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ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1
Účel zákona

Účelem tohoto zákona je zajistit  zastoupení starší generace
při  rozhodování  věcí  veřejných,  upravit  vztahy  starší  generace
k výkonným  orgánům  státní  správy,  krajských,  městských  a
místních  samospráv,  podpořit  poskytování  informací  a  péči  o
seniory ze strany seniorských organizací.

Důvodová zpráva
Vymezuje se účel nové právní úpravy, kterým je upravit vztahy starší
generace  k výkonným  orgánům  státní  a  veřejné  správy  a  zajistit
podmínky  pro  výkon  demokratické,  kvalifikované  a  společensky
účelné participace seniorů  na rozhodování věcí veřejných. Dále je
účelem  zákona  definovat  rozsah,  obsah   a  formy  podpory  státu
seniorským organizacím a konfederaci  seniorských organizací  při
výkonu jejich funkcí.  

§ 2
Senioři

Za seniory jsou pro účely tohoto zákona považovány osoby
české  státní  příslušnosti  nebo  státní  příslušníci  ostatních  států
s trvalým pobytem1) na území České republiky, které:

a) pobírají starobní důchod2), nebo

b) dovršily  seniorský  věk.  Za  seniorský  věk  se  podle  tohoto
zákona rozumí dovršení 60 roků u žen a 63 roků u mužů.

Důvodová zpráva
Ustanovení zapracovává do českého právního řádu pojem senior a
definuje jeho znaky. Jde o osobu pobírající starobní důchod nebo o
osobu, která nesplňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu,
nebo  o  osobu,  která  splnila  podmínky  pro  přiznání  starobního
důchodu, ale o jeho přiznání nepožádala a dovršila seniorský věk.
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Zákonem definovaný seniorský věk je 60 roků  u žen a 63 roků  u
mužů, tj. současný věk pro přiznání starobního důchodu. V souladu
s platným právním stavem a také závazky českého státu ve vztahu
k Evropské unii,  jsou podle tohoto zákona za seniory považovány
osoby české státní příslušnosti, nebo státní příslušníci ostatních států
s trvalým pobytem na území České republiky.

§ 3
Seniorské organizace

(1)  Za  seniorské  organizace  se  pro  účely  tohoto  zákona
považují  dobrovolná  sdružení  seniorů  s celostátní  působností,
vlastní právní subjektivitou3), které nejsou politickými stranami ve
smyslu  zákona  o  politických  stranách  a  politických  hnutích4),
jejichž  činnost  není  zaměřena  na  dosahování  zisku  a  členská
základna dosahuje nejméně 20 000 členů.

(2)  Hlavním cílem seniorských  organizací  je  v  souladu se
stanovami  ochrana  práv  a  oprávněných  zájmů  seniorů,
poskytování  informací  a  péče  o  seniory,  organizování
vzdělávacích, osvětových, společenských, kulturních, sportovních,
rekreačních, ozdravných a dalších volnočasových aktivit seniorů.

Důvodová zpráva
Toto  ustanovení  zapracovává  do  českého  právního  řádu  pojem
seniorská  organizace  a  definuje  její  znaky  a  funkce.  Jde  o
právnickou  osobu,  která  není  politickou  stranou  ani  politickým
hnutím,  která  prokázala  celostátní  působnost  a  jejíž  činnost  není
zaměřena  na dosahování  zisku.   Členská  základna  seniorské
organizace  požadující  státní  podporu musí  dosahovat  nejméně  20
000  organizovaných  seniorů.  Ustanovení  dále  vymezuje  státem
uznaný  rozsah a  obsah činností  a  aktivit  seniorských  organizací,
které budou plně, nebo částečně financovány ze státního rozpočtu.
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ČÁST DRUHÁ
Rada seniorů České republiky

§ 4

(1)  Rada  seniorů  České  republiky  je  dobrovolným
nestranickým sdružením   
seniorských  organizací  s vlastní  právní  subjektivitou3),  jejímž
hlavním  posláním  je  v rozsahu  delegovaných  pravomocí
seniorskými  organizacemi  zastupování,  ochrana  práv,
prosazování  potřeb  a  podpora  sociálních,  ekonomických,
kulturních   i  ostatních  zájmů  seniorů.  Rada  plní  funkce
legitimního  reprezentanta  seniorů  v občanské  společnosti,  je
představitelem  seniorů  ve  vztahu  k  vládě,  ministerstvům,
k orgánům krajské, městské  a obecní samosprávy. 

(2) Nejvyššími orgány Rady jsou republikový sjezd, krajské
a  městské  konference  na  kterých  jsou  demokraticky  voleni
představitelé  seniorů  zplnomocněni  vyjednávat  s ústavními
činiteli,  s hetmany  krajů,  s primátory,  se  starosty  a  s dalšími
představiteli  městské  a  obecní  samosprávy.  Ostatní  orgány,
odborný  aktiv  a  jejich  personální  obsazení,  definují  stanovy  a
další vnitřní předpisy Rady. 

(3) Funkční období Rady a jejich orgánů jsou čtyři roky.

(4) Sídlem Rady je hlavní město Praha.

(5)  K plnění  funkcí  uvedených  v odst.  1  a  2  nesmí  počet
seniorů  organizovaných  v členských  organizacích,  klubech  a
institucích Rady klesnout pod 200 000.
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§ 5
Působnost Rady

Rada

a) podává návrhy k otázkám, které se týkají seniorů a soužití
a spolupráce generací,

b)  podává  návrhy  týkající  se  sociálních,  ekonomických,
kulturních opatření a opatření v oblasti zdravotnictví a bytové
politiky, jakož i vypracování dlouhodobého plánu pro seniory,

c) předkládá  stanoviska  k návrhům  právních  předpisů  a
koncepčních  dokumentů,  které  se  mohou  dotýkat  zájmů
seniorů,

d) předkládá doporučení pro poskytování podpor pro projekty
se specifickým zaměřením na seniory, 

e) je meziresortním připomínkovým místem vlády, krajských,
městských a obecních samospráv,

f) předkládá  orgánům  státu,  krajů,  měst  a  obcí  legislativní,
koncepční a jiné návrhy ve prospěch seniorů,

g) analyzuje  data  o  sociálním  postavení  a  životní  úrovni
seniorů,  o  rozsahu  a  kvalitě  sociálního  zabezpečení,  o
dostupnosti a úrovni zdravotní péče, o dostupnosti bydlení,
dopravy,  sociálních  služeb,  aktivní  zájmové  činnosti,
vzdělávání, kultury, sportu a rekreačních aktivit,

h) podporuje a organizuje výzkum problematiky seniorů,
i) zaujímá  stanoviska  k diskriminaci  seniorů  a  k plnění  práv

seniorů,

j) v rámci  vymezené  působnosti  plní  úkoly  a  opatření
Národního akčního plánu  pozitivního stárnutí,

k) organizuje tvorbu a realizaci projektů pro seniory,
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l) informuje  seniory,  provozuje  webové  stránky,  vydává
časopisy  a  další  publikace,  pořádá  odborné  konference,
semináře a vzdělávací akce,

m) spolupracuje  se  sdělovacími  prostředky,  přispívá  k 
utváření  pozitivních  mezigeneračních  vztahů,  bojuje  proti
násilí a dalším negativním jevům seniorské diskriminace,

n) po  dohodě  se  seniorskými  organizacemi  organizuje
společenské, kulturní a sportovní akce seniorů celostátního,
celokrajského, nebo celoměstského významu,  

o) spolupracuje s mezinárodními organizacemi seniorů.

Důvodová zpráva
V §  4  a  5  je  definován  subjekt  výkonu  seniorské  participace  na
rozhodování  věcí  veřejných  a  taxativně  vymezený  rozsah a  obsah
jeho působnosti, kompetence a funkce. Navržené činnosti, funkce a
kompetence  subjektu  seniorského  zastoupení  vycházejí  z
dvaadvacetiletého  výkonu  participace  minulou  a  současnou
zastřešující  organizací  seniorských  organizací.  Obdobně  jako  u
seniorských  organizací  jde  o  právnickou  osobu,  která  není
politickou stranou ani politickým hnutím, která prokázala celostátní
působnost  a  jejíž  činnost  není  zaměřena  na dosahování  zisku.
Zákonem  stanovená  hranice  pro  výkon  participačních  a  dalších
funkcí  podporovaných  ze  státního  rozpočtu  je  200  000
organizovaných  seniorů.  Zákon  definuje  orgány  a  sídlo
participačního  subjektu  včetně  charakteru  výběru  osob
zplnomocněných  zastupovat  seniorskou  populaci  ve  vztazích
s orgány  státu,  krajské,  městské  a  místní  samosprávy.  Funkční
období  participačních  orgánů  i  participačních  představitelů  jsou
čtyři roky.  

ČÁST TŘETÍ
Podpora seniorů
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§ 6
Obecná podpora pro seniory

(1) Stát poskytuje každoročně na osobu podle § 2 částku ve
výši 1 EUR (rakouská varianta), 10 Kč (česká varianta) k podpoře
poskytování  informací,  péče  o  seniory,  k  organizování
vzdělávacích, osvětových, společenských, kulturních, sportovních,
rekreačních, ozdravných a dalších volnočasových aktivit seniorů
ze strany seniorských organizací a k úhradě výdajů Rady seniorů
České republiky. Při stanovení celkové částky těchto prostředků
se  každoročně  vychází  z údajů  České  správy  sociálního
zabezpečení a  z  údajů Českého statistického úřadu. 

(2)  Obecná  forma  podpory  můře  být  poskytnuta  pouze
seniorským organizacím, které převezmou úkoly uvedené v odst. 1
a které splňují podmínky § 3.

(3)  Při  každoročním  stanovení  obecné  podpory  pro
jednotlivé seniorské organizace se přihlíží 

a) k prostředkům,  které  jsou  k dispozici  podle  odst.  1  po
odečtení úhrady výdajů Rady seniorů České republiky,

b) k počtu členů seniorských organizací,

c) k rozsahu, ve kterém seniorské organizace přebírají v daném
kalendářním roce úkoly stanovené v odst. 1.

(4)  O  rozdělení  prostředků  jednotlivým  seniorským
organizacím  rozhoduje  podle  odst.  3  Rada   seniorů  České
republiky.

(5) Za účelem hospodárného a účelného čerpání podpory, se
Rada  seniorů  České  republiky  zmocňuje  provádět  kontrolu  u
seniorských organizací, kterým byla podpora poskytnuta.

(6) Podpora činnosti seniorských organizací a jejich střešní
organizace se podle tohoto zákona poskytuje na základě  žádosti,
kterou  je  Rada  seniorů  České  republiky  povinna  předložit
ministerstvu  práce  a  sociálních  věcí  nejpozději  do  30.  dubna
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předchozího kalendářního roku. Na podporu je právní nárok za
podmínek tohoto zákona.

(7) Příjemce podpory je povinen splnit účel podpory uvedený
v odst. 1.

(8) Z prostředků podpory nelze financovat jiné právnické ani
fyzické  osoby  s výjimkou  těch,  které  poskytují  služby  spojené
s realizací § 3 a § 5 tohoto zákona.

(9)  Do rozpočtu projektů  podpory nesmí  být zakalkulován
zisk. Zisk nesmí být z podpory ani fakticky realizován.

(10)  Příjemce  podpory  je  povinen  realizovat  nápravná
opatření, která mu byla uložena na základě prováděných kontrol,
a to v požadovaném termínu,  rozsahu a kvalitě,  a informovat  o
splnění  nápravných  opatření  toho,  kdo  tato  nápravná  opatření
uložil.

(11) Před případným zánikem Rady seniorů České republiky
nebo  jednotlivé  seniorské  organizace  jsou  příjemci  podpory
povinny přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem.       

(12) Finanční podpora podle odst. 1 se poskytuje z kapitoly
313  státního  rozpočtu  ve  třech splátkách  na  běžný  účet  Rady
seniorů České republiky platebním poukazem.  První  splátka ve
výši  40  % podpory se  vyplatí  nejpozději  do  10.  března,  druhá
splátka ve výši 30 % podpory do 31. května a třetí splátka ve výši
30 % podpory do 30. září roku, na který je poskytnuta. 

Důvodová zpráva
Ustanovení implementuje rakouskou praxi do českých podmínek a
zapracovává rakouský zákon do českého právního řádu. Obdobně
jako  v Rakousku  se  navrhují  financovat  pouze  participační  a
zákonem  vymezené  činnosti  a  aktivity  seniorských  organizací.  Z 
rakouského  vzoru  vychází  též   nastavená  konstrukce  finančních
toků  a  mechanismus  financování  seniorských  organizací  a  jejich
zastřešující organizace. Výše státního příspěvku je navržena ve dvou
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variantách. A to ve variantě progresivnější rakouské, tj. 1 EUR na
seniora a v úspornější variantě české, tj. 10 Kč na seniora. Shodně
s rakouskou dikcí zákona je státní příspěvek vázán na počet seniorů
ve  státě.  Každoroční  stanovování  počtu  příjemců  starobních
důchodů,  a  tím i  výše  státní  podpory,  bude  vycházet  z dat  České
správy sociálního zabezpečení a stanovení počtu osob v seniorském
věku bude vycházet z demografických statistik Českého statistického
úřadu. Na poskytnutí státní finanční podpory bude právní nárok, ale
až  na  základě  podané  žádosti,  která  se  každoročně  zapracuje  do
tvorby  státního  rozpočtu.  O  výši  příspěvku  bude  automaticky
navýšena  kapitola  313  státního  rozpočtu  (ministerstvo  práce  a
sociálních  věcí).  Pro  eliminování  zátěže  na  státní  rozpočet  se
navrhuje, obdobně jako u financování sociálních služeb, příspěvek
poskytovat ve třech splátkách. Odpovědnost za účelné, hospodárné a
předmětně  nastavené  vynakládání  státního  příspěvku,  za  vedení
agendy jeho čerpání a za jeho rozdělování jednotlivým seniorským
organizacím podle  zákonem stanovených pravidel  a  podmínek,  se
podle  rakouského  vzoru  navrhuje  delegovat  na   zastřešující
seniorskou organizaci, tj. na Radu seniorů České republiky. Z titulu
z této funkce bude Rada povinna spolupracovat a plnit  nápravná
opatření  příslušných  kontrolních  orgánů  státu,  které  budou
zákonem  stanovené  podmínky  čerpání  státního  příspěvku
kontrolovat. 

§ 7
Zvláštní podpora pro seniory

Podle  tohoto  zákona  a  prostředků  dostupných  pro  účely
podpory seniorů  ve státním rozpočtu, může předseda vlády, bez
ohledu na obecnou formu podpory pro seniory a na dotační tituly
jednotlivých  ministerstev,  poskytnout  finanční  podporu  na
základě  žádosti  pro  projekty  se  specifickým  zaměřením  na
seniory. Projekty jsou zplnomocněny podávat Rada seniorů České
republiky a jednotlivé seniorské organizace splňující podmínky §
3.  

Důvodová zpráva
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Kromě  obecné  podpory  seniorským  organizacím  se,  podle
rakouského vzoru,  zapracovává do českého právního řádu institut
zvláštní  kompetence  premiéra  vyhlásit  mimořádnou  formu  státní
podpory  na specifické projekty  ke zvýšení  kvality  života seniorské
populace.  Projekty  mohou  podle  tohoto  zákona  předkládat  Rada
seniorů České republiky a seniorské organizace. 

§ 8
Ustanovení smlouvy o podpoře

(1) Smlouva o podpoře se každoročně  uzavírá mezi  státem
zastoupeným  ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  a  Radou
seniorů České republiky.

(2)  Ve  smlouvě  o  podpoře,  která  musí  být  uzavřena
v souvislosti  s poskytnutím  podpory  se   Rada  seniorů  České
republiky musí zavázat, že

a) bude odpovídat za čerpání podpory v souladu se smlouvou a
podmínkami  tohoto  zákona  podle  zásad  hospodárnosti  a
účelnosti,  a  že  bude  provádět  kontrolu  u  seniorských
organizací, kterým byla podpora přidělena, 

b) bude odpovídat za vedení  analytické účetní  evidence všech
účetních případů podpory a za vedení účetnictví v souladu se
zákonem  č.563/1991  Sb.,  o  účetnictví  ve  znění  pozdějších
předpisů, 

c) všechny originály účetních dokladů budou označeny tak, aby
bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený v souladu s § 6 odst.
1 tohoto zákona,

d) bude uchovávat veškeré dokumenty související a prokazující
čerpání podpory po dobu 10 let způsobem, který je v souladu
s platnými právními předpisy České republiky, 
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e) při  výběru dodavatelů  na  zajištění  dodávek a služeb  bude
postupovat v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

f) předloží  nejpozději  do  30.  června  následného  roku  roční
zprávu o  činnosti  s účetní  závěrkou  za  rozpočtové  období,
v němž  byla  podpora  poskytnuta;  účetní  závěrka  musí
obsahovat  výrok  auditora  ke  způsobu  účtování  a  použití
podpory; v případě, že tato povinnost nebude splněna, může
být  tato  skutečnost  důvodem  pro  neposkytnutí  podpory
v příštím kalendářním roce; výjimku z tohoto pravidla může
učinit předseda vlády,

g) se podrobí kontrole čerpání podpory v souladu se smlouvou
podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční
kontrole),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ze  strany
ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  a  finanční  správy
ministerstva financí,

h) nepostoupí své nároky ze smlouvy o podpoře. 
    

§ 9

Ve  smlouvě  o  podpoře  se  stanoví  vrácení  a  pozastavení
podpory, když

a) nebyl  splněn  obecný  nebo  zvláštní  předpoklad  podpory
obsažený ve smlouvě o podpoře,

b) nebyly vypracovány stanovené zprávy, poskytnuty doklady a
podklady nebo poskytnuty nezbytné informace,

c) nebyly  oznámeny  události,  které  by  oddálily  nebo
znemožnily  provedení  podporovaného  záměru  nebo
vyžadovaly jeho změnu,
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d) žadatel o podporu nevyúčtoval podporu včas nebo řádně,

e) podpora byla zcela nebo z části použita v rozporu s účelem,
f) nebyl dodržen zákaz postoupení.

Důvodová zpráva
Kromě  podání  žádosti  bude  druhou  podmínkou  pro  přidělení  a
čerpání státní podpory uzavření smlouvy o podpoře. Bez splnění této
zákonem  stanovené  povinnosti  nesmí  být  podpora  poskytnuta.
Zákon  taxativně  definuje  povinnosti  vedení  věcně  analytické  a
finanční  dokumentace  podpory,  definuje  subjekty  státní  kontroly
podpory, určuje termíny,  formu zúčtování a věcného vyhodnocení
přínosu  podpory  seniorské  populaci.  Současně  zákon  stanovuje
sankční  postihy  při  porušení  zákonem  stanovených  podmínek
čerpání  podpory.  Subjekty  zplnomocněné  k  uzavření  smlouvy  o
podpoře budou představitelé ministerstva práce a sociálních věcí a
Rady seniorů České republiky.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

Důvodová zpráva
Účinnost tohoto zákona se navrhuje stanovit dnem jeho vyhlášení.

NÁMITKY  RADY VLÁDY PRO SENIORY A
STÁRNUTÍ POPULACE ZE DNE 10. ZÁŘÍ 2015
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1. Rozpor  návrhu  zákona  se  zákonem  č.218/2000  Sb.,  o
rozpočtových pravidlech  (rozpočtová  pravidla);  na  dotaci
ze  státního  rozpočtu  není  podle  platné  úpravy  právní
nárok. 

2. Rozpor  textu  zákona  s vymezením  jeho  účelu;  přijetím
zákona  by  nedošlo  k naplnění  deklarovaného  cíle  nýbrž
k zavedení  mandatorního  výdaje  na  činnost  sdružení  a
spolků.

3. Činnost jednotlivých zájmových organizací občanů by měla
a priory vést k posilování sociální soudržnosti; navrhovaný
zákon  však  podporuje  činnost  pouze  jedné  skupiny
obyvatelstva, což by sociální kohezi mohlo narušit.

4. Připomínka  procedurálně  –  technického  rázu:  Návrhu
zákona nepředcházel věcný záměr a zhodnocení dopadů.

5. Problém legitimity a reprezentace. V rakouské radě seniorů
jsou  zastoupeny  pouze  členské  organizace,  v ČR  členské
organizace i jednotlivci.

6. Případný potenciální konflikt zájmů (Rada seniorů by byla
zároveň příjemcem i kontrolním orgánem v oblasti dotací).

7. Nedostatečná reprezentativnost mandátu Rady seniorů ČR
vyjednávat  za  celou  seniorskou  populaci.  Rakouská  rada
seniorů disponuje větším počtem organizovaných členů než
česká (875 000 – údaj z roku 2009).   

PŘIPOMÍNKY PREZIDENTA REPUBLIKY ZE
DNE 1. ŘÍJNA 2015
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Výši dotačního příspěvku státu výkon zastupitelské funkce a na
další taxativně vymezené činnosti Rady seniorů  České republiky
vázat  nikoliv  na  počet  příjemců  starobních  penzí  v České
republice,  nýbrž  na  počet  členů  v organizacích,  institucích  a
klubech Rady seniorů České republiky. Šlo by samozřejmě o vyšší
částku než navrhovaných 10 Kč na člena. 

OBECNÁ DŮVODOVÁ ZPRÁVA
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Participace  seniorské  populace  na  rozhodování  věcí
veřejných je významným atributem občanské společnosti a také
nedílnou součástí  evropské  civilizace.  Seniorskou participaci  na
řízení  společnosti  deklarují  dokumenty  Organizace  spojených
národů  i  Evropské  unie.  V   České  republice  je  participace
deklarována  v současném  Národním  akčním  plánu  pozitivního
stárnutí na léta 2012 až 2017 a participaci obsahovaly též všechny
plány pozitivního stárnutí předchozí.  

Seniorské  organizace  a  organizace  s  převažující  členskou
základnou v důchodovém věku existují a působí v České republice
již 25 let. K výkonu kolektivního zastoupení na tvorbě  právních
předpisů státu a k vyjednávání s ústavními činiteli se v roce 1993
sdružily  a  založily  (VSC/1-18683/93-R)  tzv.  Koordinační  výbor
organizací  důchodců  a  zdravotně  postižených  České  republiky
(dále jen KVOD). Na základě rozhodnutí tehdejší vlády se KVOD
stal meziresortním připomínkovým místem ministerstva práce a
sociálních  věcí  a  později  též  ministerstva  pro  místní  rozvoj  a
ministerstva  zdravotnictví.  Postoupenou  participační  funkci
seniorskými  organizacemi  plnil  KVOD  odpovědně  a  svědomitě,
kromě  jiného  inicioval  a  navrhl  mechanismus  automatické
valorizace penzí.  Od roku 1997 KVOD inicioval  a koordinoval
vznik  prvních  Rad  seniorů  jako  poradních  a  konzultativních
orgánů  městské a obecní samosprávy. Po vzoru některých států
Evropské  unie  a  také  na  základě  výzvy  Evropské  unie,  ale
zejména  k realizaci  požadavků  a  závěrů  celostátní  porady  27
městských  a  místních  Rad  seniorů  uskutečněné  v roce  2003  v 
Hradci  Králové,  byl  KVOD  31.  května   2005  na  konferenci  v
Praze přetransformován na Radu seniorů České republiky. Radu
založilo  11  seniorských  a  proseniorských  organizací  s celostátní
působností sdružených v KVOD.

Dnes  je  Rada  seniorů  České  republiky  konfederací  32
organizací,  40 klubů  a  9  městských rad seniorů  s   cca  300 000
organizovanými  členy.  Rada  je  meziresortním  připomínkovým
místem  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí,  ministerstva  pro
místní  rozvoj,  ministerstva  zdravotnictví  a  ministerstva  financí.
Rada  zpracovává  vlastní  návrhy  zákonů.  Rada  vyjednává
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s vládou,  s příslušnými  ministry,  s hejtmany  krajů,  s primátory
měst, lobuje v obou komorách Parlamentu, jedná s  prezidentem
České  republiky.  V rámci  analytické  činnosti  analyzuje  data  o
sociálním postavení a životní  úrovni příjemců  starobních penzí,
propočítává  reálnou  kupní  sílu  penzí  a  sociálních  dávek,  které
senioři  využívají.  Rada  podněcuje  a  také  realizuje  výzkumnou
činnost. Prostřednictvím svých krajských orgánů (krajských rad
seniorů) se Rada podílí na tvorbě  koncepcí a právních předpisů
krajských  samospráv.  Tj.  Rada  seniorů  České  republiky  plní
funkce  legitimního  reprezentanta  a  zastoupení  starší  generace
v občanské společnosti. Rada poskytuje bezplatné právní, sociální,
bytové a spotřebitelské poradenství  a pomoc seniorské populaci
v 8  ambulantních  poradnách,  je  vydavatelem  měsíčníku  Doba
seniorů, který vychází v 10 000 nákladu. Rada provozuje webový
portál  na  adrese  www.rscr.cz.  Na  mezinárodní  úrovni  Rada
spolupracuje  se  seniorskými  organizacemi  ze  Slovenska,
Rakouska a  Německa a je členskou organizací nejstarší evropské
organizace seniorů EURGu. 

V loňském roce Rada zpracovala stanoviska, připomínky a
legislativní návrhy k 17 návrhům právních předpisů a k jednomu
koncepčnímu materiálu  státu.  K ochraně  práv a k uspokojování
potřeb  seniorské  populace  vedla  12  jednání  s  příslušnými
ministry a s premiérem České republiky. Uskutečnila výzkum o
kvalitě života českých seniorů a zpracovala analytický materiál o
dynamice  a  struktuře  reálné  osobní  spotřeby  důchodců  za  léta
2004  až  2013.  Za  podpory  předsedy  Poslanecké  sněmovny
zorganizovala  reprezentativní  mezinárodní  konferenci,  která
prvně v historii České republiky hodnotila kvalitu života českého
důchodce  v  mezinárodním měřítku.  Rada  ve  svých  poradnách
loni  poskytla  bezplatné  poradenství  a  pomoc 2  357 seniorským
klientům a zorganizovala  rozšíření  komerčních  slev pro 31 500
nových  držitelů  tzv.  SENIOR  Pasů  u  2  610  firem.  Na  krajské
úrovni  zorganizovala  Rada  důstojné  oslavy  Mezinárodního  dne
seniorů, kterých se  zúčastnily tisíce důchodců, dále řadu dalších
společenských  a  kulturních  aktivit.  V 12  krajích  jsou  zavedena
pravidelná jednání krajských rad seniorů s hejtmany a s dalšími
vedoucími představiteli krajů ke zvyšování kvality života seniorů
v krajské kompetenci.      
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Navrhovaný zákon o záležitostech starší generace (zákon o
seniorech)  implementuje  do  českého  prostředí  a  do  českého
právního  řádu  „Spolkový  zákon  o  podpoře  záležitostí  starší
generace  (spolkový  zákon  o  seniorech)“  Spolkové  republiky
Rakousko. V Rakousku je tento zákon účinný již od roku 1998.
Důvody  zpracování  a  předložení  zákona  o  seniorech  jsou
seniorský  věk  a  nízké  zastoupení  osob  v seniorském  věku  v 
Parlamentu a v ostatních orgánech veřejné správy. Za desítky let
existence  prokázaly  české  seniorské  organizace  i  samotná Rada
seniorů  České  republiky  svoji  funkčnost,  společenskou
prospěšnost  a  také  schopnost  kvalifikované  a  společensky
prospěšné  participace  na  rozhodování  věcí  veřejných.  Přes
výrazně  dobrovolnický  charakter  jejich  práce  jsou  každoročně
velké problémy s financováním těch činností a aktivit seniorských
organizací  i  Rady  samotné,  které  nelze  realizovat  bezúplatně.
Nastavené  financování  je  nesystémové,  náhodné  a  také
nepřiměřeně  závislé  na  vůli  a  rozmarech  odpovědných
ministerstev  a  jejich  pracovníků.  Navrhovaná  dikce  zákona
vychází z osvědčeného rakouského vzoru a z dosavadní osvědčené
praxe  seniorských  organizací  a  jejich  konfederace  v České
republice.  A  to  jak  v taxativně  vymezeném  rozsahu  státem
uznaných a financovaných aktivit,  tak i  ve výši,  mechanismu a
kontrole  finančních  toků.  Financování  je  navrženo  ve  dvou
variantách. A to varianta progresivnější, tj. varianta rakouská a
varianta úspornější, tj. varianta česká. Cílem je podle rakouského
vzoru  umožnit  české  seniorské  populaci  nejen  profesionálně  a
intenzivně vyhledávat, obhajovat a prosazovat své zájmy, potřeby
a práva, ale též organizovat aktivní pomoc a zapojení seniorů do
služeb  a  potřeb  společnosti.  Požadovanou státní  podporu svého
zastoupení,  podpory  a  pomoci,  vzdělávacích,  společenských,
kulturních,  sportovních,  ozdravných,  pečovatelských  a  dalších
zákonem  stanovených  aktivit,  považují  seniorské  organizace  za
součást mezigenerační spravedlnosti.          
Finanční dopad:

Při  použití  progresivnější  rakouské  varianty  financování
seniorských organizací,  tj.  27,37 Kč  na jednoho seniora,  budou
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finanční nároky na státní rozpočet 27,37 x 2 355 144 = 64 460 291
Kč. Při použití úspornější české varianty financování seniorských
organizací, tj. 10 Kč na jednoho seniora,  budou finanční nároky
na státní rozpočet 10 x 2 355 144 = 23 551 440  Kč. 
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