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PROHLÁŠENÍ RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K VOLBÁM 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017 
____________________________________________________________ 
 
 
Kolegium Rady seniorů jako nejvyšší orgán sjednoceného seniorského hnutí v  České republice mezi 
sjezdy projednalo dne 28. června 2017 participaci seniorských organizací a orgánů RS ČR na volbách 
2017 a přijalo následné usnesení: 
 
 
Kolegium RS ČR: 
 
 

1) Vyzývá české seniorky a seniory ke splnění občanské povinnosti. Tj. k masové účasti ve 
volbách 2017 a ke správnému volebnímu rozhodnutí. Devastované sociální, zdravotní, bytové a 
daňové právní předpisy vládou premiéra Nečase, které seniorské populaci způsobily mnoho zla 
a utrpení byly současnou vládní koalicí zčásti napraveny, ale vše napraveno není. Velkou 
možností je personální obměna Poslanecké sněmovny, využijme ji.   

  
2) Vyzývá členské organizace, kluby, městské rady seniorů a individuálně organizované seniory 

v RS ČR k širokému oslovení seniorské populace, k zajištění masové volební účasti a také ke 
správnému volebnímu rozhodnutí. Udělejme vše proto, aby se seniorům v České republice žilo 
lépe.  

 
3) Žádá členské organizace, členské kluby, krajské a městské rady seniorů využijte svoje webové 

stránky, tištěná periodika, členské schůze a besedy k volební agitaci, umožněte kandidátům na 
poslance představit svoje projekty ke zlepšení kvality života seniorské populace na seniorských 
předvolebních shromážděních, členských schůzích a besedách. 

 
4) Zmocňuje předsedkyně a předsedy krajských rad seniorů uskutečnit předvolební krajské kulaté 

stoly o seniorské problematice. Pozváni budou kandidáti na poslance současných politických 
stran v Poslanecké sněmovně, případně i další politické strany, které dle posledních 
sociologických výzkumů mají pro vstup do sněmovny naději. Svolání a organizaci 
předvolebních krajských kulatých stolů zabezpečují krajské rady seniorů. Každá krajská rada 
seniorů uskuteční alespoň jednu akci.  Dále je možno využít oslav Mezinárodního dne seniorů.     
Program předvolebních krajských kulatých stolů: 

1. Zahájení – předsedkyně, předseda krajské rady seniorů, 

 



2. Úvodní vystoupení předsedy Rady seniorů ČR, 
3. Tříminutová úvodní vystoupení pozvaných kandidátů na poslance, 
4. Dotazy přítomných seniorů na pozvané kandidáty, 
5. Dvouminutové odpovědi oslovených kandidátů na poslance, 
6. Po vyčerpání odpovědí na dotazy závěr – předsedkyně, předseda krajské rady 

seniorů. 
 
Moderátorem předvolebních krajských kulatých stolů o seniorské problematice bude předseda Rady 
seniorů ČR. 

 
 

Volební témata Rady seniorů České republiky: 
 
a) Schválení pro seniorskou populaci vstřícného zákona o sociálně dostupném bydlení, státní výstavba 
10 000 malometrážních bytů do roku 2022, 
b) Valorizace penzí 2018, 
c) Přidělení Radě seniorů ČR právního nároku na seniorské zastupování, schválení zákona o seniorech, 
d) Uskutečnění pro současné seniory vstřícné penzijní reformy dle požadavků 3. sjezdu Rady seniorů 
ČR, 
e) Doprava osob 70+ na železnici a v dopravních integrovaných systémech zdarma, nejméně 50 % 
seniorské slevy v kultuře a vzdělávání. 
            

5) Rada seniorů ČR umožní politickým stranám za úplatu představit svoje kandidáty na poslance 
na stránkách měsíčníku Doba seniorů i na webových stránkách RS ČR. 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 28. června 2017                                                                                     Kolegium RS ČR 


