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I. Úvodem 
 
 Rok 2007 byl pro Radu seniorů České republiky rokem významných změn v postavení, 
v rozsahu působnosti i v utváření vnitřní struktury orgánů. Do Rady vstoupila nová významná 
seniorská organizace (Republiková rada důchodců českých drah při OSŽ) a pět nových klubů 
důchodců. V  Královéhradeckém a ve Zlínském kraji se podařilo ustavit krajské rady  jako krajské 
organizační složky Rady seniorů České republiky. Současně byla v obou krajích navázána neformální 
spolupráce s krajskými samosprávami i s jejich představiteli. V listopadu pak byla Radě dle zákona 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách přiznána akreditace poskytovatele odborného sociálního 
poradenství. A to pro kraje Prahu, Jihomoravský, Moravskoslezský a Královéhradecký. Za vysoké 
společenské uznání působnosti Rady je možno považovat přijetí její delegace prezidentem republiky u 
příležitosti Mezinárodního dne seniorů. 
  

 
 

Přijetí delegace RS ČR prezidentem republiky u příležitosti Mezinárodního dne seniorů - 1. 10. 2007. 
 

Rada seniorů ČR tak stále disponuje reprezentativní mírou suverenity k  výkonu vyjednávacích 
funkcí, které v roce 2007 široce uplatňovala nejen k ministerstvu práce a sociálních věcí, k 
ministerstvu zdravotnictví, k ministerstvu pro místní rozvoj, k ministerstvu školství, ale též 
k představitelům obou komor Parlamentu České republiky, k poslaneckým klubům v  Poslanecké 
sněmovně a v neposlední řadě i k jednotlivým poslancům v seniorském věku. Z dalších významných 
vyjednávacích aktivit Rady je možno vzpomenout jednání s primátory statutárních měst Brna a 
Ostravy.  

 Kolegium jako nejvyšší orgán Rady zasedalo 4x, předsednictvo 6x a revizní komise 8x. 
Z odborného aktivu zasedala bytová komise 4x, ekonomická komise 3x a zdravotní komise …x. 
Komise pro sociální služby loni nezasedala, ale zabezpečila červnové školení pracovníků a 
dobrovolníků Rady a komise organizační zase participovala na organizační a personální přípravě 
ustavení obou krajských rad.  
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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                                                75 % 
Ing.Jaroslav Ulma                             místopředseda RS ČR                                              100 % 
Doc.MUDr.JosefAlois Tichý,CSc.                                                                                     100 % 
PhMr.Hana Čiháková                                                                                                           75 % 
PhDr.Ivana Richterová                                                                                                         33 % 
Ing.Vladimír Horák (člen od září 2007)                                                                                 0 %                             
Ing.Luděk Laburda                                                                                                             100 % 
Naďa Mihalovičová                                                                                                            100 % 
Pavel Vranský                                                                                                                       75 % 
Ing.Luboš Pásek                                                                                                                  100 % 
Prof.MUDr.Pavel Kalvach,CSc.                                                                                           25 %                             
Pavlína Krbcová                                                                                                                  100 %  
Jarmila Houšková                                                                                                               100 % 
Pavla Radová                                                                                                                      100 % 
Ivan Šlíba                                                                                                                              50 % 
Alois Malý (člen od dubna 2007)                                                                                         75 % 
Iva Pilková (členka od prosince 2007)                                                                                   0 %                             
 
Členové předsednictva Rady seniorů České republiky: 
 
jméno                                                                                   účast na zasedáních předsednictva  
Dr.Zdeněk Pernes                                                                                                               100 % 
Prof.RNDr.PhMr.Jan Solich,CSc.                                                                                        33 %  
Ing.František Hinz                                                                                                                83 %  
Ing.Jaroslav Ulma                                                                                                               100 % 
Doc.MUDr.Josef Alois Tichý,Csc.                                                                                       83 % 
PhMr.Hana Čiháková                                                                                                           50 % 
PhDr.Ivana Richterová                                                                                                         50 % 
Ing.Vladimír Horák (člen od září 2007)                                                                                 0 %   
Ing.Luděk Laburda                                                                                                             100 %  
Pavel Vranský                                                                                                                       83 % 
Alois Malý (člen od dubna 2007)                                                                                       100 % 
 
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                                                                                                                     68 % 
Ing.Anna Hynková                                                                                                              100 % 
Ing.Dagmar Dimitrovová                                                                                                      38 % 
Jarmila Houšková                                                                                                                 88 % 
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II. Rozšiřování vlivu Rady seniorů České republiky do krajů a statutárních měst 
 
 Za dostupnost a kvalitu zdravotní péče, za dostupnost sociálních služeb, a to nejen rezidenčních 
ale také ambulantních a terénních, za dopravní obslužnost území, za komoditní plány a to včetně 
financování volnočasových aktivit a bezplatného poradenství pro seniory odpovídají krajské 
samosprávy a krajské úřady. Obdobně též samosprávy statutárních měst, které navíc odpovídají také za 
dostupnost bydlení seniorů, za nabídku a podmínky jejich kulturního a společenského vyžití, za rozvoj 
klubové činnosti, atd. Spoluúčast na přípravě, rozhodování a v neposlední řadě také na kontrole 
výkonu těchto činností je tedy významným posláním Rady seniorů, které je realizováno 
prostřednictvím krajských a městských složek její vnitřní organizační výstavby. Rok 2007 byl rokem 
významného pokroku v této oblasti, do Rady vstoupily městské rady seniorů statutárních měst Hradec 
Králové a Jihlava a na úrovni krajů byla konstituována historicky první krajská rada seniorů v České 
republice, a to v kraji Královéhradeckém. V průběhu roku se pak za významné osobní podpory 
hejtmana kraje Ing. Pavla Bradíka konsolidovaly vzájemné vztahy krajské rady s krajským úřadem, a 
to včetně finanční podpory. Od dubna pak v  kraji pracuje Komise rady Královéhradeckého kraje pro 
řešení problematiky seniorů pod vedením hejtmana. V této komisi je zastoupena celá krajská rada a 
předseda městské rady seniorů statutárního města Hradec Králové. Komise iniciovala zpracování tzv. 
Plánu začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 až 2010 sledující zvyšování 
vzdělanosti seniorské populace, dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb, rozvoj 
volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, rozvoj komunitního a kulturního života, dále 
zapojení seniorů do společenské činnosti, dobrovolnickou pomoc seniorům, vytvoření dotačního 
programu pro podporu seniorských organizací, atd. Realizaci plánu bude krajská rada seniorů a krajská 
komise pro seniory pravidelně vyhodnocovat. Další krajská rada seniorů byla ustavena v prosinci, a to 
v kraji Zlínském. Městské rady seniorů  pak ovlivňuji městskou sociální a zdravotní politiku, mají 
svoje zastoupení v příslušných komisích, městským orgánům předkládají svoje stanoviska ke 
koncepčním materiálům týkajících se seniorů. Rozšiřování vlivu Rady seniorů České republiky do 
krajů a statutárních měst pokračuje i v roce 2008.  
 
III. Participace Rady na tvorbě zákonů a podzákonných norem státu 
 
  Rada participuje na zákonech zpracovávaných čtyřmi ministerstvy, a to ministerstvem práce a 
sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem financí. 
Loni stát předložil k připomínkování novelu zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 45 novel 
zákonů včetně třech zákonů nových tzv. reformy veřejných rozpočtů 2008, 32 novel zákonů první 
etapy penzijní reformy, návrh vládního nařízení valorizace penzí od 1. ledna 2008 a návrh vládního 
nařízení definující tzv. normativní náklady na bydlení pro rok 2008. Do legislativních aktivit náležela 
též participace Rady seniorů na vyhodnocení realizace tzv. Národního programu přípravy na stárnutí 
za období let 2003 až 2007 a na přípravě nového Národního programu přípravy na stárnutí pro období 
let 2008 až 2012. Ve vztahu k reformě veřejných rozpočtů bylo uplatněno 7 legislativních návrhů, 
které ale příslušná ministerstva neakceptovala, proto byly předloženy poslaneckým a senátorským 
klubům v obou komorách Parlamentu. Dále všem poslancům v seniorském věku. Šlo o zachování 
automatické indexace příspěvku na péči, o zachování progresivního nastavení zákona o životním a 
existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi ve vztahu k rodinám starobních důchodců 
s nízkými příjmy a neposlední řadě o zachování pohřebního pro starobní důchodce. U regulačních 
poplatků ve zdravotnictví bylo navrhováno osvobodit pojištěnce starší 65 let s měsíčním příjmem 
nižším než 7 000 Kč a u financování zdravotní péče státem navrhla Rada seniorů uplatnit institut 
automatického každoročního minimálního navýšení plateb státu za své pojištěnce. A to k zachování 
alespoň  reálné hodnoty plateb. Dále bylo odmítnuto zvýšení základní sazby daně z přidané hodnoty 
z 5 na 9 %. U penzijní reformy Rada s politováním konstatovala, že stát nevyužil jejich návrhů, 
předložených ministerstvu práce a všem parlamentním politickým stranám v roce 2006. Současně 
požadovala změnu současného nastavení valorizačních schémat penzí nejen k uchování jejich reálné 
hodnoty, ale v přiměřeném rozsahu též k dosažení přiměřeného podílu důchodců na prosperitě 
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společnosti. Dále bylo upozorněno na věcné nedostatky předložených východisek důchodové reformy, 
které zpochybňují její věcnou orientaci, odmítnuty návrhy koncepčních změn invalidních penzí a 
návrhy na prodloužení minimální doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Odmítnuty byly též 
restriktivní návrhy u náhradních dob penzijního pojištění. Z výše uvedených důvodů byl celkový návrh 
první etapy penzijní reformy zamítnut a uplatněn požadavek na její přepracování. Vláda ani Parlament 
ale opodstatněné požadavky Rady neakceptovaly. Vládní návrh pouze na minimální valorizaci penzí 
2008 Rada odmítla, a  na konkrétních propočtech dokázala její podhodnocení. V této souvislosti bylo 
požadováno lednovou průměrnou starobní penzi sólo navýšit nikoliv o navrhovaných 346 Kč, ale o 
650 Kč. Dále bylo požadováno zachovat diferencované valorizace penzí u tzv. novo a starodůchodců. 
Ani tyto opodstatněné požadavky vláda neakceptovala. Ve vztahu k nařízení vlády, které nastavilo tzv. 
normativní náklady na bydlení 2008 pro účely příspěvku na bydlení Rada požadovala stanovit pro 
Hl.m.Prahu normativní náklady na bydlení nikoliv na úroveň předpokládaných průměrných 
celopražských nákladů na bydlení, ale na úroveň nejvyšších nákladů na bydlení. Oproti průměrným 
jsou totiž senioři bydlící na Praze 6 a na Praze 1 silně diskriminováni. U vyhodnocení realizace 
Národního programu přípravy na stárnutí za období 2003 až 2007 Rada konstatovala významné 
nedostatky. Ze 103 stanovených úkolů bylo totiž splněno pouze 46. V této souvislosti byl odmítnut 
formální přístup některých ministerstev. A konečně k předloženému návrhu na nový Národní program 
přípravy na stárnutí pro období 2008 až 2012 bylo uplatněno 24 požadavků. Vláda z nich 15 
akceptovala. 
 
IV. Vyjednávací aktivity s ústavními činiteli a s primátory statutárních měst 
 
Z nejvýznamnějších vyjednávacích a dohadovacích aktivit Rady v roce 2007 byla jednání: 
 

- s ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem k valorizaci penzí 2008,   
 
- s ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem k činnosti Rady vlády pro seniory 

a stárnutí populace a k mechanismu přiznávání dotací neziskovým organizacím a občanským 
sdružením z kapitoly 313 státního rozpočtu,  

 
- s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem k dostupnosti bydlení seniorů v podmínkách 

skokové deregulace nájemního v nájemních bytech a k financování bytového poradenství Rady 
seniorů,  

 
- na úrovni statutárních měst Rada jednala s primátory města Brna a  města Ostravy k založení a 

k činnosti městských rad seniorů, k podílu seniorských organizací na komunitním plánování a 
k uskutečnění celoměstských informačních aktivů pro seniory k sociální a bytové reformě 
2007.  

 
- nejvýznamnější aktivitou v roce 2007 pak bylo přijetí čtrnácti členné delegace Rady seniorů 

prezidentem České republiky Prof. Václavem Klausem, CSc. u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů. Delegace panu prezidentovi představila seniorské hnutí v České republice,  tlumočila 
obavy seniorské populace z připravované reformy veřejných rozpočtů a předala koncepční 
dokument definující základní problémy generace třetího věku v České republice na počátku 
třetího tisíciletí z pohledu Rady seniorů České republiky. Dokument byl následně projednán 
v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace.  
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Zásadní problémy generace třetího věku v České republice na počátku třetího 
tisíciletí: 
 
1) Soustavné zhoršování sociálního postavení českých seniorů: 
 Sociální postavení českých seniorů není snadné, růst průměrné výše starobních penzí zaostává 
za vývojem průměrné mzdy v národním hospodářství. Měřeno dle mezinárodních standardů, tzv. 
celkovým náhradovým poměrem, tj. relací mezi průměrným starobním důchodem sólo a průměrnou 
mzdou brutto se sociální postavení českých starobních důchodců permanentně zhoršuje. A to z 55,3 % 
v roce 1991 na 40,4 % v roce 2006. (dle spekulativního propočtu MPSV pak ze 55,3 % v roce 1991 na 
40,8 % v roce 2006). V roce letošním lze s ohledem na rychlejší růst mezd oproti růstu penzí důvodně 
předpokládat, že dojde k propadu dalšímu. Nejvyšší meziroční propad sociálního postavení českých 
seniorů byl na konci minulého tisíciletí v roce 1993 (-5,0 procentních bodů) a na začátku současného 
tisíciletí v roce 2004 (-1,6 procentního bodu). Schválená valorizace penzí pro rok 2008 na zákonem 
stanovené minimální úrovni 346 Kč, tj. o 3,9 % u průměrného starobního důchodu za předpokládaného 
růstu mezd o 7,4 % sociální postavení starobních důchodců dále zhorší. Dle propočtů RS ČR o 0,8 až 
1,1 procentního bodu, dle propočtů MPSV o 0,7 %. Tj. hrozí další pokles celkového náhradového 
poměru až na 40,0 - 39,1 %. Po zastavení permanentního meziročního propadu sociálního postavení 
českých seniorů v letech 2004 a 2005 jde o propad výrazný a v podmínkách poměrně vysoké 
prosperity národního hospodářství o propad mezigeneračně nespravedlivý. Přitom celkový náhradový 
poměr např. ve Francii je 53 %, v Rakousku 53 %, ve Velké Británii 45 %, ve Španělsku 49 %, 
v Německu 44 %, v Polsku 45 % a na Slovensku 48 %. Také z hlediska eliminace zvýšených životních 
nákladů seniorů důsledkem nárůstu daňové zátěže a nákladů zdravotních je schválená valorizace 
penzí pro rok 2008 zhruba na poloviční úrovni. K tomu je nezbytné připočítat skokový nárůst ceny 
bydlení, zejména bydlení nájemního a velkou neznámou bude v roce 2008 též pohyb spotřebitelských 
cen u potravin. K zastavení soustavného zhoršování sociálního postavení českých seniorů 
požaduje Rada seniorů České republiky zásadní úpravy příslušné legislativy. 
 
2) Charakter mezigeneračních vztahů a mediálně utvářeného obrazu třetí generace v české 
společnosti: 
 Absolutizace nezbytné penzijní reformy pouze z pohledu její nákladové složky a   mediálního 
propagace reformy typu „výdaje na důchodové nebezpečí“, při absenci objektivních a komplexních 
informacích o generaci třetího věku, účelově manipuluje veřejnost a utváří až konfliktní vztahy mezi 
generacemi. Přitom ucelené vzdělávací pořady veřejnoprávní televize, a už vůbec ne televizí 
komerčních, o problematice generace třetího věku neexistují. Problematika výuky více generačních 
vztahů ve společnosti více generací silně absentuje též ve výchovném cyklu všech typů škol. 
 
3) Celospolečenské využití potenciálu generace třetího věku: 
 Český trh práce na využití široké nabídky seniorské pracovní síly není připraven. Z celkových 
příjmů seniorů je pouze cca 2,4 až 2,6 % ze závislé činnosti a 0,2 % z podnikání. Také nezaměstnanost 
populace nad 50 roků věku v České republice vzrůstá, a to i při pozitivním vývoji. Přitom nabídka 
seniorské pracovní síly je v městských aglomeracích silná. V některých okolních zemích je problém 
systémově řešen - viz Německo – projekty více generačního bydlení jako sociální model, atd. Rada 
seniorů ČR doporučuje uskutečnit konferenci s podporou prezidenta republiky k nastartování 
příslušných aktivit.  
 
4) Potenciální fenomén skokového nárůstu „bezdomovství“ seniorů: 
 Důsledkem realizace zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
jsou senioři s nízkými penzemi podněcováni ke stěhování do menších malometrážních bytů (zejména u 
soukromých pronajímatelů), které za dostupnou cenu nájemného ale nejsou k dispozici! Přitom stát i 
obce měly dostatek času na přípravu a na vyčlenění dostatečného počtu malometrážních bytů pro 
seniory. Situace začíná být aktuální v Praze a v Brně. Po trojnásobném nezaplacení nájemného a 
služeb souvisejících s bydlením budou senioři vystěhování na ulici! Sociální dávky na bydlení tuto 
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situaci neřeší. Obdobná situace je též v domovech pro seniory, ve kterých žije velká část seniorů, kteří 
nedosáhnou na příspěvek na péči. Po roce 2009 se budou muset vystěhovat, ale nemají kam, svoje 
nájemní byty vrátili za umístění do domovů důchodců a do domovů penzionů obci. Rada seniorů 
České republiky požaduje urychlené systémové řešení. A to jak na úrovni státu (definování a 
legislativní zpracování sektoru sociálního bydlení), tak i na úrovni hl.m..Prahy a statutárních 
měst.  
 
5) Reformy zdravotnictví: 
 Připravované nutné reformy zdravotnictví – bez řádného konkrétního objasnění – právem 
působí u seniorů dojem, že reforma postihne finančně především starší generaci. Žádáme proto, aby 
příslušní představitelé státu více diskutovali s představiteli seniorů. 

  
   

                             V Brně na setkání ministra zdravotnictví Julínka se členy Svazu důchodců ČR 
 
6) Financování poradenských, respektive dalších aktivit seniorských organizací: 
   Seniorská populace je z důvodu věku specifickou sociální skupinou vyžadující specifickou 
péči, ochranu a pomoc. Tyto aktivity zabezpečují seniorské organizace, včetně Rady seniorů České 
republiky, a to ve většině případů za stát. Přitom financování společensky prospěšné činnosti není 
zajištěno, grantové řízení je netransparentní, o miliardových částkách rozhodují ministerští úředníci, 
proti rozhodnutí není ani možnost odvolání. U podnikatelské sféry ani u existujících nadací nejsou 
seniorské organizace, včetně Rady seniorů ČR, z hlediska sponzorské činnosti „zavedeny“. Rada 
seniorů ČR žádá pane prezidenta o pomoc. 
 

Výsledky výše uvedených aktivit nejsou jednoznačné. Rada seniorů splnila své poslání a 
obeznámila odpovědné ústavní činitele počínaje prezidentem republiky se situací seniorské populace 
v České republice. Stanoviska Rady byla kvalifikovaná, např. odhad inflace 2008 byl kvalifikovanější 
než odhady ministerstva financí, České národní banky i dalších renovovaných institucí. Odpovědnost 
za důsledky politických rozhodnutí nesou politici, Rada seniorů právní předpisy neschvaluje a o 
penězích nerozhoduje. O problémech seniorské populace se ale nově začalo hovořit i v prezidentské 
kanceláři, řešení čtyř ze šesti předložených „zásadních problémů“ se podařilo prosadit do Národního 
programu přípravy na stárnutí pro období let 2008 až 2012. Jejich plnění bude každým rokem 
kontrolováno a příslušná ministerstva volány k odpovědnosti. Výsledkem vyjednávacích aktivit 
s představiteli samosprávy bylo uskutečnění celoměstských setkání seniorů k  aplikaci zákonů sociální 
a bytové reformy 2007 do městských podmínek v Brně. V Ostravě tato akce proběhla v lednu 2008, a 
to za účasti primátora a jeho náměstka. Dále byla v Ostravě obnovena činnost městské rady seniorů 
jako poradního orgánu primátora. Ve statutárním městě Brně se naopak podařilo prosadit do  
komunitního plánu vzdělávací a volnočasové aktivity seniorské populace, a to včetně poradenství 
Rady seniorů. Jde o systémové řešení a to včetně financování.  
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 V. Výstavní činnost 
 

Významnou výstavní činností Rady seniorů byla účast na mezinárodním veletrhu For Family, 
resp. její části věnované dříve narozeným návštěvníkům For Senior, pořádaným firmou ABF, a.s. na 
výstavišti v Praze–Letňanech. Již téměř tradičně zavítalo k našemu stánku velké množství návštěvníků. 
Proti minulým akcím bylo zřejmé, že o našem občanském sdružení vědí a znají naše noviny Doba 
seniorů a využívají i poradny Rady jak v Praze, tak i v Brně, Hradci Králové a Ostravě. Starší čísla 
našeho měsíčníku byla průběžně rozebírána těmi návštěvníky, kteří většinou neznali ani Radu seniorů, 
ani naše periodikum. Datum konání veletrhu korespondovalo s termínem vydání našeho nového čísla 
Doby seniorů a to zde bylo opět s úspěchem prodáváno. Během veletrhu i následně po něm nám stoupl 
počet předplatitelů. Někteří návštěvníci veletrhu projevili zájem o vstup do Rady seniorů. Byla jim 
předána přihláška a vysvětleny podmínky členství.  

V prostoru našeho stánku na veletrhu jsme dali možnost k popularizaci své činnosti i naší 
nejsilnější organizaci – Svazu důchodců České republiky. Zde byl velký zájem zejména o nabízené 
rekreace a možnosti zapojení do práce svazu v místě bydliště návštěvníků. 
 

 
 
Mimo Radu seniorů a Svaz důchodců se na veletrhu For senior prezentovala i další naše 

organizace - Svaz ochrany spotřebitele. I o jeho informace byl mezi návštěvníky velký zájem. 
Rada seniorů České republiky měla své zastoupení i v hodnotící komisi, která vybírala 

z přihlášených exponátů ty výrobky, které měly největší přínos pro seniorskou populaci. Z mála 
přihlášených výrobků odborná porota vybrala masážní terapeutický přístroj SHUBOSHI FZ-1 firmy 
Yalu. Následná inzerce v našem měsíčníku byla velmi úspěšná a slevu 1 000 Kč po předložení inzerátu 
využilo mnoho našich čtenářů.     

 
Dále se Rada seniorů ČR ve dnech 23. - 25. 10. 2007 zúčastnila prodejní a kontrakční výstavy v 

Národním domě na Vinohradech. Cílem bylo oslovit seniorskou veřejnost, nabídnout poradenské 
služby Rady a  individuálním tazatelům poskytnout přímé poradenství a pomoc. Výstavní stánek Rady 
navštívilo cca 1000 návštěvníků, mnozí požadovaly podrobné informace o činnosti poraden Rady 
seniorů. Sociálně právní otázky byly zájemcům rámcově objasněny v průběhu veletrhu. Někteří z 
návštěvníků následně využily poradenských služeb a pomoci Rady seniorů ČR v jejich poradnách.  

 
Funkci poradenského servisu seniorům splnil též prodej, respektive bezúplatné věnování 

starších čísel měsíčníku Doba seniorů, kde každé číslo obsahuje právní, bytový a zdravotně osvětový a 
počítačový servis. Prodalo se ca 300 nových výtisků a 500 starších čísel Doby seniorů bylo rozdáno 
bezúplatně.  
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VI. Vydavatelská činnost 
 
 Po počátečních problémech s převzetím vydavatelské činnosti periodika Doby seniorů od 
servisní organizace Antipol Brno v roce 2006, se v roce 2007 Rada seniorů jako vydavatel potýkala 
zejména s problémy jeho finančního zabezpečení. Ministři partnerských ministerstev současné koaliční 
vlády odmítli placenou inzerci, bylo nutné hledat náhradu. Částečnou náhradu za výpadek státu se 
podařilo vykompenzovat u společností ČEZ, u Českých drah a u České strany sociálně demokratické, 
které si placenou inzerci v Době seniorů objednaly. V závěru roku pak byla uzavřena dohoda 
komerčního zajištění inzerce za 40 % provizi s firmou vydavatelství a nakladatelství Altera Media, 
s.r.o. Pro vlastní rozšíření odběru Doby seniorů pak byla nově otevřena střediska tzv. alternativního 
prodeje u Sdružení nájemníků České republiky, u Centra celoživotního vzdělávání Vltavská v Praze a 
u firmy ………..v Liberci. V celoročním průměru tak bylo prostřednictvím alternativního prodeje 
každý měsíc prodáváno 888 výtisků. Dalších cca 250 výtisků se prodávalo v kancelářích Rady seniorů. 
Další formou dostupnosti novin je předplatné, kde meziročně vzrostl počet předplatitelů z 1 390 v roce 
2006 na 1875 v roce 2007 (prosinec2006/prosinec 2007). U rozsahu novin došlo oproti roku 2006 
k navýšení, a to ze 16 na 24 stran. S ohledem na tuto skutečnost pak byla zvýšena také jejich cena, a to 
ze 7 na 9 Kč. A to jak pro předplatitele, tak pro prodejní stánky. Alternativním prodejcům jsou noviny 
prodávány za 6 Kč. Od prvopočátku svojí existence, tj. od října 2005, se první seniorské noviny 
v České republice stále 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 až druhý den a po zbytek měsíce se o prodej vydání dále nestarat. Tomu odpovídá také 
objednávka příštího čísla. Záleží tedy pouze na seniorech zda chování stánkařů ve svůj prospěch 
ovlivní. Náklad jednotlivých čísel v roce 2007:  
 

měsíc 1/207 2/207 3/207 4/207 5/207 6/207 7/207 8/207 9/207 10/207 11/207 12/207 

náklad 25 000 27 000 25 200 23 700 21 800 21 700 20 000 20 000 20 400 21 850 21 300 20 900 
remitenda 73 % 70 % 71 % 73 % 71 % 68 % 68 % 68 % 68 % 69 % 69 % 68 % 

 
Zaměření Doby seniorů je nadále pestré, hlavním posláním je ale specifické poradenství a informační 
servis generaci třetího věku. A to z oblasti sociálního, bytového, občanského a rodinného práva, 
z oblasti zdravotnické osvěty, z 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 nabízejí kulturní 
kalendář, knižní okénko seniorským čtenářům, nebo duchovní okénko věřícím seniorům. Ke 
zkvalitnění periodika byla uskutečněna čtenářská anketa, které se zúčastnilo 410 čtenářů. Z jejich 
výsledků vyplývá, že 78 % čtenářů bylo spokojeno s jejich obsahem, že 32 % čtenářů mělo problémy 
s jejich dostupností a že 73 % čtenářů nemá problémy s novinou inzercí. Dále 72 % čtenářů zařadilo 
Dobu seniorů jako noviny nadstranické. V těchto čtenářských anketách se bude pokračovat i nadále.  
 
Periodikum „Doba seniorů“ a poradenství Rady seniorů:    
 

- Doba seniorů č. 1 – „K dotazům k příspěvku na péči“, „Co se špatně vypočítanou 
plochou bytu“, „Není důvod k žádným obavám“, „Od ledna se zvyšují důchody“, „Pomoc 
z přírody“.  

- Doba seniorů č. 2 – „Zájem o poradnu Rady seniorů v Brně“, „Účtování vodného a 
stočného“, „Jak žádat o důchod v roce 2007“, „Naučte se být kreativní“, „Jak platit za 
odpadky“, „Práva máte i v čistírně“. 

- Doba seniorů č. 3 – „Penze českých seniorů v roce 2006“, „Důchodový účet ve ztrátě?“, 
„Voda: služba nebo zboží?í“, „Když trápí poruchy spánku“, „Bezpečí ve vlastním bytě“, 
„Změny u vdov a vdovců“, „Jak na naši paměť“, „Pohyb je nejlevnější lék“,  

- Doba seniorů č. 4 – „Postavení seniorů se loni zhoršilo“, „Nájemníci žádají změnu 
zákona“, „S jakým PC na internet“, „Nechci platit za jiné“ „Na co si dávat pozor na 
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ulici“, „Chodci stále v ohrožení“, „Zlatá pravidla pro záda“ , „Nevěřte na zázraky“, 
Zažeňte stařecké skvrny“. 

- Doba seniorů č. 5 – „Obavy ze sociálních dopadů“, „S ministrem Čunkem o bydlení“, 
„Kdo platí za vymetání komínu“, „S jakými programy na internet“, „Bytové poradny RS 
ČR“, „Vydědění upravuje zákon“, „Ohrožení chodci na přechodech“, „Nedejte se 
oškubat“, „Volba přístroje a operátora“.  

- Doba seniorů č. 6 – „Ministr Julínek seniory zklamal“ „Nespokojenost se zabezpečením 
ve stáří“, „Bydlení patří k prioritám života“, „Příspěvek na bydlení – Lze ho dostat i na 
ubytovně?“, „Pracujeme s elektronickou poštou“, „Vdovecký důchod“, „Nenechte si 
zkazit dovolenou“, „Osvětlení společných prostor“, „Jaký zvolit způsob platby (mobil)“, 
„Svěží i ve vyšším věku“, „Bylinky pro bystré oči“. 

- Doba seniorů č. 7 – „Senioři podporují věcný dialog“, „Náprava chyby pokračuje“, 
„Anketa DS – Dopady reformy na seniory“, „Bydlení – nejasnosti kolem služeb“, 
„Nastavujeme poštovního klienta 1“, „Nenechte si zkazit dovolenou“, „Jak to vidí 
ombudsman“, „Plaťte jenom za kvalitu“, „Co nabízejí ČD seniorům“.  

- Doba seniorů č. 8 – „Sociální služby na dluh?“, „Obavy kvůli bydlení“, „Drahá a ještě 
dražší voda“, „Nastavujeme poštovního klienta 2“, „Důchody: Otázky a odpovědi“, „Jak 
se bránit na ulici“, „Když zpackají objednávku“. 

- Doba seniorů č. 9 – „Diskriminace kvůli věku?“, „Společné prostory v domu“, „Nárok 
na vdovský důchod“, „Nastavujeme poštovního klienty 3“, „Pozor na dovolené se 
slevou“. 

- Doba seniorů č. 10 – „Nevole kvůli valorizaci“, „Když zvítězí lhostejnost“, „Jak vyměnit 
nájemní byt?“, „Valorizace příplatku k důchodu“, „Desatero práce s elektronickou poštou 
4“, „Valorizace nepokryje rostoucí výdaje důchodců“, „Jak se připravit na podzim“, 
„Pozor na levné tarify“. 

- Doba seniorů č. 11 – „Senioři byli u prezidenta“, „K panice není důvod“, „Družstvo 
nebo vlastnické bydlení?“, „Dopady předčasného důchodu“, „Špioni v počítači 1“, „Když 
pomoc není pouhé slovo“, „Bránit se lze vším“, „Jak vypočítat starobní důchod v roce 
2008“. 

- Doba seniorů č. 12 – „S důchodem za hranice všedních dnů 1“, „Platíme za pitnou vodu 
a odvod splašků“, „Svéprávnost a soběstačnost“, „Špioni v počítači 2“, „Nedejte si ukrást 
slevu“, „Zdravotnictví – Kdy a za co budeme platit“ 

- Doba seniorů č. 1 – „I šediny mohou krutě naletět“, „Pomoc uživatelům sociálních 
služeb“, „Výpočet předčasného důchodu“, „Pracujeme s foto na počítači“, „Jak vyměnit 
byt“, „Jaké potraviny pro seniory“, „Když nevíte, ptejte se!“. 

 
    
VII. Poradenství a pomoc Rady seniorů seniorské populaci 

 
Obdobně jako v roce předchozím, tak i v roce 2007 zabezpečovala Rada seniorů ČR bezplatné 

právní, sociální a bytové poradenství seniorům, respektive též jejich rodinám. A to ambulantní formou 
v kancelářích Rady nebo terénní formou v rodinách. Rada splnila všechny zákonem stanovené 
podmínky pro výkon této služby, vypracovala standardy kvality služby, pojistila svoje pracovníky a 
dne 14. listopadu 2007 byly Centrální kancelář v Praze i regionální pracoviště Rady v Brně, Ostravě a 
v Hradci Králové zaregistrovány jako subjekty, poskytující odborné sociální poradenství pro oběti 
domácího násilí, pro osoby komerčně zneužívané, pro osoby se zdravotním postižením, pro osoby 
s tělesným postižením, pro osoby se zrakovým postižením, pro osoby v krizi a pro seniory ve věkové 
skupině nad 65 let věku. Oproti  roku 2006 ale nastaly problémy s financováním bezplatného 
poradenství seniorům. Dotace ministerstva práce totiž poklesly ze 3 800 000 Kč na 3 100 000 Kč a 
dotace ministerstva pro místní rozvoj ze 300 000 Kč na 55 000. Sponzorská podpora Rady od RWE 
Transgas, a.s. zůstala  zachována, a to na úrovni 150 000 Kč. Za tuto skutečnost a finanční částku 
Rada seniorů České republiky uvedené firmě děkuje. Nově se podařilo získat prostředky od 
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Jihomoravského kraje, a to ve výši 103 000 Kč. Na rozdíl od předchozího roku tak finanční zdroje na 
poradenství Rady seniorů byly v roce 2007 o 842 000 Kč, tj. o 20 % nižší. Přes uvedenou restrikci od 
státu byl nastavený rozsah poradenství z  roku 2006 zachován, pracovníci odpracovali tři měsíce 
(leden, únor, březen) zdarma. Rada seniorů ČR tuto obětavost oceňuje.           

  
Ambulantní poradenství: 

Ambulantní poradenství Rady seniorů České republiky bylo v roce 2007 realizováno 
prostřednictvím Centrální kanceláře v Praze pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj. Dále prostřednictvím 
regionálních pracovišť Rady v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové pro uvedená statutární města a kraje 
Jihomoravský, Moravskoslezský a Královéhradecký. Všechny poradny poskytují bezplatné 
poradenství a pomoc seniorům v oblastech sociální, právní a bytové. Jde o expertní servis seniorům při 
uplatňování jejich práv, obligatorních, respektive též fakultativních nároků na sociální dávky a 
v neposlední řadě také o jejich ochranu při bytových záležitostech nebo při sjednávání sociálních 
služeb. Dále bylo seniorům poskytováno právní poradenství v občanském, rodinném, spotřebitelském i 
pracovním právu. Služby byly zajišťovány v rozsahu 54 hodin týdně, sociální poradenství v hodinách 
dopoledních, právní a bytové poradenství v hodinách odpoledních. Poradny jsou vybaveny 
počítačovou technikou, internetem, telefonem, Sbírkou zákonů a další odbornou literaturou. Celkově 
bylo v roce 2007 seniorům poskytnuto 3 127 odborných konzultací spojených s ponaučením a s 
konkrétní pomocí. Dále jsme vyřídili 2 020 telefonických dotazů a 113 písemných podání. Z toho 
klientů bytových poraden bylo 906. Senioři, respektive i jejich rodinní příslušníci, jsou v poradnách 
přijímáni na základě telefonického objednání nebo bez předběžného ohlášení. O každém problému je 
vedena dokumentace (jméno a příjmení klienta, domovská obec, téma návštěvy, doporučení poradce, 
sledování stavu řešení problému). V případě uplatnění požadavku na pomoc k získání příslušných 
sociálních dávek (nejčastěji příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, přepočítání penze, u zdravotně 
postižených seniorů příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na dopravu, nároky při mimořádných 
výhodách 2. a 3. stupně) je posouzena opodstatněnost nároku (příjmová situace, velikost bytu, 
vlastnictví bytu, výdaje na bydlení, atd.). Dále je objasněn procedurální postup podání a vyřizování 
žádosti a v případě potřeby poskytnuta pomoc též při vyplňování žádosti. Při uplatnění požadavku 
klienta na pomoc k posouzení návrhu smlouvy o poskytování sociální služby je posouzena její 
konkrétnost, věcný obsah včetně cenových relací a klientovi doporučeno její podepsání, či nikoliv. 
Respektive jsou doporučeny návrhy na doplnění nebo upřesnění smlouvy. V případě uplatnění 
požadavku na posouzení zákonnosti jednostranného navýšení nájemného v nájemním bytě je nájemné 
přepočítáno dle kalkulačky ministerstva pro místní rozvoj, a v případě protizákonného navýšení 
nájemného klientovi doporučen smírčí postup. Tj. jednat o námi vypočítanou výši nájemného 
s pronajímatelem. A pokud k dohodě nedojde, tak klienta upozorňujeme na možnost řešení problému 
soudní cestou. Seniorům v těchto případech poskytujeme vzor žaloby včetně potřebné spolupráce při 
jejím vypracování. Nájemníci senioři byli zpravidla zaskočeni strmostí nárůstu nájemného oproti roku 
2007 a zejména výší cílového nájemného pro rok 2010. Negativní odezvu mělo sjednocení kategorií 
nájemních bytů ze zákona tam, kde nájemníci byty původně nižších kategorií na vlastní náklady 
zhodnotili (vybudováním plynového topení nebo příslušenstvím WC, koupelny, sprchové kouty), a kde 
tyto vložené prostředky nebyly v navýšení nájemného zohledněny. Chyby ve stanovení výše 
nájemného byly způsobeny převážně chybným určením výchozího nájemného, dále chybným určením 
výměry bytu, případně nesprávným zařazením do kategorie bytu. Vyskytly se také případy nesprávně 
stanoveného termínu splatnosti nového nájemného. Ve srovnání s rokem 2006 ale počet pochybení 
meziročně poklesl. Z jednotlivých sektorů byl největší počet pochybení u majitelů soukromých 
bytových domů nebo u soukromých vlastníků bytů. Kromě problémů souvisejících s jednostranným 
navyšováním nájemného ze zákona, se často setkáváme se snahou zvyšovat nájemné dohodou, 
zejména při změně vlastníka budovy. V těchto případech poskytujeme klientům informace o právním 
stavu věci. Z dalších řešených problémů bytového poradenství byly nejčastěji výpověď nájmu z bytu, 
přepočítání nákladů na služby spojené s užíváním bytu a přechody nájmů bytů. Novým problémem, 
který se vyskytoval enormně, byla výměna většího nájemního bytu za menší. Jejich nájemné u 
osamělého starobního důchodce často osciluje na hranici zaplatitelnosti a byt se stává ekonomicky 
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neudržitelným. A to i přesto, že zde senior bydlí 40 a více let. Zejména soukromí vlastníci bytů 
odmítají dát souhlas s výměnou bytu respektive s podnájmem jeho části. Realitní kanceláře tyto 
případy odmítají převzít a žaloby o nahrazení souhlasu vlastníka s výměnou bytu soudem senioři 
odmítají jako zdlouhavé a tudíž neúčinné. Problém je pro seniory velmi vážný, kdy po nezaplacení 
nájemného za tři měsíce reálně hrozí vystěhování starobního důchodce na ulici. Rada seniorů v této 
souvislosti vede řadu jednání s odpovědnými představiteli Hlavního města Prahy, statutárních měst 
Brna a Ostravy k vyčlenění dostatečného počtu malometrážních bytů ze svého bytového fondu pro tyto 
případy. V právním poradenství Rady seniorů řešíme kromě sociálních, respektive i bytových 
záležitostí problematiku např. věcných břemen při darování bytu, či domu vnukům. Problematiku 
vypořádání společného jmění manželů, dále problémy související se zrušením smluv podepsaných 
v tísni nebo s vypovězením smluv, problémy při vymáhání dluhů a v neposlední řadě též pracovně 
právní problémy zaměstnaných důchodců. Oproti roku 2006 se zvýšil počet problémů týkajících se 
dědického řízení, vč. způsobu vydědění dětí jako neopomenutelných dědiců, kteří se chovají špatně 
k rodičům nebo se o ně nestarají v době, kdy senioři tuto pomoc potřebují. Rovněž byla v několika 
desítkách případů sepisována závěť nebo zodpovězeny dotazy na způsob jejího pořízení. Další 
problémy se týkaly reklamací vadného zboží nebo zboží, které seniorům bylo vnuceno při různých 
výjezdních prodejních akcích atd. V sedmi případech jsme řešili náznaky týrání seniora rodinou.   
 
Další formy poradenských aktivit:  

Součástí poradenských aktivit Rady seniorů jsou kromě ambulantních poraden též poradenské 
texty v Době seniorů a také poradenské texty na webových stránkách Rady (uvedeno v samostatných 
kapitolách zprávy). Z obecných informačních aktivit Rady seniorů je možno vzpomenout celoměstské 
informační aktivy pro seniory o transformaci sociálních služeb a o bytové situaci pro brněnské a 
ostravské seniory. Aktivy byly uskutečněny ve spolupráci s magistráty obou statutárních měst, a to 
v Brně dne 19. června 2007 a v Ostravě dne 23. ledna 2008. Uvedená problematika byla projednávána 
též na stovkách členských schůzí důchodcovských organizací sdružených v Radě.   
 
Terénní služby Rady seniorů: 

Od listopadu 2006 poskytuje Rada seniorů nepohyblivým, nemocným a věkově starším 
seniorům bezplatnou terénní pomoc při uplatňování jejich práv, nároků a také při obstarávání osobních 
záležitostí. Jde o klientelu osamělou, respektive o klientelu s problematickými vztahy k dětem nebo k 
vnoučatům. Služba je realizována zejména v Praze, v regionálních pracovištích Rady v Brně, 
v Ostravě a v Hradci Králové jen ojediněle. Celkově bylo v roce 2007 realizováno v domácnostech 
137 návštěv. Rozsah služby je s klientem vždy dohodnut, první návštěva se realizuje pouze na základě 
osobního pozvání a v dohodnutém čase. Při příchodu do obydlí klienta terénní sociální pracovník vždy 
prokáže svoji totožnost. A to kromě předložení občanského průkazu také průkazem sociálního 
pracovníka Rady seniorů České republiky. Dále je klient poučen, že pracovník Rady je vázán 
mlčenlivostí a že získané osobní údaje budou použity pouze k vyřízení jeho záležitosti. Současně od 
všech klientů požadujeme písemný souhlas s účelovým nakládáním s jeho osobními údaji. O vlastním 
průběhu realizace služby je vedena dokumentace, a to až do konečného vyřízení případu. Terénní 
službu je možno rozčlenit do dvou kategorií: 

 
1) U klientů, kteří jsou schopni si svoje záležitosti vyřídit na úřadech sami se pomoc Rady 

zaměřuje na zajištění tiskopisů, na pomoc s jejich vyplňováním a na poradenskou činnost 
související s procedurou podání a s rozhodováním o dávce. 

2) U klientů, kteří z věkových nebo zdravotních důvodů nejsou schopni osobně vyřizovat 
svoje záležitosti na úřadech, vyřizujeme tyto v jejich zastoupení. V těchto případech je klient 
seznámen se všemi zákonnými možnostmi pomoci a na základě zapůjčených dokladů a 
podepsání „Plné moci“ jejich záležitosti na úřadech nebo na zařízeních sociálních služeb 
vyřizujeme. Ve prospěch klienta bylo na úřadech intervenováno ve 46 případech.   
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Z věcného hlediska terénní služby Rady seniorů v roce 2007 zabezpečily: 
- bylo podáno 13 žádostí o vydání průkazu mimořádných výhod, z toho bylo kladně vyřízeno 

9, 
- byly podány 3 žádosti o příspěvek na individuální dopravu klienta, z toho byly kladně 

vyřízeny 2, 
- bylo podáno 15 žádostí o přijetí do domů s pečovatelskou službou a do domovů pro 

seniory, z toho byly 2 kladně vyřízeny a ve čtyřech případech byla zajištěna pečovatelská 
služba, 

- bylo podáno 5 žádostí o přepočet vdovského důchodu, z toho jedna byla kladně vyřízena, 
- v 19 případech byla poskytnuta pomoc v bytových problémech a ve 20 případech pomoc 

s vyřízením zdravotních a kompenzačních pomůcek.  
 

Závěrem kapitoly o adresné pomoci Rady jednotlivým seniorům respektive jejich rodinám 
možno rekapitulovat, že po zahájení této činnosti v roce 2006, v roce loňském došlo ke 
kvantitativnímu i kvalitativnímu zlepšení. Počet „obsloužených“ seniorských klientů v poradnách 
meziročně vzrostl ze 336 měsíčního průměru v roce 2006 na 438 měsíčního průměru v roce 2007. 
(Absolutně meziroční porovnání počtu klientů uskutečnit nelze, v roce 2006 poradny zahajovaly svoji 
činnost postupně, a to od července do září). Kvalitativní zlepšení služeb bylo realizováno 
prostřednictvím evidence každého kontaktu a také  dotažením problému až do konečného vyřízení. 
Tedy za předpokladu aktivní spolupráce klienta. Za kvalitativní posun v poradenství Rady seniorů 
považujeme též podstatný meziroční nárůst v poskytování terénních služeb. Za negativní aspekt 
poradenství naopak považujeme částečné omezení provozu poraden v letních měsících, a to z důvodu 
nedostatku finančních prostředků. Zákon o ochraně osobních údajů byl dodržován, během roku 2007 
Rada seniorů obdržela pouze jednu stížnost na terénního pracovníka, po vyjasnění všech okolností ale 
byla stažena. Ke zvýšení kvalifikace pracovníků a dobrovolníků Rady bylo ve dnech 21. až 23. června 
2007 uskutečněno internátní školení k etice činnosti pracovníka v sociálních službách, ke kodexu 
dobrovolníka Rady seniorů, k zákonům o sociálních službách, o pomoci v hmotné nouzi, o 
jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o státní sociální podpoře. A v neposlední řadě byla 
proškolena také problematika sjednávání sociální služby. V anonymní anketě účastníků bylo školení 
hodnoceno kladně. Z lektorů MPSV, ze Sdružení nájemníků ČR, z kanceláře Veřejného ochránce práv 
a z lektorů Rady seniorů České republiky byl nejlépe hodnocen lektor z  kanceláře Veřejného ochránce 
práv. Pozitivně byly hodnoceny též praktické ukázky vyplňování příslušných žádostí o sociální dávky 
a také při posuzování návrhů smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

   
Internátní školení k etice činnosti sociálního pracovníka - červen 2007      
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VIII.  Webové stránky a poradenství Rady seniorů pro práci na PC  
       
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 v roce 2007 byla v  průměru 1972 návštěv měsíčně. Nejnižší počet návštěv byl v červenci 
(1321) a nejvyšší v listopadu (2531).   

 
Návštěvnost webových stránek Rady seniorů ČR za období: leden – prosinec 2007 

 

 
  
 
Z hlediska právního poradenství bylo publikováno:  

- Od ledna 2007 zanikl některým vdovám a vdovcům nárok na důchod   
- Podpora seniorů v nezaměstnanosti 
- Co by měli senioři vědět o přechodu „příspěvku při péči“ na „příspěvek na péči“ od ledna 

2007 
- Odpovědi na dotazy čtenářů Doby seniorů“ pokračování 2, 3, a 4   
- Při vydědění je třeba vycházet z občanského zákoníku  

 
Z hlediska bytového poradenství  bylo publikováno: 

- Co je započítatelná plocha bytu (3. 1.) 
- Existuje voda drahá a ještě dražší (30. 7.) 
- Co mohou senioři získat v bytových poradnách Rady seniorů ČR (30. 7.) 
- Jak napravit vadně stanovenou plochu bytu pronajímatelem (2. 8.) 
- Jak platit za službu osvětlení společných prostorů v domu (2. 8.) 
- Proč je dosud poskytovaná pitná voda do bytů a odvod splašků službou a ne dodávaným 

zbožím (2. 8.) 
- Společné prostory v domu – užívání a nájemné (2. 8.) 
- Vlastníci bytových domů rozhodují o zvýšení nájemného na rok 2008 – Brno (17. 9.) 
- Zvýšení nájemného od 1. 1. 2008 – Brno (17. 9.) 
- Vývoj regulovaného nájemného z bytu v městě Brně (17. 9.) 
- Jak vyměnit nájemní byt (28. 9.) 
- Je výhodné změnit nájem družstevního bytu za vlastnictví stejného bytu? (29. 10.) 
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Dále bylo v roce v roce 2007 vystaveno: 
 
Aktuální informace:   U ministra pro místní rozvoj ČR  
   Senioři podporují věcný dialog 
                                   Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
                                   Dobrý den seniorů 
   U prezidenta České republiky 
Kompletní informace z aktivit Svazu důchodců ČR 
Kompletní archiv Zpravodaje SDČR 
Informace o rekreacích SDČR 
Veškeré připomínkování zákonů Radou seniorů ČR 
Informace o důchodcích v zahraničí 
   

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 používají OS Windows XP. Stejně je na tom Internetový prohlížeč 
MS Internet Explorer 6. Nejvíce přístupů na naše stránky je prostřednictvím www.seniori.org  
 
 
IX. Závěrem 

 
Rok 2007 byl třetím rokem působnosti Rady seniorů České republiky, třetím rokem vydávání 

jejího periodika Doby seniorů a webových stránek a druhým rokem poskytování tzv. odborného 
sociálního poradenství. Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze vlastní činnost orgánů a 
sekretariátů Rady nikoliv další bohatou a rozmanitou působnost jednotlivých členských organizací. 
V tomto pojetí by závěrečné hodnocení celého seniorského hnutí bylo řádově obsáhlejší.     
 
 
 
Přílohy: 
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   Příloha 1 a. 
          Roční účetní uzávěrka   
    

 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ   
    

    Příjmy za Výdaje za 
    účetní období účetní období

1. Příjmy celkem 4 167 057  

1.1. Prodej služeb a výrobků 321 601 0 

1.2. Příjem z dotací 3 336 000 0 

1.3. Dary od institucí a fyzických osob 273 970 0 

1.4. Příjmy z tiskovin 217 461 0 

1.5. Členské příspěvky 14 300 0 

1.6. Přijaté úroky 3 725 0 

      

2. Výdaje celkem  4 369 694 

2.1. Mzdy zaměstnanců - 1 494 763 

2.2. Zdravotní, sociální a zákonné pojistné - 531 530 

2.3. Ostatní osobní výdaje - 413 620 

2.4. Nájemné a služby spojené s nájemným - 615 083 

2.5. Ostatní služby - 76 565 

2.6. Provozní režie,ostatní výdaje celkem - 1 238 133 

      
    

V položce nákup majetku je zahrnuto dovybavení kanceláří a nákup nezbytných potřeb 
pro 

kanceláře. Položka mzdy zaměstnanců zahrnuje hrubé mzdy. Ostatní osobní výdaje pak 

odměny na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiné výdaje související s 

odměnami. Nájemné a služby zahrnují úhrady nájemného a úhrady služeb spojených s 
nájemným majitelům pronajímajícím nebytové prostory. Položka ostatní služby 

představuje 

úhrady dodavatelům poskytujícím právní poradenství i úhrady těm, kteří zabezpečují 

podmínky potřebné pro realizaci sociálního a bytového 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 929 0 

1.1. Drobný hmotný majetek (do 40.tisíc) 780 0 

1.2. Drobný nehmotný majetek 3 0 

1.3. Ostatní drobný majetek 146 0 

        

2. Peníze 613 252 
2.1. Peníze v hotovosti a ceniny 29 5 

2.2. Peníze nebankovních účtech 584 247 

        

3. Zásoby 0 0 

        

4.  Pohledávky 67 56 
4.1. Pohledávky dlouhodobé 0 0 

4.2.  Pohledávky krátkodobé 67 56 

        

5.  Závazky 527 325 
5.1. Závazky dlouhodobé 0 0 

5.2. Závazky krátkodobé 123 275 

5.3. Závazky krátkodobé - vratka dotace  404 50 

        
    

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 představují jednak prostředky určené  

jako vratka nevyčerpaných dotačních prostředků a také závazky dodavatelům  

fakturujícím za své služby dodávky.   
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   Příloha  2 a. 
    

            ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA RADY SENIORŮ 
                             

                 PŘEHLED O VÝDAJÍCH    
    

    Kč Kč 
     celkem 

1. Osobní náklady  2 439 913 

1.1. Hrubé mzdy 1 494 763  

1.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění 523 159  

1.3. Zákonné pojistné  8 371  

1.4. Ostatní osobní náklady 413 620  

      

2. Materiálové náklady  46 362 

2.1. Nákup drobného hmotného majetku    

2.2. Kancelářské zařízení a potřeby 34 972  

2.3. Odborná literatura 11 390  

      

3. Nemateriálové náklady   1 883 419 

3.1. Nájemné a služby  487 627  

3.2. Cestovné 15 465  

3.3. Náklady na spoje  127 456  

3.4. Školení 3 530  

3.6. Ostatní služby  21 035  

3.7. Ostatní náklady 52 000  

3.8. Náklady na noviny 1 176 306  

      

     

4. Neinvestiční náklady celkem  4 369 694 
 
 
 
 
 



 19

 
 
 
 
 
   Příloha  2 b. 
    

            ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA RADY SENIORŮ 
                             

       PŘEHLED O PŘÍJMECH   

    

    Kč Kč 
     celkem 

1. Dotace  3 336 000 

1.1. Dotace MPSV 3 100 000  

1.2. Dotace MMR 55 000  

1.3. Dotace Jihomoravský kraj 153 000  

1.4. Dotace Královéhradecký kraj 28 000  

      

2. Dary  273 970 

2.1. Dar RWE Transgas 150 000  

2.2. Ostatní dary 123 970  

      

3. Ostatní příjmy  557 087 

3.1. Členské příspěvky 14 300  

3.2. Příjmy z prodeje novin 321 601  

3.3. Příjmy z inzerce 164 004  

3.4. Přijaté úroky 3 725  

3.5. Ostatní příjmy z novin 53 457  

      

      

      

4. Celkový objem příjmů  4 167 057 
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   Příloha 3 a 
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

    

        PŘÍJMY NA REALIZACI PROJEKTŮ  

    

    Kč Kč 
     Celkem 

1. Dotace  3 308 000 

1.1 Dotace MPSV 3 100 000  

1.2. Dotace MMR 55 000  

1.3 Dotace Jm.Kraj 153 000  

      

2. Dary  155 000 

2.1. Dar RWE Transgas 155 000  

      

3. Celkové příjmy na realizaci projektů  3 463 000 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Příloha 3 b. 
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             PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
    

       VÝDAJE  NA REALIZACI  PROJEKTŮ   

    

  PŘEHLED O VÝDAJÍCH Kč Kč 

        

1. Osobní náklady   2 286 913 
1.1. Hrubé mzdy 1 438 693   

1.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění 503 535   

1.3. Zákonné pojistné  8 371   

1.4. Ostatní osobní náklady 336 314   

        

       

2. Materiálové náklady   46 362 
2.1. Nákup drobného hmotného majetku     

2.2. Kancelářské zařízení a potřeby 34 972   

2.3. Odborná literatura 11 390   

       

        

3. Nemateriálové náklady    997 725 
3.1. Nájemné a služby  487 627   

3.2. Cestovné 15 465   

3.3. Telefonní poplatky 113 798   

3.4. Školení 3 530   

3.5. Poštovní služby 13 348   

3.6. Ostatní služby  11 900   

3.7. Ostatní náklady (realizace projektů) 302 057   

3.8. 
Vrácení nečerpaných prostředků z 
dotací 

           
50 000       

        
Náklady 
neinvestiční 
celkem     3 331 000 
 
 
 

   Příloha  4 a. 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH  VÝDAJÍCH Z DOTACÍ 
                             

 VÝDAJE Z DOTACE  MPSV   

    

    Kč Kč 
     celkem 

1. Osobní náklady celkem  2 213 778 

1.1. Mzdové náklady   

1.1.2. Hrubé mzdy 1 422 943  

1.1.3. Odvody na sociální a zdravotní pojištění 498 030  

1.1.4. Zákonné pojistné  8 371  

1.1.5. Ostatní osobní náklady (DPP) 284 434  

      

2. Provozní náklady celkem  657 275 

2.1. Materiálové náklady  46 030 
2.1.1 Kancelářské zařízení a potřeby 31 883  

2.1.2 Odborná literatura 14 147  

      

2.2. Nemateriálové náklady   611 245 

2.2.1. Energie 119 394  

2.2.2. Opravy a udržování 188 752  

2.2.3. Cestovné 12 445  

2.2.4. Spoje celkem 120 094  

2.2.5. Nájemné 158 308  

2.2.6. Školení a kurzy 4 925  

2.2.7. Jiné ostatní služby 7 327  

      

3. Ostatní provozní náklady  228 947 

      

3. Neinvestiční náklady celkem  3 100 000 

      
 
 
 
   Příloha  4 b. 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH  VÝDAJÍCH Z DOTACÍ 
                             

I. VÝDAJE Z DOTACE  MMR   

    

    Kč Kč 

     celkem 

1. Osobní náklady celkem - - 

2. Provozní náklady celkem  55 000 

2.1. Nemateriálové náklady   55 000 
2.2. energie 4 033  

2.3. služby 42 319  

2.4. oprava a údržba 8 648  

      

3. Neinvestiční náklady celkem  55 000 

    
 
   Příloha 4 c. 
II. VÝDAJE Z DARU RWE  TRANSGAS  

    

    Kč Kč 
     celkem 

1. Osobní náklady celkem  105 000 

1.1. Mzdové náklady  52 731 

1.1.1. Hrubé mzdy 39 060  

1.1.2. Ostatní osobní náklady (DPP) 52 269  

1.1.3. Odvody pojistného 13 671  

      

2. Provozní náklady celkem  45 000 

2.1. Nemateriálové náklady   45 000 

2.1.1. Právní a ekonomické služby 45 000  

      

3. Neinvestiční náklady celkem  150 000 
 
 
 
   Příloha  5. 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
                             

 VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A NA VLASTNÍ ČINNOST RSČR 
    

    Sociální Činnost 
    služby organizace 

1. Osobní náklady celkem 2 286 913 - 

1.1. Mzdové náklady 1 950 599  

1.1.2. Hrubé mzdy 1 438 693 - 

1.1.3. Odvody na sociální a zdravotní pojištění 503 535 - 

1.1.4. Zákonné pojistné  8 371 - 

1.1.5. Ostatní osobní náklady (DPP) 336 314 - 

      

2. Provozní náklady celkem 994 087 21 345 

2.1.1. Materiálové náklady 46 362 - 

2.1.2. Nákup drobného hmotného majetku  - - 

2.1.3. Kancelářské zařízení a potřeby 34 972 - 

2.1.4. Odborná literatura 11 390 - 

      

2.2.1. Nemateriálové náklady  947 725 21 345 

2.2.2. Nájemné a služby  487 627  

2.2.3. Cestovné 15 465  

2.2.4. Náklady na spoje  127 146 310 

2.2.5. Školení 3 530  

2.2.6. Ostatní služby  11 900  

2.2.7. Ostatní náklady 302 057 21 035 

      

3. Neinvestiční náklady celkem 3 281 000 21 345 
 
 
 
 


