425 
2.6. Ostatní služby   378 
2.7. Provozní režie, ostatní výdaje celkem   667 

        
        
        

        
        
        
        

        
    
V položce nákup majetku je zahrnuto vybavení kanceláří v regionech Rady seniorů. 
Mzdy zaměstnanců zahrnují hrubé mzdy, ostatní osobní výdaje pak odměny na DPP a jiné 
výdaje související s odměnami   Nájemné a služby zahrnují úhrady nájemného a služeb s ním  
spojených majitelům poskytujících nebytové prostory. Ostatní služby představují  úhrady 
dodavatelům poskytujícím právní poradenství, dále těm, kteří zabezpečují podmínky potřebné 
pro realizaci sociálního poradenství.    
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Příloha 1 b. 

                

    

 VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH  

    

    
  Druh majetku, závazků a pohledávek Na začátku Na konci 
    období období 

        
1. Majetek 0 929 

1.1. Drobný hmotný majetek (do 40.tisíc) 0 780 
1.2. Drobný nehmotný majetek 0 3 
1.3. Ostatní drobný majetek 0 146 

        
2 Peníze 58 613 

2.1. Peníze v hotovosti a ceniny 1 29 
2.2. Peníze na bankovních účtech 57 584 

        
3. Zásoby 0 0 
        
4. Pohledávky 0 67 

4.1. Pohledávky dlouhodobé 0 0 
4.2. Pohledávky krátkodobé 0 67 

        
5. Závazky 0 527 

5.1. Závazky dlouhodobé 0 0 
5.2. Závazky krátkodobé 0 123 
5.3. Závazky krátkodobé - vratka dotace 0 404 

        
6. Rezervy 0 0 
        
        
        
        

        
        
        
        
    
Občanské sdružení nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. Krátkodobé 
pohledávky jsou evidovány převážně za dodávané materiály distributorům. Krátkodobý  
finanční majetek je tvořen zůstatky prostředků na bankovním účtu a hotovostí v pokladně. 
Krátkodobé závazky jsou tvořeny jednak prostředky určenými jako vratka nevyčerpaných 
dotačních prostředků, které byly smlouvou určeny  na osobní náklady a na provozní náklady      
a také  závazky dodavatelů fakturujících své služby a dodávky.   
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   Příloha  2 a. 
  
     PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
    

 VÝDAJE  Z  DOTACE  MPSV ZA ROK 2006  

    

I.   PŘEHLED O VÝDAJÍCH  Kč Kč 
        

1. Osobní náklady    1 921 622    
1.1. Hrubé mzdy 1 417 544      

1.2. 
Odvody na sociální a zdravotní 
pojištění 496 140      

1.3. Zákonné pojistné       7 938      
1.4. Ostatní osobní náklady     
        

2. Materiálové náklady    929 221     

2.1. 
Nákup drobného hmotného majetku 
(do 40 tisíc)   780 304      

2.2. Kancelářské zařízení a potřeby   112 805      
2.3. Odborná literatura     36 112      
        

3. Nemateriálové náklady      544 746    
3.1. Nájemné a služby     381 753      
3.2. Cestovné      22 102      
3.3. Náklady na spoje       36 067      
3.4. Školení       5 424      

3.5. 
Nákup drobného nehmotného 
majetku      3 452      

3.6. Ostatní služby   -         
3.7. Ostatní náklady     95 948      
        

  Náklady neinvesti ční celkem      3 395 589    

4 
Vrácení nečerpaných prostředků 
z dotace    404 411      

  Celkové výdaje z dotace       3 800 000    
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  Příloha   2 b. 

   

             PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
    

 PŘÍJMY Z DOTACE MPSV ZA ROK 2006  
   

I.    PŘEHLED O PŘÍJMECH   Kč 

1. Dotace         3 800 000     

1.1. Dotace MPSV 3 800 000     

      

Příjmy z dotace (neinvesti ční) celkem   3 800 000     
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   Příloha 3a 

             PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
    

                        CELKOVÉ  VÝDAJE  Z  PROJEKT U   

    

I.     PŘEHLED O VÝDAJÍCH   Kč Kč 

        

1. Osobní náklady   1 994 333    

1.1. Hrubé mzdy 1 417 544     

1.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění    496 140      

1.3. Zákonné pojistné        7 939      

1.4. Ostatní osobní náklady    29 700      

1.5. Jiné mzdové náklady    43 010      

        

2. Materiálové náklady     929 221    

2.1. 
Nákup drobného hmotného majetku (do 
40 tisíc)   780 304      

2.2. Kancelářské zařízení a potřeby   112 805      

2.3. Odborná literatura    36 112      

        

        

        

3. Nemateriálové náklady    1 469 502    

3.1. Nájemné a služby     388 718      

3.2. Cestovné     22 102      

3.3. Náklady na spoje      36 239      

3.5. Školení      5 424      

3.6. Právní  služby    46 750      

3.7. Ostatní služby   331 119      

3.8. Ostatní náklady   635 698      

3.9. Pořízení DNM do 60 tisíc Kč      3 452      

        

  Náklady neinvesti ční celkem    4 393 056    
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  Příloha 3 b. 
             
                PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
   

 PŘÍJMY NA REALIZACI PROJEKTU ZA ROK 2006 
   

I.      PŘEHLED O PŘÍJMECH Kč 

      

1. Dotace         4 100 000     

1.1. Dotace MPSV         3 800 000     

1.2. Dotace MMK   300 000     

      

2. Dary           150 000     

2.1. Dary TWE Transgas  150 000     

      

      

3. Ostatní příjmy     698 775     

      

 Příjmy (výnosy) neinvesti ční celkem 4 948 775     
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  Příloha   4 

   

        PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ       
   

 PŘÍJMY NA REALIZACI PROJEKTU ZA ROK 2006 

   

I.      PŘEHLED O PŘÍJMECH Kč 

      

1. Dotace 4 100 000     

1.1. Dotace MPSV  3 800 000     

1.2. Dotace MMK     300 000     

      

2. Dary   150 000     

2.1. Dary TWE Transgas   150 000     

      

3. Ostatní p říjmy  698 775     

3.1. Členské příspěvky      8 050     

3.2. Příjmy z prodeje novin  241 977     

3.3. Příjmy z inzerce  310 230     

3.4. Přijaté úroky     8 082     

3.5. Ostatní dary   52 000     

3.6. Ostatní příjmy   78 436     

      

  Celkový objem p říjmů (výnos ů) 4 948 775     
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    Příloha č.6 

     

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLAD Ů V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ PRO 
PLNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁKLADY NA VLASTNÍ ČINNOST 
ORGANIZACE 

     

I.     PŘEHLED O VÝDAJÍCH   Celkem Sociální Činnost 

       služby  organizace 

1. Osobní náklady 1 994 333         1 994 333          -       

1.1. Hrubé mzdy  1 417 544         1 417 544          -       

1.2. 
Odvody na sociální a zdravotní 
pojištění     496 140            496 140          -       

1.3. Zákonné pojistné         7 939                7 939          -       

1.4. Ostatní osobní náklady      29 700              29 700          -       

1.5. Jiné mzdové náklady      43 010              43 010          -       

                  

2. Materiálové náklady     929 221            929 221          -       

2.1. Vybavení  DDHM  do 40 tis.     780 304            780 304          -       

2.2. Kancelářské zařízení a potřeby    112 805            112 805          -       

2.3. Odborná literatura      36 112              36 112          -       

          

          

3. Nemateriálové náklady  1 469 502         1 452 613     16 889    

3.1. Nájemné a služby     388 718            388 004            714    

3.2. Cestovné      22 102              22 102           -       

3.3. Náklady na spoje       36 239              35 351            888    

3.5. Školení        5 424                5 424           -       

3.6. Právní  služby      46 750              46 750           -       

3.7. Ostatní služby     331 119            324 112         7 007    

3.8. Ostatní náklady    635 698            627 418         8 280    

3.9. Nákup drobného nehmotného majetku         3 452             3 452            -       

          

  Náklady neinvesti ční celkem  4 393 056         4 376 167       16 889    
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  Příloha    5 a 

   

            STAV A POHYB ZÁVAZK Ů A MAJETKU ORGANIZACE                           
   

I.      PŘEHLED ZÁVAZCÍCH  Kč 

      

1. Závazky celkem 
                                 

527 530     

1.1. Vratka dotace MPSV 
                               

404 411     

1.2. Náklady na spoje 
                                   

5 135     

1.3. Ostatní služby 
                                 

57 735     

1.4. Ostatní náklady 
                                 

60 249     
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   Příloha  5 b 

    

       PŘEHLED O MAJETKU ORGANIZACE  

    

II. Majetek organizace * 
Vstupní 
cena Počet kusů 

       

1. Celkem drobný hmotný majetek organizace      780 304      

1.1. Počítačové vybavení kanceláří      303 840       8 

1.2. Zařízení kanceláří nábytkem      302 494    142 

1.3. Ostatní kancelářské zařízení       173 970      22 

        

        

2. Celkem dlouhodobý hmotný majetek ** 0   

    

*  Jednotlivá zařízení a vybavení včetně vstupních cen je součástí inventarizace provedené 

    na základě „Příkazu předsedy Rady seniorů ČR“  k 31. 12. 2006.  

    

** Organizace nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek  
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