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Prezident přijal představitele RS ČR 
 

 
Delegaci Rady seniorů ČR přijal 1. října 2007 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 
na pražském Hradě prezident republiky Václav Klaus.  
 

 
 
 
 
Během zhruba hodinového přijetí v Hudebním salónku pražského Hradu zástupci Rady 
seniorů Klausovi tlumočili svoje obavy z dopadů reformy veřejných financí na nejstarší 
generaci. Další obavy vyplývají ze zvyšování nájmů, které řadu starších lidí nutí opustit jejich 
současný byt, ovšem menší byty za dostupnou cenu mnozí nenajdou a hrozí jim vystěhování. 
Problémy jsou podle představitelů Rady seniorů i v reformě zdravotnictví a ve financování 
seniorských aktivit.  Zatímco v některých vyspělých evropských státech je financování řešeno 
zákonem a o využití prostředků rozhodují samotní senioři, v ČR jde často o málo průhlednou 
záležitost, závislou na rozhodnutí ministerských úředníků. 
Zástupcům RS ČR vadí také neobjektivní a nedostatečné informace o seniorech v mediích, 
které narušují mezigenerační soužití a nespokojeni jsou i s nepřipraveností českého trhu práce 
na využití pracovního potenciálu starší generace. 
Jak po setkání řekl předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, prezident Klaus během besedy 
uvedl, že zřejmě největší náklady seniorům v příštím roce přinese nejen reforma veřejných 
rozpočtů, ale zejména skokové zdražování energií. 
Prezident od delegace dostal v písemné podobě šestibodový seznam problémů, které podle RS 
ČR nejvíce trápí generaci třetího věku. V dokumentu se k jednotlivým bodům uvádí:¨ 
 



 2

1. 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. V roce letošním lze s ohledem na rychlejší růst mezd oproti růstu penzí důvodně 
předpokládat, že dojde k propadu dalšímu. 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. Hrozí další pokles celkového 
náhradového poměru až na 40,0 - 39,1 %. 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. Absolutizace nezbytné penzijní reformy pouze z pohledu její nákladové složky a   
mediální 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 generačních vztahů ve 
společnosti více generací silně absentuje též ve výchovném cyklu všech typů škol. 
 
3. 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. 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 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.  
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5. 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. 
 
6. 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


