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I. Úvod 
 

Rok 2021 byl druhým rokem, kdy veškeré dění ve společnosti ovlivňovala omezení v souvislosti 
s pandemií covid-19. To se projevilo logicky i v činnosti Rady seniorů ČR. 

Aktivizační programy, které organizují pro členskou základnu zejména krajské Rady, podléhaly 
omezením více než polovinu času. V roce 2021 se podařilo ustavit poslední krajskou Radu seniorů, a to 
v Karlovarském kraji. 

Pandemie změnila i fungování akreditovaných poraden Rady seniorů. Systém fungování se 
modifikoval a měnil tak, aby poradny mohly adekvátně a fundovaně fungovat i v době, kdy není možné 
se scházet, a přesto plnily svou funkci. Proto byly zakoupeny mobilní telefony a notebooky. Během roku 
2021 bylo ve všech šesti poradnách obslouženo 6 914 seniorů, z toho 4 757 žen a 2 157 mužů. Intenzivně 
se pracovalo na akreditaci dvou nových poraden, a to v kraji Karlovarském a Olomouckém. 

Rok 2021 byl ve znamení změn ve vedení Rady seniorů. 4. sjezd – tedy velký kulatý stůl všech 
organizací sdružených v Radě seniorů České republiky, se uskutečnil 7. května 2021 nakonec formou 
videokonference. Jasně se ukázalo, že i představitelé seniorské populace jsou schopni virtuální akci 
poměrně velkého rozsahu úspěšně zvládnout.        

I v loňském roce byly penze navýšeny nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrná starobní 
penze meziročně vzrostla o 946 Kč. Sociální postavení seniorské populace měřené obecným 
náhradovým poměrem (průměrný starobní důchod sólo k průměrné nominální hrubé mzdě) vzrostlo ze 
40,7 % roku 2020 na 40,8 %.       

Rada seniorů intenzivně pracovala v Komisi pro spravedlivé důchody, a ačkoli se komplexní 
materiál ani nedostal do PSP ČR podařilo se prosadit některé z bodů, které v něm byly zakotveny. 
Především zvýšení důchodů o 500 Kč za každé vychované dít, což se týká z drtivé části žen a také 
dřívější odchod do penze pro náročné profese.  

Spolupráce s vládou a jednotlivými ministerstvy byla, obdobně jako v roce 2020, poznamenána 
pandemií. Rada seniorů ČR participovala na tvorbě 8 návrhů právních předpisů českého státu. 

Pro zajištění objektivní informovanosti seniorské populace o všech svých aktivitách vydávala 
Rada v 10 000 nákladu již sedmnáctým rokem tištěný měsíčník Dobu seniorů, a také provozovala 
webový portál www.rscr.cz, facebookový a twitterový profil, ke kterým navíc přibyl i youtube kanál.  
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II. Akreditované poradny RS ČR  

Důležitou činností RS ČR je poskytování bezplatného poradenství a pomoci seniorské populaci. 
A to zejména proto, že je to konkrétní činnost, dále pak proto, že díky případům řešeným v poradnách 
má RS ČR přehled o tom, co seniorskou populaci opravdu trápí, jehož může následně využít při jednání 
s představiteli měst, krajů, ale i s vládními činiteli.  

Bezplatné akreditované poradny pro seniory jsou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, 
Olomouci a Liberci. Akreditačním procesem pak v roce 2021 procházely poradny v kraji Karlovarském 
a Olomouckém.  

Z důvodu covidové pandemie a mnoha omezením byla činnost poraden v roce specifická. Aby 
mohli být poradci v úředních hodinách k dispozici, byly jim přiděleny mobilní telefony (dar Nadace 
Vodafone) a zakoupeny paušály. Dále byly poradny vybaveny notebooky tak, aby se poradci mohli 
vzdáleně připojit k mailům. Transformována pak byla samotná jejich činnost, poradny fungovaly 
v režimu hybridním, který se osvědčil a RS ČR jej hodlá uplatňovat i nadále. 

Povinností poradce je být na přiděleném mobilním čísle v úředních hodinách  
a kontrolovat služební mail. Klienti se musí telefonicky či mailem objednat, během tohoto kontaktu ale 
poradce zjistí, o jakou problematiku se jedná a klienta rovnou informuje o tom, jaké podklady bude při 
osobním jednání potřebovat. Společně domluví termín tam, kde je to nutné. V mnoha případech lze ale 
návrh smlouvy, radu, vysvětlení, poskytnout písemně a tedy ihned. Tím je proces vyřizování výrazně 
efektivnější. 

Akreditované poradny obsloužily v roce 2021 6 914 seniorských klientů. Terénní sociální 
pracovník poskytl poradenství a pomoc 62 klientům. Poradny řeší problematiku právní, sociální  
a bytovou. 

 
Vztah klienta s poradcem je intimní, k dispozici je vždy samostatná místnost, poradce je  

o řešeném problému vázán mlčenlivostí. Ve všech akreditovaných poradnách je vedena evidence služby, 
poradci poskytují odbornou pomoc až do vyřízení problému, na požádání pomáhají s vyplňováním 
žádostí na sociální dávky. Terénní pracovník pak pomáhá při vyřizování problémů klientů na úřadech  
a při jejich umísťování do příslušných sociálních zařízení. V ambulantním akreditovaném poradenství 
pracovalo 19 zaměstnanců na 5,0 pracovního úvazku, z toho 16 v přímé péči, a v terénním poradenství 
jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku.  

Právní poradenství a pomoc zahrnovaly v roce 2021 oblasti občanského, rodinného, sociálního, 
bytového a spotřebitelského práva. Nejčastěji byly řešeny problémy s dědictvím či závěťmi, dále 
majetkoprávní vztahy, sociální dávky, souběh důchodu s výdělkem, námitky proti vyměření starobního 
důchodu, výpovědi z pracovního poměru, stížnosti na lékaře, majetkové záležitosti, věcná břemena, 
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darovací smlouvy, správní řízení, výpůjčky peněz a vymáhání dluhů, prodej nemovitostí, reklamace, 
sousedské spory a diskriminace. Na pomoc klientům poskytují poradny vzory právních podání, kupních 
a darovacích smluv, ale i návrhy konkrétních dopisů a žalob.  

Bytové poradenství se nejčastěji týkalo problémů v souvislosti s uzavíráním smluv na pronájem 
bytů, s vysokými nájmy bytů, dále se řešily výměny bytů či poskytování bytů sociálních. Poradci 
vypočítávali klientům možný nárok na příslušné sociální dávky, poskytovali vzorové nájemní smlouvy 
a vzorové žaloby na neplatnost ukončení nájemního vztahu. Dále bylo posuzováno dodržení lhůt  
a zákonnosti procedury sjednávání nájemního, výpočty správného vyúčtování služeb souvisejících 
s bydlením. Složitá jednání probíhají s firmami odpovědnými za vyúčtování nákladů za teplo, TUV, 
vodné a stočné. Samostatnou skupinu jsou dotazy týkající se bytových družstev a společenství vlastníků 
jednotek. Ukazuje se, že zejména senioři u těchto typů vlastnictví bytů mají jen malý vliv na chod jejich 
samosprávy a jsou tak často nuceni plnit rozhodnutí výboru, či shromáždění vlastníků jednotek a hradit 
příspěvky do společných fondů, o jejichž účelnosti nejsou přesvědčeni. Nadále přetrvává bezvýchodná 
situace seniorů bydlících ve větších než normativně stanovených nájemních bytech a také situace 
osamocených seniorek a seniorů bydlících v nájemních bytech v Praze, Brně  
a v dalších statutárních městech.  

Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2021 obdobně jako v letech předchozích 
uspokojování obligatorních a fakultativních nároků klientů, výklad sociálního práva, pomoc při 
vyřizování sociálních dávek, pomoc při umísťování do Domů s pečovatelskou službou a do Domovů pro 
seniory. V souvislosti s covidovou pandemií byla poskytována pomoc při objednávání se na očkování, 
při tisku certifikátů o bezinfekčnosti, poradenství, jak se chovat v karanténě, informace 
o dobrovolnících, kteří asistují při karanténě a zajišťují donášku potravin a léků v daném teritoriu.  

Terénní poradenství a pomoc poskytuje Rada seniorů ČR od roku 2007. Klientelou jsou převážně 
starší osamocené ženy, bez rodinného zázemí. Terénní poradce je mezi zaměstnanci Poradny pro seniory 
Praha, ale nad rámec svého úvazku v rámci dobrovolnictví poskytují tento druh poradenství také 
zaměstnanci v Poradny Liberec a Poradny Olomouc. 
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III. Aktivizační programy 
Omezení počtu osob se promítl i do počtu a velikosti aktivizačních programů. Ty jsou jedním ze 

stěžejních bodů práce krajských Rad seniorů. Jejich cílem je nejen vzdělávání seniorů, jejich zapojení 
do aktivit sportovních, ale primárně jejich zapojení se.  

Právě to, že senioři nezůstávají stranou, jsou vtaženi do dění, mají možnost se spolupodílet na 
organizaci i výběru programů zamezuje pocitům osamění, společenského vyloučení, což se pozitivně 
projevuje na jejich psychickém rozpoložení a následně i na jejich psychické a fyzické pohodě. A to je 
základním cílem všech aktivizačních programů. Některé jsou zaměřeny na pohyb a napomáhají  
i zachování fyzické zdatnosti, jiné se soustřeďují na vzdělávání a edukaci, jiné pak rozvíjejí 
mezigenerační vztahy a ukazují přínosy seniorské populace. 

Za všechny uveďme alespoň stručný výčet největších programů, které v roce 2021 proběhly: 
- Pohybové aktivity s využitím digitálních 
technologií. 
V roce 2021 byla Rada seniorů oslovena s nabídkou 
účasti v Národním programu pro ozdravění populace. 
Protože teze byly do jisté míry totožné s cíli RS ČR  
a nadto akce nabízela další rozvoj – mezigenerační 
vztahy (zapojit se mohou celé rodiny), digitální 
dovednosti (pro lepší měření se využívají krokoměry či 
mobilní aplikace), větší motivace vzhledem k aspektu 
soutěžení - nabídku přijala a mezi svými organizacemi 

vyhlásila soutěž o to, kdo v daném období ujde nejdelší vzdálenost. 
- 9 ročník běhu Kladno – Lidice 

Stejně jako v roce 2020 proběhl symbolicky v přípustné variantě. Počet účastníků byl omezen 
stejně jako disciplíny, v nichž bylo možné soutěžit. I tak byla uspořádána sbírka pro postižené 
děti ze školy Korálek a již tradičně položili účastníci kytici k sousoší lidických dětí a uctil 
památku lidických obyvatel. 

- Krajské sportovní hry seniorů  
Krajské Rady Olomouckého a Mo-
ravskoslezského kraje dokázaly dokonale 
využít prázdninových měsíců, kdy téměř 
neplatila covidová omezení a navzdory častým 
tvrzením, že o programy v prázdninových 
měsících není zájem zorganizovaly sportovní 
hry, kterých se dohromady zúčastnilo na šest 
stovek seniorů.  

- Seniorský biatlon  
Již tradiční soutěž, kterou pořádala krajská 
Rada seniorů Pardubického kraje za podpory 
ředitele Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a Českého svazu biatlonu. Soutěže se 
zúčastnilo 92 sportovců. 
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- Halové sportovní hry 
Senioři z Pardubic, České Třebové, Ústí nad Orlicí, 
Bohdanče, Chrudimi, Brandýsa nad Orlicí se sešli na 
akci pořádané KRS Pardubického kraje. Všichni 
účastníci doložili osvědčení o ukončeném očkování 
a sportovali ve velkém prostoru haly, takže 
dodržovali platná nařízení vlády, abych se vzájemně 
ochránili. Soutěžilo se v osmi disciplínách, ve dvou 
kategoriích. Program obohatili o soutěže se 
zábavnými prvky. Například o střelbu hokejkou na 
maketu brankáře, o hod na speciální basketbalový 

koš minibasketbalovým míčem nebo o srážení kuželek mezi mantinely. Jako obvykle šlo v prvé 
řadě o radost ze hry.  

- Dny pro zdraví a fotbal v chůzi 
Aktivizační program, který pravidelně pořádá členské organizace RS ČR Senior fitnes. V roce 
2021 se na několika dnech vystřídalo na pět set účastníků. 

- Moudrá sovička 
Aktivizační program s cílem zabránit digitálnímu 
vyloučení seniorů ze společnosti. V průběhu roku 2021 
navázala RS ČR díky místopředsedkyni Hesové 
spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sovička  
a Nadací Vodafone. Díky tomu proběhly téměř ve 
všech krajích unikátní semináře, na které chodí senioři 
s vlastní výpočetní technikou či mobilním telefonem  
a pod dohledem instruktorů se seznamují s jeho 
funkcemi a učí se je dokonale ovládat. Pro ty, kteří 
vlastní techniku nemají, byly zakoupeny pro každý kraj 
1xnotebook, 1xtablet a 1x chytrý telefon, nadto kraje 
dostaly telefony od Nadace Vodafone. 

- Univerzity 3. věku a Virtuální univerzita 3. věku 
Pro seniory vypsaly U3V kurzy i on-line formou, takže mnoho vzdělávacích programů mohlo 
proběhnout. V Olomouci pak působí již několik let univerzita virtuální, která kloubí prezenční  
a distanční formu studia, čímž umožňuje zapojit se i seniorům ze vzdálených měst a obcí. 
Největším problémem u U3V z hlediska seniorské populace je totiž jejich umístění - ve velkých 
městech, krajských centrech, při klasických univerzitách. V těchto místech je ale nabídka 
podobných aktivit rozmanitá, zatímco v místech vzdálených a malých naopak chybí. Ne každý 
si navíc může dovolit pravidelné dojíždění. Projekt VU3V tak kloubí vhodně možnosti studia 
tak, aby byla přijatelná pro velké množství seniorů. 

- On-line kurzy pro seniory 
Další forma aktivizačních programů, které se věnovaly v období pandemie zejména členské 
organizace Právě Teď! a Totem. Jde o vhodnou paletu aktivit, nicméně z hlediska dlouhodobých 
cílů RS ČR by neměly zcela nahradit programy reálné, protože tyto postrádají prvek setkávání 
se. 

- Babička roku 
Přehlídka seniorské krásy a seniorských dovedností organizovaná proběhla čtvrtým rokem. 
Finálové vyvrcholení v listopadu v Olomouci proběhlo za přísných covidových opatření, 
nicméně povedlo se.  
Protože RS ČR dbá na zvyšování kvality programů, které v rámci své činnosti seniorské populaci 

nabízí, podrobuje tyto vždy 1x za rok kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení. Proto jsou součástí 
vždy prezenční či startovní listiny, případně seznam účastníků. Na lokální úrovni probíhá kvalitativní 
hodnocení slovně stran účastníků a závěrečnou zprávu vypracovává a v rámci zprávy o činnosti 
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předkládá předseda příslušné organizace. U programů celostátních, spoluorganizovaných či přímo 
vyhlášených centrálou pak probíhá dotazníkové šetření, z něhož je zpracována závěrečná zpráva. 

 
 
 

IV. Vyjednávací aktivity RS ČR, participace na tvorbě 
zákonů 

Stejně jako v předchozích třech letech, také v roce 2021 byly vztahy s vládou korektní a ve 
vztahu k požadavkům RS ČR vstřícné. Charakter i intenzitu kontaktů poznamenala pandemie, fyzické 
kontakty musely být nahrazeny formami virtuálními. Rada seniorů byla  
v intenzivním kontaktu s premiérem, s ministryní práce a sociálních věcí i ministry zdravotnictví  
a ministryní pro místní rozvoj.   

Výsledky vyjednávacích aktivit:  
- Navýšení penzí nad rámec zákona, 
- pokračování 75 % slev jízdného u osob 65+ též v roce 2021, 
- prosazení většiny požadavků Rady seniorů ČR do návrhu koncepce penzijní reformy, 
- navýšení penzí o 500 Kč za každé vychované dítě. 

Obdobně jako v předchozích letech se uskutečnilo jednání vedení Rady seniorů ČR s vedením 
České televize. Posuzována byla intenzita a zaměření publicity seniorských témat ve zpravodajských  
a diskusních pořadech ČT, publicita významných akcí Rady seniorů ČR v ČT, filmová tvorba ČT se 
seniorským podtextem a také nový televizní kanál pro seniorskou populaci ČT3.  

Vzhledem k tomu, že RS ČR cítí spoluzodpovědnost za kvalitu života seniorské populace, 
přispěla k němu i vlastní aktivitou, a to tím, že v září uspořádala tiskovou konferenci na, v té době 
velmi diskutované, téma senioři a očkování. Představila v něm paletu očkování pro ochranu zdraví  

a životů seniorů, které jsou pro kategorii 65+ zdarma. RS ČR poukázala na problémy, na které 
očkování naráží a na vlnu dezinformací, která se lavinovitě šíří mezi starší generací. Renomované 
lékařky vysvětlily, jaké mají jednotlivé vakcíny přínos, ukázaly příklady z praxe a odpovídaly i na 
dotazy ohledně souběhu očkování – chřipka, 

RS ČR byla již tradičně meziresortním připomínkovým místem MPSV, MZdr, MMR, MF a MD. 
Uvedená ministerstva předložila Radě k připomínkování 5 návrhů zákonů právních předpisů. Ke všem 
bylo vypracováno písemné stanovisko a u některých byly vzneseny připomínky nebo byly zaslány 
vlastní legislativní návrhy. 

Představitelé Rady seniorů ČR také pracovali v Radě vlády pro seniory a stárnutí 
populace, v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a také v Komisi pro spravedlivé důchody. 
Prostřednictvím výše uvedených expertních týmů, které připravují věcné podklady pro tvorbu zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek ministerstev ovlivňuje Rada seniorů ČR též významným způsobem legislativu 
státu ve prospěch seniorské populace. 
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V. Z činnosti krajských Rad  
 

Aktivizační programy, které v rámci RS ČR 
probíhají, byly popsány ve zvláštní kapitole. 
Samozřejmě, že paleta programů v regionech je 
pestřejší, nicméně i loni byla ovlivněna sérií omezení  
a nařízení. 

Přesto proběhly oslavy MDŽ, stejně jako oslavy 
Mezinárodního dne. Dále sportovní utkání, poznávací, 
pobytové, rehabilitační a rekreační aktivity. Krajská 
Rada seniorů Olomouckého kraje zorganizovala 
začleňovací pobyt pod názvem Táborová školu pro 
seniory, krajská Rada seniorů Jihočeského kraje 

zapojila do soutěže Senior foto 2021 i soutěžící z jiných oblastí, krajská Rada seniorů kraje Vysočina 
zase zábavné odpoledne pro seniory s bohatým kulturním programem, krajská Rada Moravskoslezského 
kraje tradiční soutěž Senior kvíz. 

O všech informuje RS ČR na svém webu, facebooku a ve svém časopise. Mnohé krajské Rady 
navíc mají vlastní webové portály, facebookové profily a některé i youtube kanál. 
 
 
 

VI. Vydavatelská činnost a propagace  
Sedmnáctým rokem vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník, který stabilně 

vychází v nákladu 10 000 výtisků. Do jeho tvorby je zapojeno mnoho dopisovatelů  
z řad seniorů, kteří zasílali informace zejména o dění v jejich okolí. Část obsahu časopisu tak 
zachycovala dění v klubech a spolcích seniorů ve všech koutech republiky. Časopis byl využit i na 
propagaci velkých akcí Rady seniorů a aktivizačních programů všeho druhu, a to nejen články. Byly 
vytvořeny reklamy na propagaci běhu míru a Babičky roku, které se objevovaly na IV. obálce časopisu. 
V každém vydání byly i texty odborného poradenství, které patří k nejvyhledávanějším rubrikám. 

Dalšími informačními médii Rady seniorů jsou webové stránky www.rscr.cz. Pravidelně jsou 
zdrojem informací o činnosti vedení Rady seniorů, jednání s ministry, stejně jako o zasedání 
předsednictva a kolegia. Nechybí informace o připomínkách a stanoviscích k chystané legislativě či  
o politickém dění souvisejícím se seniorskou problematikou. Nedílnou součástí jsou na webu i příspěvky 
jednotlivých krajských Rad, ale i od klubů a spolků, které jsou členy Rady seniorů.  

Celkem bylo na webových stránkách publikováno v roce 2021 161 příspěvků. Na počtu se 
projevila omezení a restrikce, které ovlivnily počet a velikost akcí, které jednotlivé krajské Rady  
i členské organizace mohly uspořádat.  

Na stránkách se pravidelně každý měsíc aktualizuje nabídka pořadů ve vysílání ČT pro seniory. 
Návštěvníkům stačí jeden klik, aby si mohli pořad, který nestihli, v klidu shlédnout. 

Intenzivně byl propagován i projekt Jedu s dobou Asociace výcvikových center Autoklubu ČR, 
soutěž Babička roku a také oslavy Mezinárodního dne seniorů. Aktualizován je i odkaz na seznam slev 
v kulturních památkách, které spadají pod ministerstvo kultury ČR. 

Celkem navštívilo v roce 2021 webové stránky 17 385 osob, což je průměrně 47 shlédnutí denně, 
průměrně zůstanou návštěvníci na stránkách 12 minut. Odborná i laická veřejnost má možnost čerpat 
poznání a data seniorských témat z vyvěšených analytických a výzkumných materiálů a z uveřejněných 
prezentací na odborných konferencích. Webové stránky jsou využívány též studenty vysokých škol při 
zpracovávání bakalářských a magisterských prací. 

9.7. 2018 založila Rada seniorů svou facebookovou stránku. Rozvoj sledujících probíhá 
výhradně organicky, přesto návštěva profilu u většiny událostí převýšila návštěvu na webových 
stránkách. Je tedy jasné, že facebookový profil se stal velmi významným komunikačním kanálem. 
Stránku sleduje 490 lidí a má 398 označení To se mi líbí. V roce 2021 bylo publikováno celkem 129 
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příspěvků, z některých událostí zařazena i aktuální videa z právě probíhajících akcí, tedy on-line  
a s postupujícím časem akce byla přidávána další. Twitterový účet byl založen 25.8. 2018 a v roce 2021 
na něm bylo prezentováno 45 příspěvků z nejdůležitějších akcí Rady seniorů. 

 
 
 

VII. Mezinárodní aktivity   
Kontakty s partnerskými seniorskými organizacemi ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska 

probíhaly, obdobně jako v roce 2020 především on-line, prostřednictvím mailu či videokonference. Také 
zasedání evropské seniorské organizace EURAG se přeneslo do virtuálního prostředí. 

Aktivní příhraniční spolupráce probíhala u krajské Rady seniorů moravskoslezského a zejména 
Olomouckého kraje. Druhý jmenovaný nejen komunikoval on-line, ale v době, kdy to bylo možné, 
pořádal pro seniory setkání s jejich vrstevníky z Polska a Slovenska. Ostatně, delegace obou zemí byly 
i na finále programu Babička roku 2021 v Olomouci. Kromě spolupráce s Opolským vojvodstvím 
uzavřela KRS Olomouckého kraje dohodu o spolupráci s polským sdružením Jantarové srdce. 

Díky aktivitě bývalého místopředsedy Aloise Malého proběhla v září na půdě saského 
velvyslanectví v Praze konference českých a saských seniorů, na níž se debatovalo o kvalitě života 
seniorské populace nejen v době pandemie, hodnotily se kontakty se samosprávami na všech úrovních  
i přístup vlády obou zemí k seniorské populaci.  
 
 
                                      
 

IX. Vedení RS ČR   
Jak bylo již poznamenáno v úvodu, na 4. sjezdu RS ČR, který proběhl v květnu 2021 došlo ke 

změně ve vedení, neboť stávající předseda se rozhodl svou pozici již neobhajovat. Stejně tak z důvodu 
věku nechtěli své posty zastávat ani další místopředsedové.  

V souladu se stanovami sjezd potvrdil složení nejvyššího orgánu mezi sjezdy – kolegia. Následně 
pak bylo zvoleno předsednictvo a členové Ústřední kontrolní a revizní komise. 
 
Členové předsednictva Rady seniorů České republiky   
Ing. Lenka Desatová – předsedkyně 
Ing. Milan Taraba - statutární místopředseda 
Milena Hesová - místopředsedkyně 
doc. Lidmila Němcová - místopředsedkyně 
Miloslav Vajs – místopředseda 
Další členové předsednictva: 
Alois Malý 
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 
Ing. Jaroslav Ulma 
Ing. Jaroslav Vodička 
Jan Rejský 
Mgr. Magdalena Edová, Dis. 
RSDr. Eva Vlčková 
Jana Pištěková 
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Členové kolegia Rady seniorů České republiky   
Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Milan Taraba, doc. Lidmila Němcová, Alois Malý, Ing. Jaroslav Ulma, RSDr. 
Eva Vlčková, plk. Ing. Jaroslav Vodička, Prof.  MUDr. Pavel Kalvach, DrSc., Ing. Lenka Desatová, Jan 
Rejský, Milena Hesová, Miloslav Vais, Miroslava Palečková, Ing. Růžena Rýglová, Ing. Danuše 
Steinová, Libor Pilka, Pavlína Krbcová, Pavla Radová, Bc. Milan Bárta,  Plk. Ing. Pavel Gluc, JUDr. 
Miloslav Hora, Alena Nohavová, Mgr. Vladimír Berounský, Mgr. Magdalena Edlová, Dis, Mgr. Viktor 
Vodička, Plk. Ing. Jiří Pešta, PaedDr. Květa Čelišová, Marcela Reichelová, Mgr. Zdeněk Srba, Plk. Ing. 
Jaroslav Koštíř, Danuše Polášková, Pplk. Petr Mrázek, Mgr. Jana Hošková, Jana Pištěková 
 

Členové Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů České republiky   
Ing. Mária Somlóová – předsedkyně, Ing. Václav Švarc, Marie Volmanová, Stanislava Brejníková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Ekonomické ukazatele 
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