
ZASTUPITELSKÁ  FUNKCE  KRAJSKÝCH  RAD
SENIORŮ  DLE  NASTAVENÝCH  KOMPETENCÍ
KRAJSKÝCH A MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV

Dvoudenní seminář předsedů krajských rad seniorů a krajských
kontrolních a revizních komisí

                           (Praha – 9. a 10. listopad 2015)

                                        ZDENĚK PERNES



Obsah:     1. ÚVOD

2.  KOMPETENCE  A  FUNCE  KRAJSKÝCH
SAMOSPRÁV

3.  KOMPETENCE  A  FUNKCE  MĚSTSKÝCH
SAMOSPRÁV

4.  ZASTUPITELSKÁ  FUNKCE  KRAJSKÝCH  RAD
SENIORŮ

5. ZÁVĚR

  

2



I. ÚVOD

RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY:
– plní  vyjednávací,  konzultativní,  dohadovací,  informační,

iniciativní,  kontrolní,  mezigeneračně  sjednocující  a  poradní
funkce ve vztahu k vládě,  resortům, k Parlamentu ČR  -  §  1,
ODSTAVEC 1 STANOV,

– RS  ČR  plní  funkce  definované  v odstavci  1  též  ve  vztahu
k orgánům  krajské,  městské  a  obecní  samosprávy  -  §  1,
ODSTAVEC 2 STANOV,

– RS ČR zejména:
a)  je  připomínkovým místem vlády,  krajských,  městských a
obecních samospráv, 
b)  navrhuje orgánům státu, krajů,  měst a obcí legislativní či
jiná opatření ve prospěch seniorů - § 2, ODSTAVEC 4 STANOV 
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II.  KOMPETENCE  A  FUNKCE  KRAJSKÝCH
SAMOSPRÁV a KRAJSKÝCH ÚŘADŮ  ve vztahu
k osobám v seniorském věku

a)  vydávat  Obecně  závazné  vyhlášky  (zastupitelstvo  kraje)  a
Nařízení kraje (rada kraje), tj. krajské právní předpisy - § 6, § 7,
§ 35 a § 59 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

b)  schvalovat  programy  rozvoje  územního  obvodu  kraje  podle
zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich
plnění (zastupitelstvo kraje) - § 35, odstavec 2, písmeno d) zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

c) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje,
zajišťovat  jejich  realizaci  a  kontrolovat  jejich  plnění  -  §  35,
odstavec 2, písmeno e) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení),

d) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje
- § 35, odstavec 2,  písmeno g) zákona č.129/2000 Sb.,  o krajích
(krajské zřízení),

e) krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí,
které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu
orgánu  -  §  67,  odstavec  1  zákona  č.129/2000  Sb.,  o  krajích
(krajské zřízení),

g) krajský úřad rozhoduje o udělení oprávnění zdravotnickému
zařízení  poskytovat  zdravotní  služby  v jehož  správním  obvodu
zdravotnické zařízení působí - § 15, odstavec 1, písmeno a) zákona
č.372/2011  Sb.,  o  zdravotních  službách  a  podmínkách  jejich
poskytování; 
při  neplnění  podmínek  zákona  je  krajský  úřad  oprávněn
příslušnému  zdravotnickému  zařízení  též  oprávnění  změnit,
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pozastavit,  nebo odejmout  -  §  23 a  §  24 zákona č.372/2011 Sb.
(utváření krajské sítě zdravotních služeb),

h) krajský úřad provádí kontrolu poskytování zdravotních služeb
u zdravotnických zařízení - § 109 zákona č.372/2011 Sb.,

i) kraj zodpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní
služby,  lékárenské  pohotovostní  služby  a  pohotovostní  služby
v oboru zubního lékařství - § 110 zákona č.272/2011 Sb., odstavec
1, písmeno a),

j) kraj zodpovídá za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých
mimo  zdravotnické  zařízení  na  svém  území  -  §  110  zákona
č.272/2011 Sb.,, odstavec 1, písmeno b),

k)  kraj je povinen zajistit  nepřetržitou dostupnost zdravotnické
záchranné služby v  rozsahu stanoveném plánem pokrytí  území
kraje  výjezdovými  základnami;  tuto  povinnost  kraj  plní
prostřednictvím poskytovatelů zdravotnické záchranné služby;
kraj  kontroluje  plnění  povinností  stanovených  zákonem  o
zdravotnické  záchranné  službě  poskytovatelům  zdravotnické
záchranné služby, poskytovatelům akutní lůžkové péče a ostatním
fyzickým a právnickým osobám - §  24 zákona č.374/2011 Sb.,o
zdravotnické záchranné službě,

l)  kraj  vyhlašuje  výběrové  řízení  na  poskytovatele  zdravotních
služeb  k zajištění  jejich  místní  a  časové  dostupnosti  pacientům
(tvorba sítě poskytovatelů zdravotních služeb na území kraje) - §
47 až § 52 zákona č.48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

m) kraj rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb - §
78,  odstavec  2  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  a
kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci  -  § 82a,
odstavec 1 zákona č.108/2006 Sb. 
Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb - § 85
zákona č.108/2006 Sb.,
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n)  kraj  zajišťuje  dostupnost  poskytování  sociálních  služeb  na
svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb, který zpracovává ve spolupráci s obcemi na území kraje a
s poskytovateli sociálních služeb;
kraj  určuje  síť  sociálních služeb na území  kraje  -  §  95 zákona
č.108/2006 Sb.,

o)  zastupitelstvo  kraje  rozhoduje  o  finančním  zabezpečení
akreditovaných poskytovatelů sociálních služeb na území kraje - §
101a zákona č.108/2006 Sb.
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III.  KOMPETENCE  A  FUNKCE  MĚSTSKÝCH
SAMOSPRÁV a MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ ve vztahu
k osobám v seniorském věku

a)  vydávat  Obecně  závazné  vyhlášky  (zastupitelstvo  obce)  a
Nařízení obce (rada obce), tj. obecní právní předpisy - § 10, § 11, §
84 a § 102 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

b) pečovat o vytváření podmínek sociální péče a pro uspokojování
potřeb  svých  občanů;  jde  především  o  uspokojování  potřeby
bydlení,  ochrany  a  rozvoje  zdraví,  dopravy  a  spojů,  potřeby
informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a
ochrany veřejného pořádku (samostatná působnost obce) - § 35,
odstavec 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

b) schvalovat program rozvoje obce - § 84, odstavec 2, písmeno a)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

c) rozhodovat o zřízení, sloučení a zrušení veřejného neziskového
zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady
a  rozhodovat  o  převodu  vlastnického  práva  k majetku,  s nímž
hospodaří  veřejné  neziskové  zařízení  nebo  o  jeho  pronájmu
v případech,  kdy  to  stanoví  zvláštní  právní  předpis  -  §  84,
odstavec 2,  písmeno x)  zákona č.128/2000 Sb.,  o  obcích (obecní
zřízení)

d) obecní úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí,
které patří do působnosti jiného orgánu obce - § 109, odstavec 3,
písmeno b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

e)  obec  zjišťuje  potřeby  poskytování  služeb  osobám  nebo
skupinám  na  svém  území;  může  zpracovat  střednědobý  plán
rozvoje  sociálních  služeb  ve  spolupráci  s krajem,  poskytovateli
sociálních  služeb  na svém území  a  za  účasti  osob,  kterým jsou
sociální služby poskytovány; spolupracuje s krajem při určování
sítě  sociálních  služeb,  sděluje  kraji  informace  o  kapacitě
sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na
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území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto
osob - § 94 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

 

8



IV.  ZASTUPITELSKÁ  FUNKCE  KRAJSKÝCH
RAD SENIORŮ

a)  pro  svoji  působnost  v jednotlivých  krajích  a  v hl.m.Praze
zřizuje  kolegium  RS  ČR  krajské  rady;  v zastoupení  seniorů
krajská  rada  jedná  s představiteli  kraje,  měst  a  obcí  -  §  13,
odstavec 1 Stanov,

b) Krajská rada zejména:
- je připomínkovým místem kraje,
-  navrhuje  orgánům kraje  legislativní  a  koncepční  opatření  ve
prospěch seniorů,
-  zaujímá  stanoviska  k diskriminaci  seniorů  a  ke  stavu  plnění
seniorských práv,
- zaujímá stanoviska k dostupnosti a kvalitě  zdravotní a sociální
péče a k dostupnosti dopravy - § 13, odstavec 2, písmena a) až d)
Stanov,

METODOLOGIE VÝKONU ZASTUPITELSKÉ FUNKCE:

1. zajistit  institut  připomínkového  místa  kraje,  statutárního
města na teritoriu kraje pro krajskou radu seniorů,

2. zajistit  přístup  k návrhům  právních  a  koncepčních
dokumentů  kraje  a  k návrhům  právních  a  koncepčních
dokumentů statutárních měst na teritoriu kraje,

3. získat  a  ustavit  týmy  kvalifikovaných  odborníků,  kteří
budou  schopni  posoudit  zda  zakládané  právní  nebo
koncepční dokumenty kraje, statutárního města, dostatečně
vytvářejí  podmínky  pro  růst  kvality  života  seniorské
populace, nebo zda dokonce nejsou nastaveny protichůdně, 

4. zvolit  formy,  strategii,  postup  a  taktiku  vyjednávání,
ustavit vyjednávací tým,
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5. pro  realizaci  argumentačně  podložených  návrhů  a
požadavků  seniorské  populace  přesvědčit  politickou
reprezentaci kraje, města,

6. předseda  krajské  rady  seniorů  si  musí  osvojit
kvalifikovanost k výkonu zastupitelské funkce, dále snahu,
houževnatost a umění vyjednávat. 
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V. ZÁVĚR

Plnění  zastupitelské  funkce  je  dominantním  posláním  všech
orgánů organizační výstavby Rady seniorů České republiky.

Na  úrovni  krajů  a  statutárních  měst  máme  možnost  a
odpovědnost ovlivňovat ve prospěch seniorské populace:

- plány rozvoje území příslušného teritoria,
- strategické plány,
- tvorbu sítě zdravotních služeb,
- tvorbu sítě sociálních služeb,
- stav dopravní obslužnosti příslušného teritoria,
- seniorské bydlení,
- ceny nájemného  v obecních  bytech,  ceny tepla,  vodného a

stočného,
- kvalitu a dostupnost zdravotních služeb,
- kvalitu a dostupnost sociálních služeb,
- politiku  slev  v  krajské  a  městské  dopravě,  kultuře,

rekreačním sportu, ZOO,
- dotační  politiku  k rozvoji  vzdělávacích,  a  volnočasových

aktivit seniorské populace,
- rozvoj klubové činnosti seniorské populace,
- rozvoj poradenství pro seniorskou populaci, atd.

Jde o vysoce kvalifikovanou  a odpovědnou činnost. Když chcete
něco prosadit musíte mít poznání, argumenty a také houževnatost
a  schopnost  vyjednávat.  Politik  musí  být  přesvědčen,  že  s ním
vyjednává  rovnocenný  partner,  který  ví  co  chce  a  pokud  mu
nebude vyhověno, mohou se dostavit důsledky.

Proto  je  velmi  důležité  permanentní  studium  příslušných
právních předpisů a získání kvalifikovaného odborného aktivu.
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NIKDO  ZA  NÁS  NIC  NEUDĚLÁ,  A  TAKÉ  TO
DĚLÁME PRO SEBE

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
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