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I. Úvodem – mimořádný rok 2020 
 
Rok 2020 byl druhým rokem historicky nejvyšších valorizací penzí za posledních 24 let. Průměrná 
starobní penze meziročně vzrostla o 1 011 Kč a při započítání 5 000 Kč  
tzv. Jednorázovému příspěvku důchodci o 1 428 Kč. Sociální postavení seniorské populace měřené 
obecným náhradovým poměrem (průměrný starobní důchod sólo k průměrné nominální hrubé mzdě) 
vzrostlo též, a to z 39,4 % roku 2019 na 40,7 % roku 2020. Tedy  
o významných 1,3 procentního bodu. Naposledy byl tak výrazný meziroční růst zaznamenán pouze 
v letech 1991 nebo 1997. Přes velký tlak opozice seniorské dopravní benefity zastaveny nebyly a také 
navýšení penzí osobám starších 80 let o 1 000 Kč měsíčně zůstalo zachováno.  

Rada seniorů intenzivně pracovala v Komisi pro spravedlivé důchody, kde se podařilo prosadit 
institut minimálního starobního důchodu a také progresivnější mechanismus valorizace penzí. Nyní vše 
závisí na vládě a Parlamentu ČR.  
Rok 2020 byl rokem intenzivních příprav 4. sjezdu Rady seniorů České republiky, který byl svolán na 
7. a 8. květen 2021 do Prahy. Po hodnotících členských schůzích seniorských klubů, organizací a 
městských Rad seniorů, úspěšně proběhly krajské předsjezdové konference Rady seniorů České 
republiky. A to v krajích Středočeském, hl. m. Prahy, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském. 

Rok 2020 byl také volebním rokem krajských a senátních voleb, ke kterým Rada seniorů ČR 
vyhlásila devět volebních témat, vyzvala seniorskou populaci k masové účasti  
a uskutečnila dva předvolební krajské kulaté stoly.  

Rok 2020 byl ale také rokem boje s celosvětovou covidovou pandemií, která byla do Česka 
zavlečena počátkem března. Po velmi úspěšném zvládnutí první vlny v jarních měsících nastartovala 
koncem září vlna druhá, patnáctkrát silnější než vlna první a smrtnost na covid či s covidem vzrostla 
z 346 osob za první pololetí na 11 711 osob k 31. prosinci. Z toho cca 87 % byli senioři! K účinné 
ochraně života a zdraví seniorské populace uplatnila Rada seniorů ČR ve vztahu k vládě, k městské a 
k obecní samosprávě a také k veřejnoprávní televizi řadu požadavků. Zejména donášku důchodů 
poštovními doručovateli do místa bydliště příjemců, dovoz jídel, potravin a léků seniorským 
domácnostem městskou samosprávou a v neposlední řadě otevření speciálního kanálu České televize 
pro seniorskou populaci se zábavným, informačním a vzdělávacím programem. V legislativní činnosti 
byly požadováno zavedení dotačních titulů státu pro OSVČ, kteří současně pobírají starobní důchod a 
zákaz výpovědi seniorských nájemců z nájemního bytu při prodlení s platbou nájemného z důvodu 
pandemie ze zákona. Všechny požadavky byly akceptovány, což kolegium Rady ocenilo na svém 
zasedání 27. května. Ve druhém pololetí roku 2020 pak požadavky Rady směřovaly k přednostnímu 
očkování seniorské populace, což přislíbili všichni tři ministři zdravotnictví.  Prioritní očkování osob 
65+ je také obsaženo v dokumentu „Strategie očkování proti nemoci covid–19“ ze 6. prosince 2020.  
Zavedená restriktivní opatření vlády a zákaz shromažďování většího počtu osob mimořádným způsobem 
ovlivnila celou činnost Rady seniorů ČR. Připravená oslava 15. výročí vzniku Rady a mezinárodní 
sportovní hry seniorů musely být odloženy. Národu tak nemohla být předložena rekapitulace bohaté 
činnosti Rady ve prospěch růstu kvality života seniorské populace. Sportovní aktivity mohly být 
uskutečněny pouze v otevřené společnosti, tj. od června do poloviny října. Rozvolněné období využily 
krajské Rady seniorů Středočeského kraje k uspořádání běhu Kladno–Lidice, Olomouckého kraje 
k uspořádání krajských sportovních her seniorů s mezinárodní účastí, Moravskoslezského kraje 
k uspořádání krajských sportovních her seniorů a Pardubického kraje k uspořádání seniorského biatlonu. 
Po opětovném vyhlášení restriktivních opatření vládou začátkem října musely být všechny připravené 
akce přesunuty na virtuální prostředí. Virtuální formou proběhlo celostátní finále oblíbené celonárodní 
soutěže seniorských dovedností a seniorské krásy Babička 2020“ virtuální formou bez problémů 
probíhaly jednání předsednictev i kolegií Rady seniorů ČR a také předsjezdové krajské konference. 
Funkcionářský aktiv i členská základna Rady seniorů ČR prokázaly kvalifikovanost a orgány Rady 
funkčnost. 

Spolupráce s vládou a jednotlivými ministerstvy byla obdobně jako v roce 2019 na vysoké 
úrovni. Její intenzita ale byla poznamenána covidovou pandemií a zejména potřebám nastavení nástrojů 
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účinné ochrany života a zdraví seniorské populace, kterou Rada seniorů vždy důsledně prosazovala a 
prosazuje.  

Rada seniorů ČR participovala na tvorbě 11 návrhů právních předpisů českého státu. 
V roce 2020 otevřena Rada seniorů ČR dvě nové akreditované poradny, a to pro kraje 

Olomoucký a Liberecký. Akreditované poradny pro seniory pracují pro kraje Praha, Jihomoravský, 
Moravskoslezský, Královéhradecký, Olomoucký a Liberecký. Kromě akreditovaných poraden navíc 
provozují krajské Rady seniorů Středočeského a Plzeňského kraje bezplatné seniorské poradny další. 
Celkově tedy Rada seniorů ČR provozuje osm bezplatných poraden pro seniory. V akreditovaných 
poradnách bylo v roce 2020 poskytnuto poradenství a pomoc 7 621 seniorským klientům. A to tradičním 
způsobem i přes online provoz v nouzovém stavu.  

Obdobně jako v předchozích dvou letech, také v roce 2020 participovala Rada na bezplatném 
vzdělávacím programu Autoklubu ČR pro seniorské řidiče Jedu s dobou 2020. Vzdělávacího programu 
se zúčastnilo 3 002 osob, což z důvodu covidové pandemie je meziročně o 3 000 méně.  

Pro zajištění objektivní informovanosti seniorské populace vydávala Rada v 10 000 nákladu již 
šestnáctým rokem tištěný měsíčník Dobu seniorů, také provozovala webový portál www.rscr.cz a profily 
na sociálních sítích facebook a twitter. 

Sečteno a podtrženo: Rok 2020 byl velkým bojem o životy a zdraví seniorské populace. Nic 
podobného jsme za celou dobu existence Rady neprožili. Rada seniorů České republiky svému 
společenskému postavení a odpovědnosti v krizovém období dostála. Přesto, že covidová pandemie 
významným způsobem ovlivnila celou činnost Rady, byly všechny úkoly, až na nuceně odsunuté 
mezinárodní sportovní hry seniorů a oslavu k 15. výročí vzniku Rady seniorů České republiky, 
splněny. A to včetně významných společenských akcí. Rok 2020 tedy byl pro Radu seniorů České 
republiky rokem výjimečným, rokem specifickým, rokem hektickým a zejména rokem 
mimořádným.    

Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů ČR loni zasedalo 3x, předsednictvo 6x  
a ústřední kontrolní a revizní komise Rady 2x.   
 
Účast členů předsednictva Rady seniorů České republiky na zasedáních tohoto 
orgánu:   
 

JMÉNO ÚČAST  
NA ZASEDÁNÍCH  

Dr. Zdeněk Pernes 100 % 
Ing. Milan Taraba 100 % 
JUDr. Václav Roubal  100 % 
Alois Malý 100 % 
Ing. Jaroslav Ulma 33 % 
RSDr. Eva Vlčková 83 % 
plk. Ing. Jaroslav Vodička 83 % 
Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc. 67 % 
Ing. Lenka Desatová  100 % 
Jan Rejský 67 % 
Milena Hesová  83 % 
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Účast členů kolegia Rady seniorů České republiky na zasedáních tohoto orgánu:   
 

JMÉNO FUNKCE ÚČAST NA 
ZASEDÁNÍCH  

Dr. Zdeněk Pernes předseda 100 % 
Ing. Milan Taraba statutární místopředseda 100 % 
JUDr. Václav Roubal  místopředseda 100 % 
Alois Malý místopředseda 100 % 
Ing. Jaroslav Ulma  0 % 
RSDr. Eva Vlčková  100 % 
plk. Ing. Jaroslav Vodička  67 % 
Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.  0 % 
Ing. Lenka Desatová   100 % 
Jan Rejský  67 % 
Milena Hesová   100 % 
Miloslav Vais   67 % 
Miroslava Palečková   100 % 
Ing. Růžena Rýglová   67 % 
Ing. Danuše Steinová  67 % 
Iva Pílková   75 % 
Pavlína Krbcová   67 % 
Pavla Radová  67 % 
Bc. Milan Bárta  67 % 
Ing. Milan Hemzal   0 % 
Plk.Ing. Pavel Gluc  100 % 
Leoš Jochec  100 % 
Plk. v.v. JUDr. Bohumil Bezemek  67 % 
Plk.v.v. Mgr. Vladimír Berounský  67 % 
Mgr. Magdalena Edlová, Dis  100 % 
Mgr.ViktorVodička  33 % 
Plk. Ing. Jiří Pešta  33 % 
PaedD. Květa Čelišová  0 % 
Marcela Reichelová  100 % 
Mgr. Zdeněk Srba  33 % 
Plk.Ing. Jaroslav Kostíř  67 % 
Kurt Mužík  0 % 
Pplk. Petr Mrázek  100 % 
Mgr. Jana Hošková  100 % 
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Účast členů Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů České republiky na 
zasedáních tohoto orgánu:   
 

JMÉNO FUNKCE ÚČAST  
NA 
ZASEDÁNÍCH  

Ing. Maria Somlóová předsedkyně ÚKRK RS 
ČR 100 % 

Zdenka Maisnerová  100 % 
Ing. Václav Švarc  100 % 
Marie Volmanová  100 % 
Stanislava Brejníková  100 % 
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II. Vyjednávací aktivity RS ČR s ústavními 
činiteli  
 
Stejně jako v předchozích dvou letech také v roce 2020 byly vztahy s vládou korektní a ve vztahu 
k požadavkům Rady vstřícné. Charakter a také intenzitu vzájemných kontaktů vztahů ale poznamenala 
covidová pandemie, fyzické kontakty musely být nahrazeny formami virtuálními.  

V počátečních měsících pandemie předseda Rady seniorů ČR prakticky denně seznamoval 
premiéra ČR s požadavky a stanovisky seniorské populace, kterých Rada dostávala až stovky denně. A 
samozřejmě také   požadavky Rady seniorů České republiky. Intenzivní komunikace probíhala též 
s ministryní práce a sociálních věcí a dle potřeby také se všemi ministry zdravotnictví a ministryní pro 
místní rozvoj. I za této situace ale proběhlo několik osobních setkání. Rada vyjednávala 2x s  premiérem 
ČR (navýšení penzí pro rok 2021, zachování seniorských slev v železniční a autobusové dopravě, 
nástroje pro ochranu životů  
a zdraví seniorské populace v  období covidové pandemie, financování nového speciálního kanálu České 
televize ČT3 pro seniorskou populaci), 2 x s ministryní práce a sociálních věcí (navýšení penzí pro 
rok 2021, požadavky RS ČR ve vztahu k penzijní reformě, nastavení nové sociální dávky na bydlení – 
přídavek na bydlení pro seniorskou populaci, ochrana klientů sociálních služeb v období covidové 
pandemie, celonárodní soutěž Babička 2020),  
1x s ministrem zdravotnictví Vojtěchem (poděkování ministerstvu za přijetí včasných  

 a účinných proti epidemiologických opatření při první vlně covidové 
pandemie, zapracování bezplatných prohlídek zdravotní způsobilosti 
seniorských řidičů do českého právního řádu, rozšíření bezúplatných 
očkování seniorské populace  
o klíšťovou encefalitidu, mediální podpora aplikace e-rouška u 
seniorské populace, možnost bezplatného testování seniorské populace 
u covid–19, informace o očkování proti covid–19 potvrzeno, že 
prioritní skupinou budou senioři 65+), 1x s ministrem zdravotnictví 
Primulou (poděkování za vysokou osobní angažovanost při ochraně 
seniorské populace při první vlně covidové pandemie, rozšíření 
bezúplatných očkování seniorské populace o klíšťovou encefalitidu, 
informace o očkování covid–19, potvrzeno, že prioritní skupinou budou 
senioři 65+), 1x s ministrem zdravotnictví Blatným (osvěta seniorské 
populace v období covidové pandemie, informace o očkování proti 
covid–19, potvrzeno, že prioritní skupinou očkování budou senioři 65+) 

a 1x s ministrem dopravy Kremlíkem (připomínky RS ČR k novele zákona o silničním provozu, 
zapracování do českého právního řádu bezúplatné prohlídky zdravotní způsobilosti seniorských řidičů).  

 
Výsledky vyjednávacích aktivit:  

- historicky třetí nejvyšší navýšení penzí za posledních 24 let k 1. lednu 2021, 
- pokračování 75 % slev jízdného v železniční a autobusové dopravě u osob 65+ též v roce 

2020, 
- prosazení většiny požadavků Rady seniorů ČR do návrhu koncepce penzijní reformy, 
- vstřícné nastavení návrhu nové sociální dávky - Přídavek na bydlení ve vztahu k seniorské 

populaci, 
- zavedení dotačních titulů pro OSVČ, kteří současně pobírají starobní důchod v období 

covidové pandemie, 
- zapracování do českého právního řádu zákaz výpovědi seniorských nájemců z nájemního 

bytu při prodlení s platbou nájemného z důvodu covidové pandemie.   
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Obdobně jako v předchozích šesti letech se 4. června 2020 po sedmé uskutečnilo společné 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. Jednání 
bylo velmi otevřené, kritické  
a koncepční. Předseda a místopředsedové Rady 
seniorů ČR veřejnoprávní televizi za bohatou a 
prospěšnou celoroční spolupráci poděkovali. 
Dlouholetá vzájemná součinnost ve prospěch 
seniorské populace byla oceněna pamětním listem 
Rady seniorů ČR. Za vysokou osobní angažovanost 
při zavádění nového televizního kanálu, Televize 
třetího věku – ČT 3 pro seniorskou populaci byl 
pamětní list Rady udělen též generálnímu řediteli 
České televize.  
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III. Volební rok 2020 a Rada seniorů ČR 
 
Participace Rady seniorů České republiky při krajských a senátních volbách 2020 vycházela 
z osvědčených zkušeností z předchozích let. Nejvyšší orgán mezi sjezdy kolegium vyzvalo seniorskou 
populaci k masové volební účasti a také k podpoře politických stran a hnutí, které se k seniorům chovají 
vstřícně. Dále vyhlásilo volební témata Rady a obdobně jako v letech předchozích doporučilo krajským 
Radám seniorů uspořádat předvolební krajské kulaté stoly se seniorským programem.  

 
Volební témata krajských voleb: 

- Podíl krajských samospráv na růstu kvality života seniorské populace v kraji, 
- podpora spolupráce krajských samospráv s krajskými Radami seniorů, 
- regionální doprava osob 65+ zdarma a  
- podpora krajských samospráv seniorskému cestování, seniorským sportovním hrám  

a seniorské kultuře. 
 

Volební témata senátních voleb:   
- Valorizace důchodů 2021, 
- senátní podpora nového schéma valorizace starobních důchodů, 
- podpora bydlení seniorské populace v nájemních bytech, senátní podpora nové sociální dávky 

Přídavek na bydlení, výstavba nájemních bytů pro seniory, 
- přiznání právního nároku na sociální dialog a seniorské zastupování reprezentativním 

seniorským organizacím v ČR a  
- spolupráce a podpora Rady seniorů ČR Senátem Parlamentu ČR. 
-  

Program předvolebních krajských kulatých stolů: 
a) úvodní vystoupení předsedkyně nebo předsedy krajské Rady seniorů 
b) tří minutová vystoupení pozvaných kandidátů 
c) dotazy přítomných seniorů na pozvané kandidáty 
d) dvouminutové odpovědi oslovených kandidátů 

  
Angažovanost a předvolební aktivity krajských Rad seniorů ovlivnila covidová pandemie. Přesto, že 

se senioři obávali onemocněním covid–19, tak předvolební krajské kulaté stoly úspěšně proběhly ve 
Středočeském a Olomouckém kraji. V obou krajích diskusi mezi seniory a politiky úspěšně moderoval 
předseda Rady seniorů České republiky. 

Středočeská krajská Rada seniorů svolala krajský předvolební kulatý stůl na pátek 18. září do Kladna. 
Jednání se zúčastnilo 110 představitelů seniorských organizací a osm zástupců politických stran a hnutí. 

Z toho šest kandidátů na krajské zastupitele a dvě kandidátky 
do Senátu.  

V závěru kulatého stolu účastníci přivítali 
místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu 
Schillerovou. Atmosféra jednání byla po některých dotazech a 
stanoviscích seniorů na politiky hektická, vše ale proběhlo bez 
problémů. 

V Olomouckém kraji se předvolební krajský kulatý stoly 
uskutečnil v úterý 22. září v Zábřehu na Moravě. Zde bylo 
přítomno 85 představitelů seniorských organizací 
z Olomouckého kraje a osm kandidátů ze sedmi politických 

stran a hnutí. Z toho sedm kandidátů na krajské zastupitele a jeden kandidát do Senátu. Jednání bylo 
důstojné a klidné, všechny seniorské dotazy z pléna byly politiky nebo moderátorem ke spokojenosti 
odpovězeny. Organizátoři akce z klubu seniorů Zábřeh na Moravě připravili všem bohaté občerstvení.  
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IV. Sportovní aktivity seniorů v covidovém 
roce 2020  
 
Zákaz shromažďování osob v březnu, dubnu a květnu znemožnil organizovat městská a krajská kola 
mezinárodních sportovních her seniorů 2020. V pořadí V. mezinárodní sportovní hry seniorů připravené 
Radou seniorů České republiky na 7. až 10. červenec musely být odloženy na stejný termín roku 2021. 
Bezprostředně po otevření společnosti koncem května zorganizovaly krajské Rady seniorů 
Středočeského, Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje významná sportovní setkání. 
Od poloviny října pak byla společnost znovu uzavřena.   

8. ročník běhu Kladno – Lidice, 6. červen byl z důvodu covidové pandemie uskutečněn 
v „komorní“ variantě. Závod absolvoval pouze svolavatel, kterým byl již po osmé předseda krajské Rady 
seniorů Středočeského kraje Miloslav Vajs. Ostatních 120 účastníků absolvovalo Pochod za zdraví pro 
Lidice. Trasa začínala v Hřebči a končila v Lidicích v Růžovém sadu. V cíli účastníky pochodu 
pozdravili předseda Rady seniorů ČR a starostka obce Lidice. Akce dodržela charitativní cíl a z podnětu 
vítězky Běhu míru 2019 byla uspořádána sbírka pro postižené děti ze školy Korálek. Po skončení 
pochodu se průvod účastníků již tradičně odebral k sousoší lidických dětí a uctil památku lidických 
občanů. 

Krajských sportovních her seniorů s mezinárodní účastí se 6. srpna v Olomouci zúčastnilo 
34 seniorských družstev z Česka a jedno družstvo ze Slovenska. Přihlášené družstvo z Polska muselo na 

poslední chvíli účast odřeknout kvůli aktuální 
situaci nemoci covid–19 v družebním 
Opolském vojvodství.  

Hry proběhly tradičně pod záštitou a 
osobní účasti hejtmana Olomouckého kraje. 
Povzbudit 200 seniorských sportovců přijel též 
předseda Rady seniorů ČR z Prahy. Z dalších 
významných hostů her možno uvést náměstky 
hejtmana kraje Ing. Pavla Šoltyse a Ing. Milana 
Klimeše, dále senátora Miroslava Adámka, 
primátora statutárního města Olomouc Mgr. 
Miroslava Žbánka, ředitelku společnosti Anděl 
na drátě Martinu Galborovou a ředitelku AGE 
Centra MUDr. Dagmaru Malotovou. Po 
předtančení dětských mažoretek, úvodních 

vystoupení politiků, přednesení slibu sportovců i rozhodčích a po tradiční rozcvičce sportovců byly hry 
zahájeny. Zlato vybojovalo družstvo ze seniorského klubu Záhřeb na Moravě, stříbro družstvo krajské 
Rady seniorů Olomouckého kraje a bronz si odvezli sportovci ze Slovenska. Všichni účastníci her 
obdrželi pamětní medaile i drobné dárky a odjeli spokojeni. Žádný z účastníků her nebyl nakažen nemocí 
covid–19.  

Na krajských sportovních hrách seniorů v Ostravě se 2. září do boje se zapojilo 65 
čtyřčlenných družstev z 23 měst a obcí Moravskoslezského kraje. Slavnostního zahájení se zúčastnili 
hejtman Moravskoslezského kraje, předseda Rady seniorů ČR, místostarostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Alena Pataky a ředitel Tělovýchovné jednoty Ostrava Miloš Matula. Po 
vystoupení vzácných hostů byly zahájeny soutěže. Soutěžilo se v devíti disciplínách, a to v soutěžích 
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jednotlivců a družstev. U jednotlivců byly samostatně 
vyhodnoceni muži a ženy, a to ve věkových kategoriích 
do 70 let a nad 70 let. Ve víceboji družstev zvítězila 
čtveřice z Petřkovic, druhé místo obsadilo družstvo 
Bílovec T3 a třetí místo hasiči Píšť. Ve víceboji 
jednotlivců vynikl manželský pár z Bílovce, oba byli 
nejlepší v kategorii do 70 let. Nejúspěšnější ženou 
v kategorii nad 70 let byla Věra Gelmanová z Bílovce 
a nejúspěšnějším mužem Josef Fiala z Petřkovic. 
Největší potlesk ale zazněl na počest nejstarších 
účastníků her pí Martě Brdlové a Milanu Španerovi. 
Oběma ve věku 82 let. Na závěr předseda krajské Rady seniorů Moravskoslezského kraje Ing. Pavel 
Gluc poděkoval všem sportovcům, organizátorům, zdravotníkům, politické reprezentaci a sportovcům. 
Všem zúčastněným se hry líbili a nikdo nebyl nakažen nemocí covid–19.  

 Soutěž seniorský biatlon uspořádala krajská 
Rada seniorů Pardubického kraje 18. září 
v Pardubicích za významné podpory ředitele Střední 
průmyslové školy chemické v Pardubicích a Českého 
svazu biatlonu. Soutěže se zúčastnilo 92 sportovců, 
nejúspěšnějším účastníkem byl Josef Felgr z Ústí nad 
Orlicí, který ve dvoukolovém závodu dosáhl plný počet 
zásahů. Nejstarší účastnicí seniorského zápolení byla 
Jana Mrázková z Chrudimi.   
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V. Celonárodní přehlídka seniorské krásy  
a dovedností – Babička roku 2020 
 

Celonárodní přehlídka seniorské krásy  
a seniorských dovedností organizovaná Radou seniorů 
České republiky s partnery, za podpory většiny krajských 
samospráv. loni probíhala již druhým rokem.  

V krajích Olomouckém, Libereckém  
a Jihočeském úspěšně proběhla krajská kola většinou jako 
součást oslav Mezinárodního dne seniorů 2020. 
V ostatních krajích, které již krajská kola z důvodu 
zákazu shromažďování osob po 14. říjnu nestihly, 
probíhala soutěž pouze za účasti poroty bez publika a 
v některých krajích byly do finále nominovány stříbrné, 
případně bronzové účastnice soutěže z roku 2019“.  

Z důvodu zákazu shromažďování osob v počtu 
vyšším než šest ve vnitřních prostorách staveb muselo 
probíhat též samotné celostátní finále improvizovaně.  

 
 
Soutěžní disciplíny: 

1. Moderovaný rozhovor – představ sebe a svůj kraj, 
2. volná disciplína dle výběru soutěžící,  
3. módní přehlídka. 

Moderátor Pavel Novák s kamerou objel všech 14 krajských finalistek, se všemi natočil medailonky, 
jednotlivá vystoupení i módní přehlídku a současně pořídil snímky pro internetové hlasování o Babičku 
sympatie. To probíhalo na facebooku a youtube až do finálového večera. 

Finalistkám před natáčením byly předány pamětní listy, dárky od partnerů soutěže jako 
poděkování za účast a odvahu. Každá dostala také speciální roušku z limitované edice.  

Natočený materiál byl následně ve střižně zpracován a porotě byly finalistky přestaveny virtuální 
formou. 

18. listopadu přesně byl pak průběh virtuálního celostátního finále „Babička 2020“ vysílán v 
televizi Šlágr a na kanále na youtube. Moderátory akce byli Pavel Novák a Milena Hesová. Ze 13 porotců 
11 hlasovalo z domova, pouze dva 
místní byli přítomni ve studiu. 
Moderátorům celostátního finále byli 
k ruce, televizní diváky seznamovali 
se svými dojmy z průběhu soutěže a 
soutěžícím finalistkám zasílali 
povzbudivá slova. Po dvou a půl 
hodinách dospěl pořad ke svému 
konci.  

Soutěž byla velmi vyrovnaná, o 
třetí místo se nakonec podělily dvě 
dámy, a to Marie Rozmanová z 
Olomouckého kraje a Růžena 
Haidlová z kraje Libereckého. Druhé místo porota přidělila Dagmar Blažkové z Karlovarského kraje. 
První místo a Babička roku 2020 získala třiadevadesátiletá sportovkyně Drahoslava Kovářová ze 
Zlínského kraje. Titul Babička sympatie získala od hlasujících diváků Růžena Haidlová z Libereckého 
kraje. Všechny medailistky dostaly od generálního sponzora soutěže týdenní pobyt v hotelu Mas 
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v Sezimově Ústí, korunky, šerpy a další dárky. Babička 2020 navíc získala týdenní pobyt na Djerbě v 
Tunisu. Česká televize vysílala sestřih 
 z celostátního finále Babička 2020 na kanálu ČT3 12. prosince 2020. 
Závěrem: Úžasná akce. Nasazení, odhodlání a statečnost soutěžících. Kvalifikovanost 
a erudice organizátorů. Velkorysost sponzorů v těžké době. Funkčnost, schopnost  
a prospěšnost Rady seniorů České republiky i v době covidové.              
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VI. Participace Rady seniorů ČR na tvorbě 
zákonů  
a dalších právních předpisů státu 
 
Rada seniorů České republiky byla v roce 2020 meziresortním připomínkovým místem, ministerstva 
práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí 
a ministerstva dopravy. Uvedená ministerstva předložila Radě k připomínkování 11 návrhů zákonů 
právních předpisů. Ke všem bylo vypracováno písemné stanovisko a v případě jejich nedostatečné 
vstřícnosti k potřebám seniorské populace byly uplatňovány tzv. „zásadní legislativní připomínky“ nebo 
vlastní legislativní návrhy.  Celkem bylo v roce 2020 uplatněno 14 vlastních legislativních návrhů a 5 
zásadních legislativních připomínek.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo k připomínkování 4 návrhy právních předpisů. A 
to: 

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony – uplatněny 4 vlastní legislativní návrhy. 

- Návrh zákona o přídavku na bydlení – uplatněno 8 vlastních legislativních návrhů. 
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů – uplatněny 2 zásadní připomínky.   
- Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro 

rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná 
paliva a částek normativních nákladů na bydlení – uplatněna jedna zásadní připomínka.  

Ministerstvo zdravotnictví předložilo k připomínkování 4 návrhy právních předpisů. A to: 
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů – uplatněny 2 vlastní legislativní návrhy.  

- Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění 
vyhlášky č. 317/2016 Sb., a vyhlášky č. 259/2020 Sb. – uplatněny 2 zásadní připomínky.  

- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 
 – neuplatněny žádné vlastní legislativní návrhy ani zásadní připomínky. 

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony – neuplatněny žádné vlastní legislativní návrhy ani zásadní připomínky.  

Ministerstvo financí předložilo k připomínkování 2 návrhy právních předpisů. A to:  
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 – neuplatněny žádné vlastní legislativní návrhy ani zásadní připomínky. 
- Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

 – neuplatněny žádné vlastní legislativní návrhy ani zásadní připomínky. 
Ministerstvo dopravy předložilo k připomínkování jeden návrh právního předpisu. A to: 
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) – neuplatněny žádné vlastní 
legislativní návrhy ani zásadní připomínky.  

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2020 nepředložilo Radě k připomínkování žádný návrh 
právního ani koncepčního předpisu. 

 
Představitelé Rady seniorů ČR také v roce 2020 aktivně pracovali v Radě vlády pro seniory a 

stárnutí populace, v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a také v Komisi pro spravedlivé důchody. 
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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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

VII. Z činnosti krajských Rad seniorů 
 
Pro hodnocení činnosti krajských Rad seniorů je funkční rok 2020 rozčlenit do čtyř časových úseků.  
A to na úsek předcovidový (leden až polovinu března). Na úsek první vlny covidové pandemie (druhá 
polovina března až konec května). Na úsek rozvolnění přísných proti epidemiologických opatření  
a otevření společnosti (červen až první polovina října). A konečně na úsek druhé vlny covidové 
pandemie, tj. opětovného vyhlášení nouzového stavu a uzavření společnosti (druhá polovina října až 
prosinec 2020).     

V prvním časovém úseku roku 2020 probíhala činnost krajských Rad seniorů obvykle. Pořádány 
byly krajské oslavy Mezinárodního dne seniorů (Královéhradecký, Pardubický  
a Ústecký kraj). Krajské oslavy MDŽ v Pardubickém kraji se zúčastnilo 400 osob. Dále halová sportovní 
utkání (Královéhradecký kraj), rekreační a zájezdové aktivity. Aktivní podíl na vzdělávacích aktivitách 
Univerzit třetího věku vykázaly krajské Rady seniorů Olomouckého  
a Plzeňského kraje. Všechny krajské Rady seniorů připravovaly v tomto období městská  
a krajská kola V. mezinárodních sportovních her seniorů, které měly být uskutečněny ve dnech 7. až 10. 
července ve statutárním městě Most.  

V druhém časovém úseku přísná restriktivní opatření vlády proti šíření covidová pandemie 
činnost krajských Rad výrazně poznamenala. Připravené společenské projekty pro velký počet osob 

musely být zrušeny, omezeny, nebo odloženy na rok 2021. Projekty, u kterých 
to bylo možné, byly převedeny do virtuálních forem a online prostoru. Nová 
situace a nové potřeby naopak inspirovaly řadu krajských Rad seniorů k šití 
roušek a jejich expedici osamělým a nemocným seniorům, pobytovým 
zařízením a pro seniory a také nemocnicím.  

Třetí časový úsek a čtyř a půl měsíční otevření společnosti využily 
krajské Rady seniorů ke sportovním aktivitám (Středočeský, Olomoucký, 
Moravskoslezský a Pardubický kraj), k obnovení seniorského cestování  
a k rekreačním zájezdům, k přípravě a průběhu oslav Mezinárodního dne 
seniorů, k přípravě a průběhu celonárodní soutěže Babička roku 2020 a také 
k zapojení do seniorské volební participace. Krajská Rada seniorů 
Olomouckého kraje zorganizovala krajskou táborovou školu pro seniory, 
krajská Rada seniorů Jihočeského kraje soutěž Senior foto 2020, krajská Rada 
seniorů kraje Vysočina zase zábavné odpoledne pro seniory s bohatým 
kulturním programem, krajská Rada Moravskoslezského kraje výlet Po 
stopách ostravských četníků s pietou a kladením věnců a Mánesovou stezku, 

krajská Rada seniorů Středočeského kraje týdenní pobyt v 
Krkonoších a krajskou střeleckou soutěž… 

Kromě kraje Středočeského, ve kterém krajská Rada 
seniorů ještě stihla uskutečnit krajskou předsjezdovou 
konferenci tradiční formou, v ostatních krajích již musely 
krajské konference proběhnout korespondenční či 
elektronickou formou. Vše bylo zvládnuto, funkcionářský 
aktiv a členská základna Rady prokázali kvalifikovanost  
a počítačovou gramotnost.  

A čtvrtý časový úsek, tj. konec roku 2020 byl 
specifický v tom, že po volbách vznikaly ve všech krajích nové 
koalice a nová vedení krajských samospráv, se kterými musely krajské Rady seniorů navazovat kontakty 
a dohadovat rozsah a formy vzájemné spolupráce. A v neposlední řadě také financování.  

Členská základna krajských Rad seniorů výrazně vzrostla v krajích Olomouckém  
a Moravskoslezském. Poslední krajskou Radu seniorů v Karlovarském kraji se ani v roce 2020 
nepodařilo ustavit. Všechny krajské Rady seniorů, kromě Jihomoravského kraje publikovaly svoji 
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činnost na webových stránkách Rady seniorů ČR. Některé Rady mají navíc svoje portály vlastní. Více 
o jednotlivých krajských Radách seniorů na www.rscr.cz                                                   

 
Projekt SeniorPas: 
Od září 2013 realizuje Rada seniorů ČR ve spolupráci se společností Sun Drive Brno projekt Senior pas. 
Do realizace Projektu se zapojily všechny krajské Rady seniorů. Jde o bezplatné karty slev vstupného 
do kulturních památek, masážních a kosmetických salónů, slev v lékárnách a nadstandardních služeb 
v nemocnicích, slev v prodejnách nábytku, restauracích, ubytovacích zařízeních atd. Karta je platná na 
celém území České republiky a na některých teritoriích Dolního Rakouska. Prostřednictvím EURAGu 
usiluje Rada seniorů ČR o rozšíření Senior Pasu také na Slovensko a do dalších zemí. V roce 2020 
Senior Pasy využívalo 391 662 registrovaných držitelů, tj. o 23 721 více než v roce předchozím. A 
v síti slev bylo zapojeno 3 162 3 firem, což je o 33 méně než v roce předchozím.  
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VIII. Oslavy Mezinárodního dne seniorů 
2020 
 
První říjen vyhlásila Organizace spojených národů (prosinec 1991) Mezinárodním dnem seniorů. 
V České republice se oslavy Mezinárodního dne seniorů prosadily až o šest let později, jejich počet ale 
každoročně narůstal. Obdobně jako jiné společenské aktivity také oslavy Mezinárodního dne seniorů 
byly v roce 2020 významně poznamenány covidovou pandemií. Od 14. října uzavřela vláda společnost 
zákazem shromažďování osob v počtu vyšší než 6 a všechny připravené akce v těchto termínech musely 
být zrušeny. Celkově bylo uskutečněno 24 akcí a 6 připravených akcí muselo být zrušeno.  

 
Na úrovni centra se uskutečnilo:  
Ve dnech 3. a 4. září „Fórum rodinné politiky 2020“ pořádané MPSV v Univerzitě Pardubice. Rada 
seniorů České republiky aktivně participovala na workshopu č. 2, který se zabýval seniorskou 
problematikou - „Jaké výzvy pro sociální, zdravotní a penzijní systém představuje stárnutí společnosti a 
máme řešení?“ K tématu zpracovala Rada seniorů ČR prezentaci s názvem „Senioři a důchodová 
reforma“.  
Každoroční setkání členů kolegia Rady seniorů ČR s prezidentem republiky nemohlo být z důvodu 
covidové pandemie uskutečněno.   
Na úrovni krajů krajské Rady seniorů a Sun drive připravily: 
Kraj Praha: 

Dne 2. října od 10 do 13 hod. proběhla v kulturním domě Domovina oslava 
Mezinárodního dne seniorů již tradiční formou koncertu Salónního orchestru. 
Koncertu se zúčastnilo cca 200 osob, v úvodu vystoupil s 12 minutovým 
projevem předseda Rady seniorů ČR.   
Plzeňský kraj: 
Dne 3. října, Měšťanská Beseda od 13.00 hod. slavnostní koncert.   
Ústecký kraj: 
Dne 25. září od 13.00 hod, Dům kultury dům Ústí nad Labem, krajské kolo 
celonárodní soutěže „Babička 2020“, kulturní program. 
Dne 26. září od 9.00 hod. 1. náměstí Most, Farmářské slavnosti, kulturní program. 
Jihomoravský kraj: 

Dne 23. září od 13.30 hod. Centrum Dukla Znojmo, kulturní program. 
Dne 27. září od 12.30 hod. Zelný trh Brno, kulturní program. 
Dne 1. října od 16.00 hod. kulturní dům Hodonín, kulturní program. 
Královéhradecký kraj:  
Dne 17. září od 10.00 hod. Krajský úřad, beseda 
s hejtmanem a předsedou Rady seniorů ČR, účast 
62 osob, od 11.00 hod. návštěva katedrály a 
koncert v Klicperově divadle, od 12.00 hod. 
Pivovarské náměstí, předání ceny 
Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních 
službách, kulturní program. 
Olomoucký kraj: 
Dne 19. září Olomouc výstaviště Flóra – pavilón 
A od 13.00 hod, krajské kolo „Babička roku 
2020“, kulturní program.  
Dne 21. září, Dům kultury Šumperk, od 13.00 hod. 
kulturní program.    
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Moravskoslezský kraj: 
Dne 22. září od 14.00 hod. Společenský dům Bruntál, kulturní 
program. 
Dne 1. října od 9.00 hod. návštěvy pamětihodností kraje, poté 
od 13,30 hod. Kulturní centrum města Píšť, vystoupení 
starosty, předsedy Rady seniorů ČR a krajské koordinátorky 
MPSV, vyhodnocení soutěží, kulturní program.  
Liberecký kraj: 
Dne 7. září Liberec, krajské kolo „Babička 2020“. 
Dne 8. září Liberec, oslava Mezinárodního dne seniorů. 
Dne 16. září, Jiráskovo divadlo Česká Lípa oslava 
Mezinárodního dne seniorů.   

Středočeský kraj: 
Dne 18. září, nám. 17. listopadu Příbram, kulturní program. 
Dne 30. září, Dům kultury Kladno, krajské kolo soutěže „Babička roku 2020“, kulturní program.   
Jihočeský kraj: 
Dne 3. října, kulturní dům Slávie České Budějovice, od 10.00 hod, vyhlášení výsledků seniorských 
soutěží, krajské kolo „Babička 2020“, kulturní program. 
Karlovarský kraj: 
Dne 1. října od 15.00 hod. muzeum Cheb, kulturní program. 
Dne 1. října od 10.00 hod. Kass Chodov od 10.00 hod. kulturní program.  
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IX. Vydavatelská činnost – Doba seniorů 
Šestnáctým 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. V roce 2020 však přinášel nad 
rámec běžného odborného poradenství, které je 
velmi vyhledáváno, byly publikovány i informace 
od policie ČR, ministerstva zdravotnictví, 
kontakty na krajské Rady seniorů, které 
poskytovaly seniorům roušky zdarma a také 
informace o činnosti a provozu akreditovaných 
poraden Rady seniorů včetně aktuálních 
kontaktů. 

Časopis byl využit i na propagaci velkých 
akcí Rady seniorů, a to nejen články. Byly 
vytvořeny reklamy na propagaci běhu míru a Babičky roku, které se objevovaly na IV. obálce časopisu. 

 
Odborné poradenství v Době seniorů  

Leden  
 bytová poradna – Jak na střešní fotovoltaickou elektrárnu 
 právní poradna – Přes internet nakupujeme Čím dál tím víc, ale 
pozor!  
 kosmetika – Arganový olej: Marocké zlato zatočí s vráskami 
 veterinární poradna – Alergie u pejsků 
 zdraví – Nebezpečná neléčená hypertenze aneb proč má  

       smysl zlepšit spolupráci pacientů při léčbě? 
    – Cvičení opravdu pro každého 
 
 

Únor  
 bytová poradna – SV, nebo SVJ?   
 právní poradna – Pozor na převlečené podvodníky!  

 kosmetika – Nový hit v kosmetice – textilní pleťové masky 
 veterinární poradna – Psincový kašel 
 zdraví – Pokroky oční medicíny: od jehly až po laser 
 
 
Březen  
 právní poradna –Soud, nebo finanční arbitr? 
 bytová poradna – Bude voda drahá, či nikoliv 
 kosmetika – Dostaňte lupy pod kontrolu 
 veterinární poradna – Pojištění zvířat 
 zdraví – Na koloběžku v každém věku 
 
Duben  
 právní poradna – Stejná reklamace v obchodě,  zedníka i zubaře  
 bytová poradna – Kolik má platit pan L. N. bydlící v investičním 
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         bytu za teplou vodu? 
 kosmetika – Cvičení proti vráskám zvládnete u televize 
 veterinární poradna Péče o zoubky u pejsků 

 
 

Květen  
 právní poradna – Zrušené akce 
 bytová poradna – Vyúčtování ceny vytápění při dálkovém odečtu náměrů 
 kosmetika – Péče o ruce  
 veterinární poradna – Očkován králíků 
 zdraví – Sedm rad pro dobrý zrak 

 
 

Červen  
 právní poradna – Předkupní právo a zase změna! 
 bytová poradna – Příběh paní A.B.  o ceně za vytápění bytu  

                     a schodiště 
 kosmetika – Domácí barvení  
 veterinární poradna – Péče o pejsky během tropických veder 
 zdraví – Jaké boty ničí naše nohy a zdravější alternativy 
 
 
Červenec  
 právní poradna – Doplňky stravy přes internet, ale… 
 bytová poradna – EU koná ráda dobro i v měření množství tepla 

                    pro vytápění a ohřev teplé vody 
 kosmetika – Sluníčko pomáhá i škodí  

 veterinární poradna – Kempování se psem 
 zdraví – Letní vedra a hypertenze 

 
 

Srpen  
 právní poradna – Český telekomunikační úřad, nebo soud? 
 bytová poradna – Převod družstevního bytu 
 kosmetika – Jak se chránit před žihadly a štípanci 
 veterinární poradna – FIV – virová imunodeficience koček 
 zdraví – Osteoartróza postihuje až 40 procent šedesátníků! 
 
Září   
 právní poradna – Co vás může potkat při reklamaci?  
 kosmetika – Suchým vlasům prospěje pivo i majonéza 
 veterinární poradna – Andulky a jejich nemoci 
 zdraví – 10 věcí, které ovlivňují stav vašich kloubů  
 
 
Říjen  
 právní poradna – Ne vždy je vše tím, čím se tváří 
 bytová poradna – Kdo je odběratelem pitné vody a odvodu 

                     splašků 
 kosmetika – Čištění pleti nyní obzvlášť důležité 
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 veterinární poradna – Andulky a jejich nemoci 
 zdraví – 5 tipů, jak vyzrát na zamlžená skla, když máte roušku 
 
 
Listopad  
 právní poradna – Mám platit poplatky? 
  bytová poradna – Proč radiátory nehřejí  
 kosmetika – Jak vybrat správný šampon? 
 veterinární poradna – Covid-19 a domácí mazlíčci 
 zdraví – Jak je to s očkováním proti pneumokoku a chřipce. Užijte si podzim a mějte  
                  o starost méně 

 
Prosinec  právní poradna – Zákonná dědická posloupnost 
 bytová poradna – Ne všichni rozúčtovatelé ceny za vytápění  

                     dodržují platný předpis 
 kosmetika – Bez čeho se v zimě neobejdete 
 veterinární poradna – Nezapomínejte posilovat imunitu svého  

                           psa 
 zdraví – Braňte se virům! 10 tipů, jak utužit imunitu 

   –  Výhody domácího měření krevního tlaku 
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X. Odborné poradenství a pomoc 
poskytované Radou seniorů ČR bezplatně 
seniorské populaci  
 
U bezplatného poradenství a pomoci seniorské populaci došlo v roce 2020 ke kvantitativnímu posunu. 
Radě seniorů ČR se podařilo zvýšit počet akreditovaných poraden dle zákona o 
 sociálních službách ze čtyř na šest. Nově zřízené akreditované poradny po splnění všech podmínek 
registrace státem zahájily činnost v Olomouci a Liberci. Bezplatné akreditované poradenství pro seniory 
provozuje sekretariát Rady seniorů v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové již 14 let. Poradny 
financované Krajskými úřady provozují krajské Rady Středočeského a Plzeňského kraje v Kladně a 
Plzni. Z důvodu covidové pandemie byla činnost poraden v roce 2020 specifická, v době nouzového 
stavu poskytovaly služby převážně online  
a telefonicky. Z věcného hlediska pak bylo obvyklé poradenství rozšířeno o rady a instrukce ochrany 
seniorů před nemocí covid–19. Akreditované poradny obsloužily v roce 2020 7 621 seniorských 
klientů, což je o 1 004 více než v roce předchozím. Terénní sociální pracovník poskytl poradenství a 
pomoc 78 klientům. Metodika poskytování služby je u akreditovaných poraden rozpracována ve 
Standardech kvality, v Pracovním řádu, v Pravidlech etického chování pracovníků, v Nařízení předsedy 
RS ČR k zajištění ochrany osobních údajů, v pracovních smlouvách a od roku 2010 též v Organizačním 
řádu RS ČR. Obdobně jako v letech předchozích také v roce 2020 byli pracovníci akreditovaných 
poraden při výkonu služby pojištěni. Kontrolu kvality služby průběžně prováděl předseda Rady seniorů, 
pomoc supervize nebyla od pracovníků požadována. 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 pomáhá při vyřizování 
problémů klientů na úřadech a při jejich umísťování do příslušných sociálních zařízení. V ambulantním 
akreditovaném poradenství pracovalo 19 pracovníků na 5,0 pracovního úvazku a v terénním poradenství 
jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku. Na realizaci projektu akreditovaného poradenství obdržela 
Rada seniorů od ministerstva práce a sociálních věcí celkem 5 466 985 Kč což bylo o 1 609 614 Kč více 
než v roce předchozím. Liberecká poradna obdržela dalších 60 000 Kč časově rozložených na tři 
roky od Libereckého kraje.    

 
A. právní poradny: 

Poradenství a pomoc byly poskytovány v oblastech občanského, rodinného, sociálního, bytového, 
spotřebitelského a exekučního práva. Nejčastěji byly řešeny problémy s dědictvím  
a majetkoprávních vztahů, sociální dávky, souběh důchodu s výdělkem, námitky proti vyměření 
starobního důchodu, výpovědi z pracovního poměru, stížnosti na lékaře, majetkové záležitosti, věcná 
břemena, darovací smlouvy, správní řízení, výpůjčky peněz a vymáhání dluhů, prodej nemovitostí, 
reklamace, sousedské spory, diskriminace, exekuce, osobní bankroty. Na pomoc klientům poskytují 
poradny vzory právních podání, vzory kupních  
a darovacích smluv, vzory dopisů a žalob. I nadále přetrvávají agresivní praktiky prodejců při 
předváděcích akcích, které se seniorů dotýkají finanční ztrátou a psychickými otřesy. I nadále jsou 
senioři uváděny v omyl podomními prodejci elektřiny a plynu. Meziročně vzrostl počet případů 
řešených exekucí, vydědění a náhrady škod. V poradnách byly zachyceny též problémy 
mezigeneračních vztahů v rodinách, a to ponižování, majetkové a finanční vydírání a útisk. Při těchto 
záležitostech jsou nabízeny příslušné instituty Občanského a trestního zákoníku. Poradenství související 
s covidovou pandemií spočívalo v pomoci ochrany práv seniorů  
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u cestovních kanceláří u zaplacených zahraničních zájezdů a rekreací na které nebylo možno vyjet. Dále 
byly vysvětlovány dotazy související s omezením pohybu osob, nošení roušek, s prací z domova, 
dotačními kompenzačními programy ztráty výdělku u ekonomicky aktivních seniorů, atd.  

B. bytové poradny:   

Rozsah pomoci byl různý, nejčastěji byly řešeny vysoké nájmy bytů, výměny bytů, poskytování bytů 
sociálních. U vlastníků bytů pak vymáhání dlužných částek od nezodpovědných nájemců. Rozsah 
pomoci byl různý. 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. Stále se vyskytují neoprávněné výpovědi z nájmu bytu, neúměrné 
zvyšování nájemného a spory o řádnou údržbu v použitelném stavu.  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. Evidujeme stovky 
případů, kdy náklady na bydlení převyšují penzi! Dotazy seniorské populace na zákaz výpovědi a 
na odložení plateb nájemného z důvodu covidové pandemie, byly pouze ojedinělé.  

 
C. sociální poradny: 

Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2020 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 získávání roušek, poradenství jak se chovat 
v karanténě, informace o donášce potravin a léků v daném teritoriu, dále psychická podpora osamělých 
seniorů a koncem roku též otázky související s očkováním seniorské populace.  

 
D. terénní poradenství a pomoc: 

Terénní odborné sociální poradenství a pomoc poskytuje Rada seniorů ČR od roku 2007. Klientelou 
jsou převážně starší osamocené ženy, bez rodinného zázemí. Z důvodu covidové pandemie byly 
omezeny návštěvy v rodinách, pomoc spočívala ve vyřizování telefonických dotazů, kterých bylo 
vyřízeno 151, a v organizování donášky potravin a léků od Úřadů pražských městských částí. Všem 
zájemcům byly zasílány hygienické roušky. Celkově bylo v roce 2020 poradenství a pomoc poskytnuty 
78 klientům.         
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XI.  Webové stránky a sociální sítě Rady 
seniorů ČR 
 

Hlavním informačním médiem Rady seniorů byly, 
kromě měsíčníku Dob seniorů, také 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 2020 
158 příspěvků. Na poklesu se projevila redukce počtu 
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 samozřejmě 
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 2020 webové stránky  
13 694 osob, což je průměrně 263 shlédnutí týdně, 
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.  
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MĚSÍC  POČET 
NÁVŠTĚV 

Leden 1 343 
Únor 1 223 
Březen 1 906 
Duben    802 
Květen    909 
Červen    929 
Červenec    887 
Srpen 1 130 
Září 1 404 
Říjen 1 049 
Listopad 1 237 
Prosinec    875 
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9.7.2018 založila Rada seniorů 
svou facebookovou stránku. 
V roce 2020 se pak soustředila 
na získávání nových fanoušků 
stránky, a to bez využití financí, 
tedy možností. Naplacenou 
propagaci příspěvků či placení 
fanoušků za doporučení  
a návštěvy. Rozvoj tedy probíhá 
organicky, a s ohledem na 
skutečnost, že návštěva profilu 
u některých událostí převyšuje 
návštěvu na webových 
stránkách je jasné, že do 
budoucna bude facebookový 
profil významným 
komunikačním kanálem. 
Stránku sleduje 290 lidí a má 
269 označení To se mi líbí. 

V roce 2020 bylo 
publikováno celkem 105 

příspěvků, z některých událostí zařazena i aktuální videa z právě probíhajících akcí, tedy o-line  
a s postupujícím časem akce byla přidávána další.  

Twitterový účet byl založen 25.8. 2018 a v roce 2020 roku na něm bylo prezentováno 69 
příspěvků z nejdůležitějších akcí Rady seniorů. 

 
 

XII. Mezinárodní aktivity  
  
Společenské kontakty s partnerskými seniorskými organizacemi ze Slovenska, Polska, Německa a 
Maďarska byly v roce 2020 z důvodu covidové pandemie utlumeny, vzájemná výměna zkušeností 
probíhala v online prostředí. Obdobným způsobem zasedala Generální rada EURAGu a její tři zástupci 
z Rady seniorů České republiky. Aktivní příhraniční spolupráce probíhala pouze u tří krajských Rad 
seniorů, a to Olomouckého, moravskoslezského a Ústeckého kraje. Krajská Rada seniorů Ústeckého 
kraje připravila podzimní setkání Saských a Českých seniorů, které ale pro zákaz shromažďování ale 
muselo být zrušeno. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje se zúčastnila seniorských sportovních 
her v družebním kraji Prešov. Desetičlenné družstvo vybojovalo 10 zlatých, 1 stříbrnou a 4 bronzové 
medaile. A krajská Rady seniorů Moravskoslezského kraje zase mezinárodní poznávací akci spojenou 
s pietou a kladením věnců „Po stopách ostravských četníků“.  

 
 

XIII. Závěrem 
 
Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje, obdobně jako v letech předchozích, pouze vlastní činnost 
orgánů, sekretariátu, krajských Rad seniorů, bezplatných seniorských poraden, odborných týmů  
a komisí, nikoliv bohatou a rozmanitou působnost jednotlivých členských organizací, klubů a členských 
městských Rad seniorů. V tomto pojetí by závěrečné hodnocení práce celého sjednoceného seniorského 
hnutí v Radě seniorů České republiky bylo bohatší o tisíce akcí dalších.      
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