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I. Úvodem – úspěšný rok 2017
Rok 2017 byl pro Radu seniorů České republiky
rokem 3. sjezdu, a také rokem participace na volbách
do Poslanecké sněmovny. Ve dvanácti krajích
uspořádaly krajské Rady seniorů předvolební krajské
kulaté stoly, kterých se zúčastnilo 69 kandidátů na
poslance a 698 místních představitelů seniorské
populace. Získané poznání bylo dále přenášeno do
seniorských rodin a kolektivů.
Rok 2017 byl pro Radu také rokem prosazení
progresivnější a spravedlivější valorizace penzí a bezúplatného očkování proti pneumokokovým infekcím osobám 65+ do českého právního řádu.
Průměrná starobní penze sólo k 31. prosinci 2017 meziročně vzrostla ze 11 460 na
11 850 Kč, ale 54,5 % příjemců na ni nedosáhlo. A také 101 688 příjemců mělo penzi nižší
než 8 000 Kč! Naopak zase 46 317 příjemců mělo starobní penzi vyšší než 18 000 Kč.
Obdobně jako v letech
v předchozích, také loni
svolala Rada seniorů odbornou
mezinárodní konferenci do
Prahy, na které byly komplexně
posouzeny jednotlivé aspekty
kvality
života
seniorské
populace a přijaty závěry pro
další léta.
Obdobně jako v roce
2016, také loni uskutečnila
Rada Mezinárodní sportovní
hry
seniorů,
celostátnímu
vyvrcholení předcházely v Plzeňském, Jihočeském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji
hry krajské. Navíc krajská Rada seniorů kraje Středočeského uspořádala úspěšný 5. ročník
Mezinárodního běhu míru Kladno – Lidice.
Po letech 2014, 2015 a 2016 byl také rok 2017 rokem „měření“ kvality života českých
seniorů prostřednictvím indikátorů spotřebních vydání. Časové řady struktury a dynamiky
reálné spotřeby průměrného českého důchodce za posledních 11 let byly dopočítány o další
rok a výstupy předneseny v Odborné komisi pro důchodovou reformu a na mezinárodní
odborné konferenci „Jak se žije seniorům v České republice“. Závěry z roku 2014 stále platí
– kvalita života českého důchodce měřená jeho spotřebou neroste. V posledních dvanácti
letech rostla reálná spotřeba pouze u šesti desetin položek spotřeby, na stabilní růst životní
úrovně tedy příjmy českým důchodcům nepostačují! Po zaplacení výrobků a služeb pro život
člověka nezbytných za 94 679 Kč zbylo českému důchodci 27 319 Kč na nákup výrobků
a služeb zbytných, tj. 76 Kč. na den.
Ve všech krajích proběhly důstojné, společensky a kulturně
hodnotné oslavy Mezinárodního dne seniorů a to za přímých, nebo
podpůrných aktivit krajských Rad seniorů. Celkově bylo krajskými
Radami seniorů a partnerskou organizací Sun Drive Brno
uskutečněno 23 oslav, kterých se zúčastnily tisíce seniorů. Na Hrad
za panem prezidentem jsme měli čest přijít 13. prosince. Pan
prezident podmínečně podporuje Radou zpracovaný návrh zákona
o seniorech a bezpodmínečně zákon o sociálním bydlení. Dále důstojnou valorizaci penzí,
která by měla být, dle jeho názoru, stejná pro všechny. Se zastropováním výše penzí ale
nesouhlasí.
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V závěru loňského roku se podařilo svolat krajskou konferenci Rady do Pardubic
a ustavit 13. krajskou Radu seniorů pro Pardubický kraj. Poslední úkol máme pro kraj
Karlovarský.
Rada seniorů ČR ve svých 7 ambulantních
poradnách bezplatně poskytla poradenství a pomoc 4 468 seniorským klientům. A obdobně jako
v předchozích letech vydávala tištěný měsíčník
Dobu seniorů v 10 000 nákladu. A také provozovala webový portál www.rscr.cz.
Sečteno a podtrženo: Byla odvedena
velká práce. Po roce 2016 byl také rok 2017
rokem úspěšným.
Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů ČR loni zasedalo 5x, předsednictvo 9x
a kontrolní a revizní komise 2x.
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Členové Kolegia Rady seniorů České republiky – třetí funkční
období – 1. leden až 12. květen 2017
JMÉNO
Dr.Zdeněk Pernes
Ing.Oldřich Pospíšil
Alois Malý
JUDr. Václav Roubal
Ing. Milan Taraba
Bc. Milan Bárta
JUDr. Bohumil Bezemek
PaedDr. Květa Čelišová
Ing. Libor Dupal
Milan Fabián
Ing. Milan Hemzal
Milena Hesová
Leoš Jochec
Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.
Pavlína Krbcová
Iveta Luxová
Naďa Mihalovičová
Jiří Nachtigal
Mirka Palečková
Plk. Ing. Jiří Pešta
Iva Pílková
Pavla Radová
Marcela Reichelová
Jan Rejský
Plk.Mgr. Ladislav Rídl
Ing. Růžena Rýglová
Mgr. Zdeněk Srba
Ing. Danuše Steinová
Doc. RNDr. Martin Šolc

FUNKCE
předseda RS ČR
statutární místopředseda RS ČR

místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR

Doc. MUDr. Josef Alois Tichý,CSc

Miloslav Vajs
plk. Pavel Vranský
Ing. Jaroslav Ulma
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ÚČAST NA
ZASEDÁNÍ
KOLEGIA
100 %
100 %
100 %
50 %
100 %
50 %
100 %
50 %
50 %
100 %
50 %
100 %
100 %
50 %
100 %
0%
0%
0%
100 %
50 %
50 %
100 %
100 %
50 %
50 %
100 %
100 %
50 %
50 %
0%
100 %
0%
50 %

Členové Kolegia Rady seniorů České republiky – čtvrté funkční
období – 12. květen až 31. prosinec 2017
JMÉNO
Dr.Zdeněk Pernes
Ing. Milan Taraba
Alois Malý
František Prášek
JUDr. Václav Roubal
Bc. Milan Bárta
JUDr. Bohumil Bezemek
PaedDr. Květa Čelišová
Plk.Ing. Zbyněk Čeřovský
Ing. Lenka Desatová
Ing. Libor Dupal
Plk.Ing. Pavel Gluc
Ing. Milan Hemzal
Milena Hesová
Ing.Vladimír Horák
Leoš Jochec
Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.
Plk.Ing. Jaroslav Kostíř
Pavlína Krbcová
Kurt Mužík
Mirka Palečková
Plk. Ing. Jiří Pešta
Iva Pílková
Pavla Radová
Marcela Reichelová
Jan Rejský
Ing. Růžena Rýglová
Ing. Danuše Steinová
Mgr. Zdeněk Srba
Doc. RNDr. Martin Šolc
Miloslav Vajs
plk. Ing. Jaroslav Vodička
Ing. Jaroslav Ulma

FUNKCE
předseda RS ČR
statutární místopředseda RS ČR

místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
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ÚČAST NA
ZASEDÁNÍ
KOLEGIA
100 %
100 %
66,7 %
66,7 %
66,7 %
66,7 %
100 %
66,7 %
100 %
66,7 %
33,3 %
100 %
100 %
100 %
66,7 %
100 %
33,3 %
66,7 %
100 %
66,7 %
100 %
33,3 %
66,7 %
66,7 %
66,7 %
66,7 %
100 %
100 %
100 %
33,3 %
100 %
100 %
66,7 %

Členové předsednictva Rady seniorů České republiky – třetí
funkční období – 1. leden až 12. květen 2017
ÚČAST NA ZASEDÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA

JMÉNO
Dr.Zdeněk Pernes
Ing.Oldřich Pospíšil
Ing. Vladimír Horák
Prof.MUDr.Pavel Kalvach,CSc
Alois Malý
JUDr. Václav Roubal
Ing. Milan Taraba
Plk.Pavel Vranský
Ing. Jaroslav Ulma

100 %
100 %
25 %
75 %
100 %
75 %
100 %
25 %
75 %

Členové předsednictva Rady seniorů České republiky – čtvrté
funkční období – 12. květen až 31. prosinec 2017
ÚČAST NA ZASEDÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA

JMÉNO
Dr.Zdeněk Pernes
Ing. Milan Taraba
Ing. Lenka Desatová
Milena Hesová
Ing. Vladimír Horák
Prof.MUDr.Pavel Kalvach,CSc
Alois Malý
František Prášek
Jan Rejský
JUDr. Václav Roubal
Ing. Jaroslav Ulma
Miloslav Vais

100 %
80 %
100 %
40 %
20 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
75 %
60 %
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Členové Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů České
republiky – třetí funkční období – 1. leden až 12. květen 2017
JMÉNO
Ing. Oldřich Strnad
Alois Crhák
Hana Bláhová
Ing. Dana Dubnová
Gabriela Dvořáková
Zdenka Maisnerová
Květoslava Martínková

FUNKCE
předseda ÚKRK RS ČR
místopředseda ÚKRK

ÚČAST NA
ZASEDÁNÍ
KOLEGIA
0%
100 %
0%
100 %
100 %
100 %
100 %

Členové Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů
ČR – čtvrté funkční období – 12. květen až 31. prosinec 2017
JMÉNO
Ing. Maria Somlóová
Hana Bláhová
Zdenka Maisnerová
Jaroslav Pejša
Ing. Václav Švarc
Marie Volmanová

FUNKCE
předsedkyně ÚKRK RS ČR
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ÚČAST NA
ZASEDÁNÍ
KOLEGIA
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

II. Třetí sjezd Rady seniorů ČR
Třetího sjezdu Rady
seniorů České republiky,
který byl po čtyřech
letech svolán na 12. květen do Prahy, se účastnilo 277 osob. Z ústavních činitelů přišlo sjezd
sjednoceného seniorského hnutí podpořit, kromě
prezidenta republiky, který byl na důležité služební cestě v zahraničí,
celé vedení státu. A to
předseda Senátu Milan
Štěch, premiér Mgr. Bohuslav Sobotka, vicepremiér Ing. Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Prezident ČR
poslal sjezdu zdravici, jejíž obsah byl delegáty oceněn.
Z dalších hostů sjezd pozdravili předsedkyně
Asociace krajů ČR Mgr. Jana Vildumetzová, generální
ředitel České televize Ing. Petr Dvořák, předseda
ČMKOS Josef Středula, poslanci JUDr. Stanislav Grospič a Jana Hnyková a zástupkyně Svazu měst a obcí
Miroslava Sobková s Jindrou Tužkovou.
Z partnerských seniorských organizací ze zahraničí přišli sjezd pozdravit delegace ze Slovenska a Maďarska. Sjezd zhodnotil sociální postavení a kvalitu života seniorské populace za čtyři léta, zaujal stanovisko
k činnosti vlády, k výsledkům spolupráce s partnerskými politickými stranami, k nastavené funkčnosti
Rady seniorů ČR státem a v neposlední řadě zaujal též
stanovisko k představám politiků o předčasných parlamentních volbách.
Sjezd podrobně vyhodnotil vlastní aktivity
a činnost Rady seniorů ČR, a to včetně konkrétních
výsledků plnění programu 2. sjezdu za uplynulé čtyři
roky. Sjezd přijal program nový a také aktualizoval
Stanovy Rady seniorů ČR. Realizace Střednědobého
programu Rady seniorů ČR na roky 2017 až 2021
podstatným způsobem zvýší kvalitu života seniorské
populace v České republice.
Sjezd v tajných volbách zvolil nové vedoucí
představitele a orgány Rady seniorů ČR. Při hodnocení průběhu a výsledků sjezdu
v nejvyšším orgánu Rady mezi sjezdy, na zasedání kolegia, dne 28. června 2017 bylo
konstatováno: „Třetí sjezd Rady seniorů ČR měl vysokou společenskou prestiž a politickou
úroveň a svoje historické poslání ve vztahu k seniorské populaci splnil“. Schválený program
byl předán představitelům partnerských politických stran a také premiérovi ČR s požadavkem
na zapracování návrhů a požadavků do Programového prohlášení vlády ČR. To se prvně
v dvanáctileté historii Rady seniorů ČR stalo, zásadní programové priority Rady seniorů ČR
jsou v Programovém prohlášení vlády obsaženy. Podrobná realizace programových návrhů
10

a požadavků Rady seniorů ČR bude prosazována též při vyjednáváních s novými ministry.
Takto jich bylo osloveno 10 z úřadujcích 13.
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Ústní zpráva předseda RS ČR přednesená na 3. sjezdu Rady seniorů ČR
dne 12. května 2017
Vážené delegátky a delegáti, vzácní hosté,
29. května tomu bude 12. let kdy sjednocené seniorské hnutí založilo Radu seniorů České
republiky. Dnes hodnotíme již třetí funkční období, seniorská veřejnost očekává jasná
stanoviska, odpovědi na výzvy současnosti a také výsledky v posjezdové budoucnosti.
Historickým posláním 3. sjezdu seniorské samosprávy je vše splnit.
Senioři po 4 letech
Průměrná starobní penze
vzrostla z 10 778 Kč
k 31. prosinci 2012 na
částku 11 460 Kč ke 31.
prosinci 2016 a po valorizaci k 1. lednu 2017 na
11 769 Kč. To znamená
za čtyři roky o 991 Kč.
Skromný příjmový růst
generací třetího a čtvrtého věku tažený zejména
nově přiznávanými důchody stále nepostačuje
ke zvyšování kvality života ani u průměrného důchodce, natož u 55 % příjemců, kteří na
průměrnou starobní penzi nedosahují. Z průměrného příjmu vynakládá průměrný český
důchodce 80 % (79,52 % – 2015) na úhrady základních životních potřeb.
A v tom není započítáno opotřebení elektrospotřebičů, nábytku, nádobí, dopravních
prostředků, atd. Zkrátka předmětů dlouhodobé spotřeby. Stále větší počet seniorů žádá o pomoc, protože mají větší náklady na bydlení než penzi. A stále větší počet seniorů zvažuje, zda
nakoupit léky, nebo potraviny. Také mezigenerační spravedlnost v České republice zaostává.
Měřeno nominálně poklesla hodnota podílu průměrného důchodu k průměrné mzdě
v průběhu posledních čtyř let ze 43,6 na 41,4 procentních bodů. A měřeno v reálných
hodnotách, pak poměr reálné kupní síly penzí k reálné kupní síle mezd, měřený ve vývojové
řadě od roku 1989 dosahoval v loňském roce 115,9 ku 161,7 procentním bodům. Nůžky mezi
aktivní a post aktivní části populace se tedy rozevřely téměř o polovinu. Jak ukazují
sociologické výzkumy čeští senioři jsou zvyklí žít skromně, mezigenerační nespravedlnost ale
odsuzují! Na Radu seniorů dostáváme i takové dopisy, které požadují zažalovat pány poslance
za gigantický střet zájmů, když si sami stanovují a navyšují 70 až 100 tisícové platy.
Stanovisko k činnosti vlády:
Po sedmiletém vládnutí pravicových a úřednických vlád převzala současná koalice vládní
zodpovědnost za nápravu zdevastované penzijní a sociální legislativy, za nespravedlivé
nastavení daně z přidané hodnoty, za tzv. regulační poplatky ve zdravotnictví, za snížení
dostupnosti lázeňské péče a také za nečinnost při selhání trhu nájemního bydlení. K nápravě
vyjmenovaných bolestí a utrpení jsme iniciovali 27 jednání s premiérem a jeho ministry,
připomínkovali 42 návrhů právních a 5 koncepčních předpisů, uplatnili 58 zásadních
připomínek, zpracovali 44 konkrétních legislativních a 37 koncepčních návrhů a také
předložili 4 vlastní návrhy zákonů. Současně jsme poctivě pracovali v Odborné komisi pro
důchodovou reformu, v komisích pro tvorbu koncepce a zákona o sociálním bydlení, v Radě
vlády pro seniory a v Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Dále jsme svolali tři odborné
konference s mezinárodní účastí a naši experti mnohokrát vystoupili na odborných
konferencích ostatních pořadatelů. Přes všechno hektické úsilí se zdá, že čtyři roky pro
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nápravu zdevastovaných podmínek pro život seniorů nebyly dostatečné. K dnešnímu dni
můžeme vládě poděkovat, a rád tak činím, za obnovení původní valorizace penzí, za
zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, za zpřístupnění lázeňské péče, za
valorizace penzí v letech 2015 a 2017, za zastropování důchodového věku a za
respektování rozhodnutí Ústavního soudu a plnohodnotné vykompenzování zrušené
slevy na dani pracujícím důchodcům. Naopak, deset let požadovaný zákon o sociálním
bydlení je v Poslanecké sněmovně již více než měsíc stále v prvním čtení. A o nápravě,
respektive o kompenzaci nově přiznaných důchodů u středně příjmových osob po říjnu 2011,
které jsou až o 600 Kč nižší oproti minulosti, se ani neuvažuje! Kolegium a 3. sjezd Rady
seniorů ČR vyzývá partnerské i ostatní politické strany ke schválení vládního návrhu
zákona o sociálním bydlení. Upozorňujeme paní a pány poslance, že jejich aktivity pozorně
sledujeme a seniory budeme informovat. A to jmenovitě. Pokud chcete seniorské hlasy ve
volbách, musíte si je zasloužit.
Samostatnou kapitolou vládní seniorské agendy je valorizace penzí. Je tomu již 18 let,
kdy sjednocené seniorské hnutí, tehdy pod správou Koordinačního výboru organizací
důchodců a zdravotně postižených ČR, přišlo na tehdejší vládu s konkrétním návrhem penze
valorizovat automaticky. A to tak, aby valorizace plně vykompenzovala 100 % růst
životních nákladů důchodců a podíl na prosperitě společnosti činil polovinu růstu
reálných mezd. Tento požadavek se podařilo nyní prosadit a navíc dle doporučení důchodové
komise i ve dvou variantách. Jde o to, aby nepředvídatelná inflace důchodce nepoškodila.
Mám velkou radost, český penzijní systém se posouvá o řád výše. Věřím, že Senát, nebo
prezident dokonalejší, spravedlivější a progresivnější valorizaci penzí nezkomplikují.
Boj o společenské postavení a funkčnost Rady seniorů České republiky :
Vážené delegátky, vážení delegáti. Již na 2. sjezdu byl otevřen zásadní problém
společenského postavení a nástrojů Rady seniorů České republiky, aby mohla účinně
ovlivňovat kvalitu života seniorské populace. Sjezd vytýčil požadavek převzít osvědčené
zkušenosti Rakouska a k tomu zpracovat příslušný zákon. Z naší strany bylo splněno vše.
Zákon „o podpoře záležitostí starší generace (zákon o seniorech) schválilo Kolegium
25. března 2015 a od té doby jej projednáváme a přesvědčujeme politiky. S politováním dnes
ale musím konstatovat, že úspěšní nejsme. Přes desítky uskutečněných jednání a zdařilou
mezinárodní konferenci „O seniorské participaci“, která odpovědným ministrům vysvětlila
velké rozdíly v podmínkách, nástrojích a funkcích rakouské a české Rady seniorů věcně
odpovědná ministerstva, tj. ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo pro lidská
práva a legislativu, jsme nepřesvědčili. A následně při oslovení partnerských poslaneckých
klubů pouze tři z pěti byly ochotny uvažovat o přiznání exkluzivity seniorské samosprávě.
Podotýkám, že ani 40 a více let seniory odpracovaných pro společnost, pány politiky
neobměkčilo. Sjezd v této souvislosti děkuje za podporu a pomoc rakouské radě seniorů,
EURAGu a jejím představitelům – MUDr. Elizabeth Pittermann a Prof. Dr. Dirku
Jarrému. Dále sjezd děkuje poslankyni Janě Hynkové z hnutí Úsvit – Národní koalice za
velkou práci odvedenou ve Sněmovně.
Nový občanský zákoník z dob ministra spravedlnosti za ODS přidělil Radě seniorů ČR
právní statut „spolku“. Jako Zahrádkářům, Turistům, Baráčníkům, Sokolům a dalším. A to ke
vší úctě k vyjmenovaným organizacím, na jejichž existenci je občanská společnost postavena.
Naše činnosti a aktivity jsou ale jiné. Připomínkujeme zákony a podzákonné právní
předpisy. Vyjednáváme s ústavními činiteli, s vedením krajské a městské samosprávy
důstojné podmínky pro třetí a čtvrtý věk. Analyzujeme sociální postavení a kvalitu
života seniorské populace. Organizujeme výzkumy a odborné konference, zpravidla
s mezinárodní účastí. Zpracováváme vlastní návrhy zákonů a koncepcí. Naši experti
pracují v poradních týmech vlády, ministerstev, krajských a městských samospráv.
A teprve potom organizujeme společenské, kulturní, osvětové a vzdělávací aktivity, sportovní
a turistické akce, tedy spolkový život. Postavení „spolku“ neodpovídá objektivní realitě,
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Nový občanský zákoník je ve vztahu k Radě seniorů ČR špatný! A v ostatních příslušných
právních předpisech společenské postavení a vymezení vzájemných vztahů na úrovni centrálních, krajských i městských výkonných orgánů státní a městské samosprávy s Radou seniorů
ČR chybí. A to nehovořím o právní nejistotě Rady a jejich členských organizací z hlediska
financování. Sečteno a podtrženo: společenské postavení, prestiž a funkčnost seniorské
spoluúčasti na rozhodování věcí veřejných zaručena není, je proměnlivá v čase a závisí
na volebních cyklech a výsledcích voleb zastupitelských sborů. Po každých volbách jsme
opakovaně donuceni dohadovat formy, nástroje a rozsah spolupráce i podmínky financování.
Ne vždy je to jednoduché. Na přijetí u hejtmana Moravskoslezského kraje jsem čekal půl roku
a požadované jednání s Asociací krajů o novelizaci zastaralého Memoranda o spolupráci se
ani po půl roce neuskutečnilo. Jde o aroganci prvního stupně, kterou jsem za 20 let
působnosti ve vedoucích seniorských funkcích nezažil.
S velkou pozorností sledujeme projednávání vládního návrhu zákona o „Statutu
veřejné prospěšnosti“. Může z nás být neziskovka druhé kvality, které státní ani veřejné
prostředky přidělovány nebudou. Zdá se, že na rozdíl od okolních zemí, nebo na rozdíl od
českých zaměstnavatelů a odborářů, seniorská samospráva v Česku vítána není. Přitom podíl
starších osob na rozhodování věcí veřejných prostřednictvím zastupitelské demokracie je
k jejich počtu pětkrát podhodnocen. Třetí sjezd Rady seniorů ČR si dovoluje všem 2 931
seniorským zástupcům v zastupitelských sborech poděkovat.
Na druhé straně je spravedlivé přiznat, že dalšími determinanty funkčnosti Rady jsou
kromě postoupených práv a nástrojů seniorské samosprávě státem také odpovědnost,
houževnatost a profesionalita seniorských vůdců. Od vážených kolegů poslouchám výhrady
na nízkou disciplínu při vyjednávání s ústavními činiteli a dalšími partnery. Nedodržujeme
dohodnutý program, ani postup, ani taktiku. Vše ovlivňuje prestiž Rady a zejména výsledky
vyjednávání. Ano, do vlastních řad dnes s velkou lítostí sjezdu oznamuji, že oproti
minulosti se akční jednota seniorské konfederace nezvýšila. Problémy máme v některých
krajích a v posledních dvou letech také na úrovni centra. Ukazuje se, že nedostatky jsou již
v přenosu informací z jednání orgánů seniorské centrály, které ne vždy odrážejí objektivní
realitu. Často i záměrně. Dokonce jsme zachytili snahy zanést rozkol do seniorského hnutí,
členská základna ale iniciovaný rozkol nepodpořila. Velmi bolí, když důsledkem
neuspokojených ambicí prosazujeme méně než bychom mohli.
Přitom doba je vážná a čeká nás velká práce. O čem hovořím? Hovořím o tom:
 že máme skromné nastavení výpočtu českých penzí,
 že vysoký podíl penzí předčasných může dále skokově růst důsledkem digitalizace
a robotizace NH,
 že v českém penzijním systému stále chybí institut minimálního starobního důchodu
a také,
 že případná absence nebo nedůsledná realizace zákona o sociálním bydlení, budou
nejen zvyšovat příjmovou diferenciaci starobních důchodů, ale velké skupině osob
také mohou důstojné stárnutí zkomplikovat. Jde o starší, osamocené seniorky a seniory bez kombinovaného důchodu. Právě ony mohou propadnout do skutečné
materiální bídy.
Na základě osobních zkušeností z práce důchodové komise si dovoluji sjezd upozornit,
že prosadit novou a navíc k současným seniorům vstřícnou penzijní reformu nebude
jednoduché. Ekonomických a politických zájmů je mnoho a navíc bývají protichůdné. Více
než 24 letá existence sjednoceného seniorského hnutí prokázala, že za seniorskou
samosprávu nikdo nikdy nic nevybojoval a ani nevybojuje. Proto vznikla, proto máme
stále mnoho práce. Postupovat jednotně je obrazem profesionality a také historickou
odpovědností každého z vůdců seniorského hnutí.
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Partnerské politické strany:
Prosazení legislativních a koncepčních návrhů ve prospěch seniorské populace není jednoduché. Při neúspěchu na ministerstvech jsme plně závislí na poslaneckých a senátorských
klubech v Parlamentu České republiky. Jde o poslední možnost, kterou permanentně
využíváme po celou dobu existence Rady a jejího předchůdce Koordinačního výboru
organizací důchodců a zdravotně postižených ČR. Od posledního sjezdu jsme měli čest uzavřít další 3 dohody o spolupráci s parlamentními politickými stranami. Celkově již s Radou
seniorů ČR spolupracuje 5 partnerských politických stran. První Dohoda o spolupráci byla
uzavřena s ČSSD. Poté následovaly KSČM, KDU-ČSL, hnutí Ano 2011 a poslední dohodu
máme uzavřenu s hnutím ÚSVIT – NK. Dikce uzavřených dohod je v podstatě stejná.
Všechny obsahují závazky politiků k předkládání legislativních návrhů Rady do Parlamentu,
dále k podpoře konstituování a činnosti krajských a městských rad seniorů. Většina
partnerských stran deklaruje podporu (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ÚSVIT – NK) personálnímu zapojení zástupců Rady seniorů do mediálních rad ČT a ČR a jedna (ČSSD) též podporu měsíčníku Doba seniorů. Naopak Rada seniorů ČR je zavázána k pravidelnému organizování předvolebních krajských kulatých stolů se seniorskou tématikou před parlamentními
a krajskými volbami, k umožnění placené inzerce k propagaci politik partnerských
politických stran v Době seniorů a také k pozvání jejich představitelů na sjezdy Rady. Je pro
mne velkou ctí dnes poděkovat přítomným pánům předsedům, že naše pozvání přijali.
Vše vyjmenované se stane. Rada seniorů ČR vstoupí do voleb aktivně, cílem bude
oslovit co nejvíce z 2 400 000 seniorských voličů a přesvědčit je, aby svoji občanskou
povinnost všichni splnili. Rada seniorů ČR ale nemá právo vstupovat do volebního boje,
jak by mnozí uvítali a někteří požadují. Naší povinností, je ale seniory informovat, jak
která politická strana ovlivnila jejich život. Jsme korektní, nadstranickou organizací a také
jsme seriozním partnerem pěti parlamentních politických stran.
Předvolební krajské kulaté stoly kulaté stoly se seniorskou tématikou se uskuteční ve
všech krajích. Pozveme současné parlamentní politické strany a také ty, které dle posledních
sociologických výzkumů mají pro vstup naději. Možnost představit seniorské projekty budou
moci kandidáti na poslance též na členských schůzích a besedách všech 173 členských
subjektů Rady seniorů ČR. Dále na stránkách Doby seniorů nebo na www.rscr.cz. Uvažujeme
ale také o dalších formách aktivizace seniorů na volební účasti a na volebním výsledku. Za
volební témata Rady seniorů ČR sjezd vyhlašuje:
1. schválení spravedlivějšího, dokonalejšího a progresivnějšího schéma valorizace
penzí ještě v tomto funkčním období PS,
2. schválení vládního návrhu zákona o sociálním bydlení ještě v tomto období PS,
3. valorizaci penzí 2018 a
4. schválení zákona o seniorech v novém funkčním období PS.
Vážené partnerské politické strany si také dovolujeme požádat o umístění dostatečného počtu
osob 65+ na svých kandidátkách.
Stanovisko sjezdu seniorské samosprávy k předčasných volbám:
Rada seniorů ČR zásadně odmítá záměry některých politických stran uskutečnit předčasné
Parlamentní volby. Důrazně upozorňujeme vážené pány politiky, že seniorská populace
neuzná legitimitu voleb za nízké volební účasti, na kterou někteří spoléhají.
Aktivity Rady seniorů ČR ve čtvrtém funkčním období:
Vážené delegátky, vážení delegáti, do nového funkčního období vstupuje sjednocené
seniorské hnutí s velkými ambicemi. Předkládáme program, jehož realizace podstatným
způsobem přispěje k růstu kvality života více než pětiny populace České republiky. Na rozdíl
od předchozích let je odvážnější, konkrétnější a věcně bohatší. Dovolujeme si oslovit stát s 38
požadavky, krajskou a městskou samosprávu se čtyřmi požadavky a partnerské politické
strany požadavkem jedním. Společných úkolů je sedm a specifických úkolů pouze pro Radu
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seniorů ČR šest. Vše máte v materiálech. V rámci vymezeného času si dovolím některé z nich
okomentovat:
Sjezd požaduje pro současné seniory uskutečnit vstřícnou penzijní reformu, která
zajistí důstojné podmínky života 102 000 (penze do 8 000 Kč) příjemcům nízkých penzí.
Která systémově podnítí snížení počtu penzí předčasných, podnikatele zaváže přispívat do
třetího pilíře na úroveň v Evropě obvyklou a také vytvoří systémové předpoklady pro růst
výše českých starobních penzí obecně. Sami uznáte, že patnácté místo České republiky z 24
hodnocených evropských zemí v paritě kupní síly penzí žádná sláva není. Ke splnění těchto
cílů program definuje 10 konkrétních nástrojů, při jejich tvorbě a expertním projednávání
jsme připraveni spolupracovat.
Sjezd požaduje schválit vládní návrh zákona o sociálním bydlení ještě v tomto
funkčním období Poslanecké sněmovny. Pokud se tak nestane, neudělalo se nic a začínáme
zase znovu. Již po čtvrté! Pánům zákonodárcům si v této souvislosti dovoluji
připomenout, že průměrná cena tržního nájemného, dle publikovaných informací, je
v ČR 178 Kč za 1m2. Z toho v Praze 317 Kč za 1m2 a v Brně 225 Kč za 1m2. Proti
skokovému růstu nákladů na bydlení stojí průměrná starobní penze sólo osamělé ženy
ve výši 10 687 Kč. Kromě uvedení zákona v život je také velmi důležité nastartovat výstavbu
chybějících sociálních bytů. Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2015,
malometrážních bytů chybělo 77 214. Sjezd požaduje zajistit výstavbu 2 500 bytů ročně, což
prostřednictvím vysokého multiplikačního efektu významně podpoří nejen stagnující
stavebnictví, ale též jeho dodavatele.
S ohledem na nízké starobní penze (11 772 Kč – 31. leden 2017, a 55 % příjemců
na průměrnou starobní penzi nedosahuje) sjezd požaduje seniorské slevy v dopravě,
kultuře, v městských sportovních zařízeních, botanických a zoologických zahradách.
A v neposlední řadě sjezd požaduje právní nárok na seniorské zastupování.
Seniorská centrála a seniorská samospráva není o nic horší než obdobné instituce
zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, kteří jej mají!
Závěr:
Co říci závěrem? Hodnocené čtyři roky za současné vládní koalice byly jiné. Na rozdíl od
pravicových nebo úřednických vlád jsme měli možnost aktivně spolupracovat, podařilo se
prosadit řadu věcí. Viz zpráva o plnění programu za léta 2013 až 2017, str. 6. Zcela na nové
úrovni se rozvíjela spolupráce s Českou televizí, věřím, že tomu tak bude i nadále. Udrželi
jsme vydávání vlastního periodika a konsolidovali webové stránky. Velký posun nastal na
úrovni krajských rad seniorů, které jsou uznávaným partnerem krajských samospráv. Věřím,
že zastaralé Memorandum o spolupráci s Asociací krajů se podaří pro seniory vstřícně
aktualizovat.
Je pro mne velkou ctí a rád tak činím poděkovat v této souvislosti za podporu České
straně sociálně demokratické za měsíční odběr 1 000 kusů Doby seniorů.
Děkuji nejvyšším ústavním činitelů ČR – prezidentovi ČR, předsedovi Senátu
a předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu za vstřícnost a podporu Rady seniorů ČR při
organizování mezinárodních odborných konferencí.
Děkuji paním poslankyním Maxové a Nohavové za předložení poslaneckých
návrhů zákonů pro bezplatné očkování osob 65+ proti pneumokokovým infekcím.
Věřím, že budou schváleny.
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Děkuji panu ministru Babišovi za přiznání Radě seniorů ČR institutu stálého
meziresortního připomínkového místa při tvorbě právních předpisů ministerstva
financí.
Děkuji ministerstvu práce a sociálních věcí za uchopení iniciativy a za zpracování
komplexního návrhu zákona o sociálním bydlení.
Děkuji Českomoravské konfederaci odborových svazů a jejímu předsedovi Josefu
Středulovi za podporu a koordinaci postupu při prosazování zákonů se seniorskou
tématikou.
Děkuji váženým kolegům z kolegia, předsednictva i z odborného aktivu za
aktivitu a obětavost. Zejména děkuji odcházejícím kolegům z aktivní činnosti
v orgánech Rady seniorů ČR.
Nakonec děkuji sponzorům a MPSV, bez jejichž pomoci by 3. sjezd Rady seniorů
České republiky nemohl být uskutečněn.
Osobně pak děkuji všem za důvěru, podporu a spolupráci. Do dalších let si popřejme
pevné zdraví, pohodu a optimismus.
Přeji všem hezké vzpomínky na 3. sjezd sjednoceného seniorského hnutí.
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Střednědobý program Rady seniorů České republiky na roky 2017 – 2021
Programové zaměření Rady seniorů ČR na období let 2017 – 2021 vychází z výsledků
splnění Programu přijatého na 2. sjezdu Rady seniorů ČR a z výzev současného historického
období. Cílem je zvýšit kvalitu života a zabezpečit klidné a spokojené stáří generacím třetího
a zejména čtvrtého věku.
ÚLOHA A ODPOVĚDNOST STÁTU A VEŘEJNÉ SPRÁVY VE VZTAHU
K SENIORSKÉ POPULACI
1) Zajistit odpovídající životní úroveň, důstojný, bezpečný a plnohodnotný život seniorů,
mezigenerační spravedlnost při rozdělování HDP a ND, rozvoj občanské solidarity a sounáležitosti s těmi skupinami osob, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.
2) Zajistit kvalitní a všem seniorům dostupné veřejné služby v oblasti bezpečnosti,
zdravotnictví, bydlení, sociální péče a terénních služeb na celém území ČR, celoživotního
vzdělávání, kultury, veřejné dopravy, právní jistoty a vyšší vymahatelnost práva vedoucí
k humanizaci společenského demokratického systému.
3) Realizovat reformu státního penzijního systému, s cílem zvýšit kvalitu života seniorské
populace a také vyšší podíl penzijních výdajů na HDP na úroveň v Evropě obvyklou.
4) Zabezpečit sektor sociálních bytů pro osamělé seniory a další ohrožené skupiny populace,
přijmout zákon o sociálním bydlení.
5) Zvýšit zastoupení osob v seniorském věku v zastupitelských sborech všech stupňů na úroveň podílu věkové struktury populace, uzákonit seniorskou samosprávu.
6) U osob 70+ zabezpečit dopravu zdarma na železnici, dále u integrovaných dopravních
systémů a u městské hromadné dopravy. U osob 65+ zabezpečit seniorské slevy na kulturní
a vzdělávací akce, vstupného na kulturní památky, do zoologických zahrad, lázní a bazénů.
7) Vyhlašovat dotační tituly na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorské
populace.
Politiky reagující na stárnutí obyvatelstva mohou být účinné pouze tehdy, budou-li
založeny na komplexním přístupu a koordinaci všech přijatých opatření za přímé účasti
seniorských organizací a s využitím potenciálu starší generace. Úcta ke stáří vždy byla, je
a bude projevem vyspělosti české společnosti.
ZÁSADNÍ PROBLÉMY SENIORSKÉ POPULACE
1) Skromné penze, které ve spojení s nedokonalým a nespravedlivým valorizačním
schématem nepostačují pro růst kvality života seniorské populace. Měřeno dle parity kupní
síly penzí je Česká republika na 15. místě z 24 hodnocených evropských zemí. A měřeno dle
reálné materiální spotřeby důchodců, k meziročnímu růstu docházelo pouze u 8 až 25 z 33
měřených spotřebních položek v posledních 11 letech. Z toho u 2 až 10 ze 17 položek
základních životních potřeb.
2) Nespravedlivý mezigenerační vývoj, zhoršování sociálního postavení českých seniorů,
které měřeno dle mezinárodních standardů obecným náhradovým poměrem, pokleslo v třetím
funkčním období Rady ze 43,6 na 41,4%. Oproti roku 1989 (50,4%) činí propad devět
procentních bodů.
3) Prodlužující se době seniorského věku (80+) neodpovídá nastavení penzijního a sociálního
systému, což u starších osamocených osob nastoluje dilema mezi úhradou jednotlivých
položek základních životních potřeb – zda zaplatit bydlení, léky, nebo potraviny. U těchto
seniorských skupin vznikají rizika hmotné nouze, podvýživy a porušování procedury
léčebných režimů.
4) Zvyšující se rozdíly mezi dynamikou růstu penzí a dynamikou růstu nákladů na uspokojení
některých základních, respektive specifických životních potřeb důchodců, snižují především
finanční dostupnost bydlení, zvláště bydlení nájemního, léků a některých zdravotních služeb.
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5) Rostoucí diferenciace společenského postavení starobních důchodců nejen podle příjmu,
ale také podle druhu bydlení a zdravotního stavu, vznik velkých skupin strádajících seniorů
bez odpovídající pozornosti státu a veřejné správy.
6) Sociální izolace a sociální vyloučení seniorů s nízkými příjmy, osamělých seniorek bez
kombinované penze žijících ve velkých městech v nájemních bytech a starších seniorů se
zhoršeným zdravotním stavem.
7) Zdravotní rizika související s lékovou interakcí, kterým jsou vystaveny statisíce seniorů
užívajících více než 5 léčivých přípravků současně.
8) Snižování obslužnosti infrastruktury v některých obcích (pošta, obchod) omezuje
dostupnost základních životních potřeb zejména starším seniorkám a seniorům, u kterých
následně vzrůstá závislost na pomoci jiné osoby. A to se všemi riziky zneužití seniorské
důvěry.
9) Mezigenerační vztahy, úcta, ohleduplnost, důstojnost, solidarita a pomoc, odpovědnost
politiků, státní a veřejné správy, médií, školství, rodiny, seniorské samosprávy i jednotlivých
seniorů.
Kumulace těchto jevů představuje stále výraznější rizika devastace lidské důstojnosti,
sociálního vyloučení a ohrožení života starších lidí. Stát, který tyto procesy založil,
nedostatečně reaguje na nastavení institutů sociální ochrany, které po odpracování čtyřiceti
a více let pro společnost starobním důchodcům náležejí.
Zkvalitnit český penzijní systém:
1) Reformovat státní systém důchodového pojištění tak, aby se poměr průměrného starobního
důchodu k průměrné hrubé mzdě do roku 2021 zvýšil ze současné úrovně těsně nad 40 %
alespoň k 45 %, aby se důchodci více než dosud podíleli na růstu blahobytu celé společnosti.
2) Změnit systém valorizace penzí. Prosadit výpočet podle pro důchodce výhodnějšího z obou
užívaných indexů růstu životních nákladů (obecného, nebo domácností důchodců) a podle
poloviny (dosud třetiny) růstu reálných mezd.
3) Zavést institut minimálního starobního důchodu na úrovni trojnásobku životního minima
(75 % průměrného starobního důchodu), respektive alespoň na úrovni spotřebního koše
základních životních potřeb důchodce.
4) Od stanovené věkové hranice (např. nad 70 let) zavést jednorázový starobní příplatek
důchodci, který bude kompenzovat ztrátu možnosti přivýdělku.
5) Uvážit změny v nastavení druhé složky valorizace starobních penzí, která by se měnila
v souvislosti s věkem.
6) Zavést pravidelné 13. důchody u starobního důchodu a invalidního důchodu III. stupně
invalidity ve výši 60 % průměrných důchodů, vyplácené diferencovaně dle výše důchodu
v prosinci každého roku.
7) Požádat příslušné vládní orgány o přehodnocení podmínek nároku na výplatu souběhu
vdovského nebo vdoveckého důchodu s důchodem starobním; souběh je považován za
nedostatečný.
8) Prosadit zásadnější reformu důchodového systému s povinnou účastí zaměstnavatelů na
spoření všem zaměstnancům ve třetím důchodovém pilíři, a to ve vazbě na reformu systému
státní sociální podpory a daňového systému.
9) Širší nabídkou pracovních příležitostí na trhu práce, respektive i daňovými úlevami,
výrazněji snížit počet osob odcházejících do předčasného důchodu.
10) K zabezpečení přiměřené výše starobních penzí u osob samostatně výdělečně činných
zvýšit nastavení minimálních plateb pojistného na úroveň plateb zaměstnaneckých.
11) Docílit do roku 2021 postupné zvýšení výdajů na důchody ze současných 8,5 procentních
bodů HDP na 12,5 procentních bodů, což je současný průměr výdajů na důchody v zemích
EU.
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Zvýšit seniorskou participaci a spoluúčast:
1) Přijmout zákon o podpoře potřeb a zájmů starší generace (zákon o seniorech), upravující
postavení, úlohu a vztah seniorské samosprávy k výkonným orgánům státu, krajů a obcí,
včetně zákonného vymezení působnosti Rady seniorů ČR jako právnické osoby pro oblast
života starší populace. Cílem je dosažení obdobných práv, které vyplývají pro
zaměstnavatelské svazy či střechové odborové organizace z ustanovení § 320 zákona
č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2) V zákoně zakotvit povinnost krajů a obcí zřídit výbor pro seniory a rodiny.
3) Docílit přiměřené zastoupení osob 65+ v orgánech Parlamentu ČR a v zastupitelských
sborech územní samosprávy. Na všech stupních organizační výstavby Rady seniorů ČR
stanovit postup k výběru kandidátů na poslance, senátory a zastupitele krajských a obecních
zastupitelstev spolu s náměty pro volební programy partnerských politických stran a seniorských kandidátů.
4) Každoročně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádat společné zasedání vlády
ČR s Radou seniorů ČR za účelem posouzení sociálního postavení a kvality života seniorů
v České republice.
5) Konsolidovat Radu vlády pro seniory a stárnutí populace podle slovenského vzoru, oproti
současnosti zvýšit zastoupení seniorských organizací.
6) Zákonnou formou pro stát určit trvalý a důstojný způsob financování orgánů a členských
organizací Rady seniorů ČR na činnosti a projektové aktivity zaměřené na ochranu práv a potřeb seniorů, vzdělávání a osvětu, úhradu nezbytných provozních nákladů, nákladů na expertní
odbornou činnost, odpovídající účasti sjednoceného seniorského hnutí na sociálním
partnerství, podpořeném Evropskou federací seniorů EURAG. Cílem je dosažení obdobných
práv, která vyplývají pro zaměstnavatelské svazy či střechové odborové organizace
z ustanovení § 320a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
7) Mezinárodní den seniorů zařadit do zákona o státních svátcích jako významný den České
republiky.
Ochrana, podpora a pomoc seniorské populaci:
1) Zahrnout do právního řádu České republiky institut seniora, jako chráněné osoby.
2) Účastnit se projektů zaměřených na oblast ochrany práv seniorů a zvýšení jejich účasti na
akcích komunitního života v rámci nového dotačního programu MPSV „Obec přátelská
seniorům“ a „Programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí“.
3) Každoročně na jednání vlády ČR kontrolovat a aktualizovat dokument „Koncepce podpory
rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory“, kde dosavadní výsledky
neodpovídají potřebám vyplývajícím z demografických změn a potřeb zajištění kvality života
v každém věku.
4) Osobám 70+ zabezpečit dopravu zdarma na železnici, dále u integrovaných dopravních
systémů a u městské hromadné dopravy. Osobám 65+ zabezpečit seniorské slevy na kulturní
a vzdělávací akce, vstupného na kulturní památky, do zoologických zahrad, lázní a bazénů.
5) Provozovat širší využití svozu starších a invalidních osob zajištěním obecními
i soukromými autodopravci do míst s poskytováním zdravotních, rehabilitačních, případně
i obchodních služeb, s finanční dotací obecních, respektive i krajských úřadů. Tedy ve
spolupráci se samosprávou podporovat vznik tzv. „senior taxi“.
6) Zavést mezinárodní doklad seniorského stavu pro prokazování seniorských slev
v zahraničí.
7) Nezpoplatňovat úhrady za zdravotní prohlídky řidičů nad 65 let věku.
Ekonomické aktivity seniorské populace:
1) Legislativní a rozhodovací činností vlády, orgánů státní správy, zaměstnavatelů veřejné
i soukromé sféry podporovat vyšší zapojení starších lidí na trhu práce, rozšířit příležitosti pro
práci na částečný úvazek a uvážit daňové zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávající osoby
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60+. Výraznější pozornost věnovat pobídkám k využití starších lidí v malých a středních
podnicích, včetně rodinných podniků a firem.
2) Vymítit požadavky zaměstnavatelů k předčasnému odchodu starších osob do starobního
důchodu bez penalizace za to, že zůstanou na trhu práce tak dlouho, jak si přejí.
Zaměstnanost starších pracovníků podpořit širším využitím aktivní politiky zaměstnanosti,
organizováním odborného výcviku, pracovního a odborného poradenství.
3) Umožnit účast expertů Rady seniorů ČR v pracovních týmech zabývajících se programem
„Iniciativa Práce 4.0“, zaměřeným na další rozvoj digitalizace, informatiky a kybernetiky,
s dopady na zaměstnanost a trh práce, včetně souvisejících sociálních aspektů a vlivů na
zachování důstojnosti života a práv starší generace. Dále při rozpracování strategického rámce
České republiky pro příštích patnáct let pod názvem „Česká republika 2030“, zaměřeném na
udržitelný rozvoj a vyšší kvalitu života všech generací v sociální, ekonomické i environmentální oblasti.
Ochrana zdraví a zdravé stárnutí:
1) Na Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR intenzivněji
přistoupit k dosažení systémově programové podpory duševního zdraví ve stáří. A to k eliminaci demence, Alzheimerovy choroby, která se stále více vyskytuje jako choroba ve stáří.
Cílevědomě vést boj o potlačení těchto nemocí širším využitím psychosociálních služeb,
poznávacích výcvikových programů, výcviku pečujících rodinných příslušníků, včetně
specifické přípravy ošetřujícího nemocničního personálu s patřičným platovým oceněním.
2) Urychleně přijmout zákon o sociálně-zdravotních službách současně s celoplošným
programem zřizování pečovatelských domů a geriatrických středisek reagujících na specifické
potřeby pacientů trpících duševními chorobami s tělesným, psychologickým, geriatrickým
a gerontologickým posuzováním léčby, s nezbytným poradenstvím, rehabilitací a výcvikkovými programy pro poskytovatele péče.
3) Zahrnout služby paliativní péče do komplexní péče o zdraví. Za tímto účelem zpracovat
Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR standardy pro
paliativní péči s podporou multidisciplinárních přístupů u všech poskytovatelů těchto služeb.
Vybudovat a integrovat institucionální a domácí služby se specifickým výcvikem v paliativní
péči pro všechny zúčastněné profese.
4) Přijmout ve všech krajích České republiky regionální programy působnosti pečovatelské
služby zajišťující pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností ve
vlastních domácnostech. Za prvořadé považovat rozšíření terénních pečovatelských služeb na
celé území ČR a širší nabídku pomoci k uspokojení obligatorních nároků na sociální dávky.
5) Na společných jednáních Rady seniorů ČR s vedením Ministerstva zdravotnictví ČR,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Asociací krajů ČR, pořádaných zpravidla každý
rok, provádět hodnocení výsledků v oblasti využití služeb asistovaného života – lékařských
výrobků a zařízení, v gerontotechnologii, služeb pomáhajících v oblasti sluchu a zraku,
chytrých domů, ergonomického nářadí, robotické techniky a elektroniky.
6) Platby za státní pojištěnce každoročně automaticky valorizovat, s cílem jejich navýšení
alespoň na úroveň 1 100 Kč.
7) Systémově řešit problém podfinancování údržby nemocnic.
8) Docílit možnosti bezúplatného očkování osob 65+ účinnější vakcínou proti
pneumokokovým infekcím dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.
9) Na Ministerstvu zdravotnictví ČR každoročně vypisovat edukační dotační tituly pro
zvýšení zdravotnické gramotnosti seniorské populace. Ke zvýšení zdravotnické gramotnosti
využívat též měsíčník Dobu seniorů a vzdělávací aktivity na úrovni krajských rad seniorů.
10) Od vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských a městských zřizovatelů
vyžadovat systematické doplnění personálu nemocnic podle tabulkových předpisů (na
pracovišti má být tabulkový počet, nikoli x minus 1000 lékařů, kteří odešli po službě domů).
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Ve státních a veřejných nemocnicích zajistit stabilizaci lékařů na systemizovaných místech,
omezit odchody do soukromých zařízení.
11) Prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
předložit zdravotním pojišťovnám podnět k zavedení částečně hrazených relaxačních pobytů
pro seniory s dotací 1 500 Kč při týdenním pobytu.
Celoživotní vzdělávání, osvětové a edukační aktivity:
1) Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporovat rozvoj Univerzit třetího
věku, a to včetně výuky ve všech oborech. Dále kurzy inovační povahy, aktivity na podporu
fyzické a psychické kondice, programy rozvíjející individuálně řízené učení v seniorském
věku a v mezinárodních týmech.
2) V součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národním
vzdělávacím fondem přijmout programový dokument „Dlouhodobý záměr seniorského
vzdělávání a vzdělávacích programů na období let 2018 – 2022“, obsahující i opatření pro
lektorské pokrytí vzdělávacích aktivit. A to včetně zařazení výuky mezigeneračních vztahů do
výuky všech typů škol.
3) Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, městskými a obecními úřady zpracovat
celoplošný program využití veřejných knihoven za účelem organizace vzdělávacích akcí pro
seniory.
Seniorské bydlení:
1) Prostřednictvím zákona o sociálním bydlení zajistit finanční dostupnost nájemního bydlení
osamoceným seniorkám a seniorům. V sektoru sociálního a dostupného bydlení docílit do
roku 2022 výstavbu 10 000 malometrážních bytů pro seniory.
2) Stanovit povinnost státu a obcím zpracovávat objektivní evidenční cenové mapy
nájemného na základě svobodně uzavřených nájemních smluv.
3) Novelou nařízení vlády č. 453/2013 Sb. zrušit institut soudního znalce pro zajištění
srovnatelného nájemného v místě pro účely soudního řízení, odmítnout vytváření
pseudocenových map z údajů realitních kanceláří.
Další úkoly Rady seniorů ČR
1) Nadále rozšiřovat členskou základnu Rady seniorů ČR, zejména na úrovni krajů a státutárních měst.
2) V součinnosti s orgány územní samosprávy rozšířit bezplatné poradny pro seniory při
všech krajských Radách seniorů.
3) Do konce roku 2018 ustavit krajské rady seniorů v Pardubickém a Karlovarském kraji a do
roku 2021 městské Rady seniorů ve všech statutárních městech.
3) Systematickou spolupráci s Českou televizí (publicita seniorských témat ve
zpravodajských pořadech, tvorba zábavných pořadů pro seniory) rozšířit na Český rozhlas.
Usilovat o zastoupení v Radě ČT a v Radě ČRo.
4) Zvýšit prodej časopisu „Doba seniorů“, inzerci, předplatné a počet dopisovatelů z řad
seniorů i seniorských organizací.
5) Každoročně uskutečnit odborné konference se seniorskou tématikou za účasti zahraničních
hostů. Mezinárodní styky rozvíjet s partnerskými seniorskými organizacemi Rakouska,
Francie, Slovenska, Polska a Maďarska.
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Stanovy Rady seniorů České republiky, z.s.s.
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
(1) Rada seniorů České republiky byla jako právnická osoba registrována na MV ČR
pod č. VSC/1 – 1868/93 – R, IČ: 63829797 (dále jen RS ČR). RS ČR je zapsána ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 4704,
s identifikačním číslem: 638 29 797. V souladu s § 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“) se RS ČR od 1.1. 2014 jako sdružení samostatných právnických
osob považuje za zapsaný svaz spolků („z.s.s.“) ve smyslu ustanovení § 214 odstavce 2, § 216
a následných NOZ.
RS ČR je nestranickým sdružením seniorských organizací, institucí, klubů důchodců
a seniorů i fyzických osob. Je vybudována na demokratických zásadách. V zastoupení seniorů
České republiky plní vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní,
kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, k resortům,
k Parlamentu ČR.
RS ČR podporuje jednotlivé členské organizace, instituce a kluby. Koordinuje,
podněcuje a sjednocuje jejich činnost k zajištění důstojného způsobu života, k uspokojování
potřeb, k ochraně práv a jistot třetí generace a to s přihlédnutím ke specifickému postavení
jednotlivých organizací. RS ČR nesdružuje politické strany ani politická hnutí.
(2) RS ČR plní funkce definované v odstavci 1 též ve vztahu k orgánům krajské,
městské a obecní samosprávy, spolupracuje a jedná s politickými stranami a hnutími, odbory,
i s organizacemi jejichž činnost s působností Rady souvisí, a to v České republice i v zahraničí.
(3) RS ČR vystupuje svým jménem a nese za svoji činnost plnou odpovědnost. Ve své
činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a svými stanovami.
(4) RS ČR působí na celém území České republiky. Sídlem RS ČR je hlavní město
Praha.
§2
Působnost RS ČR
(1) Cílem RS ČR jako představitele seniorů je spolupracovat při koncipování
mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní,
kulturní, sociální, ekonomický a společenský rozvoj, včetně celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit.
(2) Za účelem dosažení těchto cílů je činnost RS ČR zaměřena na:
a) odpovídající sociální postavení, životní úroveň a sociální jistoty,
b) kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči,
c) přiměřené bydlení, včetně státní garance dostupnosti bydlení,
d) právní pomoc při řešení problémů,
e)podmínky pro společenské, zájmové, kulturní, sportovní, vzdělávací zapojení seniorů,
f) rozvoj humanitární pomoci a rozvoj péče o seniory,
g) uplatnění potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve společnosti a rozvoj forem jejich
aktivit,
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h) uplatnění seniorů na trhu práce, tvorbu a realizaci projektů a koncepcí aktivního stárnutí
populace,
i) rozšiřování universit 3.věku na vysokých školách, center celoživotního vzdělávání, rozvoj
výzkumu seniorské problematiky, rozšiřování informačních a vzdělávacích programů pro
seniory ve sdělovacích prostředcích,
j) poskytování odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č.108/2006 Sb.,
k) poskytování poradenství ve věcech bytových, právních a zdravotních,.
l) vlastnictví vydavatelských práv k vydávání periodika Doba seniorů,
m) zapojení do mezinárodních seniorských organizací.
(3) Pro zajištění jednotného postupu při jednáních o záležitostech uvedených v předchozím odstavci s ústavními činiteli, s orgány státu a samosprávy RS ČR koordinuje,
sjednocuje a podporuje stanoviska členských organizací, institucí a klubů. Zpracovává
společná stanoviska a projednává je s příslušnými orgány.
(4) RS ČR zejména:
a) je připomínkovým místem vlády ČR, krajských, městských a obecních samospráv,
b) navrhuje orgánům státu, krajů, měst a obcí legislativní či jiná opatření ve prospěch seniorů,
c) analyzuje data o sociálním postavení a životní úrovni seniorů, o rozsahu a kvalitě jejich
sociálního zabezpečení, o dostupnosti a úrovni zdravotní péče, o dostupnosti bydlení,
dopravy, zájmové činnosti, kultury, tělovýchovy, sportu rekreačních aktivit,
d) podněcuje a realizuje výzkum problematiky seniorů,
e) zaujímá stanoviska k diskriminaci a k naplňování seniorských práv. Přispívá a kontroluje
plnění „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí“,
f) organizuje tvorbu a realizaci projektů pro seniory,
g) vydává noviny, časopisy a další publikace, pořádá odborné konference, semináře a další
akce,
h) spolupracuje se sdělovacími prostředky, přispívá k utváření pozitivních mezigeneračních
vztahů, bojuje proti násilí a dalším negativním jevům seniorské diskriminace,
i) řídí a zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi v zájmu seniorů.
§3
Členství v RS ČR
(1) Členství v RS ČR je dobrovolné. Členem se může stát seniorská nebo proseniorská
organizace, klub, instituce i fyzická osoba. Za seniorskou nebo proseniorskou organizaci
a klub se považuje pro účely těchto stanov subjekt ve kterém nadpoloviční většinu členů tvoří
senioři.
(2) Organizace s celostátní působností se stává členem RS ČR na základě písemné
přihlášky, kterou schvaluje kolegiem. RS ČR.
(3) Členství je kolektivní, všichni členové jsou si rovni. Zastoupení členských
organizací, klubů, institucí i fyzických osob v orgánech RS ČR je uvedeno v § 7, § 10, § 13
a § 15 stanov.
(4) Po zaplacení členského příspěvku je nový člen RS ČR zapsán do seznamu členů,
který je vyvěšen na www.rscr.cz. Po skončení členství dle § 21 stanov se bývalý člen ze
seznamu vyškrtne.
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§4
Práva a povinnosti člena RS ČR
(1) Člen RS ČR má právo:
a) podílet se na činnosti RS ČR,
b) písemnou formou vznášet náměty, návrhy, dotazy a stížnosti k orgánům RS ČR a požadovat informace o jejich řešení,
c) navrhovat kandidáty, volit orgány a být volen do orgánů RS ČR,
e) využívat služeb organizovaných RS ČR.
(2) Člen RS ČR má povinnost:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů RS ČR,
b) zúčastňovat se jednání orgánů do kterých byl zvolen nebo jmenován a aktivně se podílet na
zajišťování úkolů RS ČR,
c) informovat se o činnosti RS ČR,
d) vykonávat zodpovědně svěřené funkce a plnit uložené úkoly,
e) zaplatit členský příspěvek nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku.

ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY RADY RS ČR
§5
Orgány RS ČR jsou:
a) Republikový sjezd,
b) Kolegium,
d) Předsednictvo,
d) Ústřední kontrolní a revizní komise.
§6
Republikový sjezd RS ČR
(1) Republikový sjezd je nejvyšším orgánem RS ČR.
(2) Republikový sjezd je svoláván kolegiem RS ČR jednou za čtyři roky. Kolegium
vyhlásí termín sjezdu nejpozději devět měsíců před jeho konáním.
(3) Delegáty na sjezd volí členské organizace a krajské Rady seniorů podle klíče
stanoveného kolegiem.
(4) Mimořádný sjezd musí být svolán do tří měsíců, žádá-li o jeho svolání
nadpoloviční většina členských organizací.
(5) Sjezd projednává a schvaluje:
a) zprávu o činnosti RS ČR za minulé funkční období,
b) zprávu o hospodaření RS ČR za minulé funkční období,
c) zprávu Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR,
d) stanovy RS ČR,
e) program RS ČR na další funkční období,
f) sjezdové dokumenty.
g) rozhoduje o zániku RS ČR dle § 20.
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(6) Sjezd potvrzuje členy Kolegia, Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR, kteří
byli delegováni členskými organizacemi a stanovuje počet členů předsednictva.
(7) Potvrzeného funkcionáře RS ČR sjezdem nelze členskou organizací v průběhu
funkčního období odvolat. Výjimkou je úmrtí, dlouhodobá nemoc, pravomocné odsouzení
a dlouhodobé neplnění povinností v RS ČR.
§7
Kolegium RS ČR
(1) Kolegium je nejvyšším orgánem RS ČR mezi republikovými sjezdy.
(2) Každá organizace s celostátní působností a krajská Rada seniorů jsou v Kolegiu
zastoupeny delegovaným zástupcem s hlasovacím právem. Členem Kolegia s hlasovacím
právem je též šéfredaktor periodika „Doba seniorů“.
(3) Členem Kolegia RS ČR může být čestný předseda RS ČR s hlasem poradním
a s právem účasti na jednání.
(4) Kolegium rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do výlučné pravomoci
republikového sjezdu:
a) svolává sjezd RS ČR, schvaluje dokumenty předkládané sjezdu a zajišťuje plnění usnesení
sjezdu,
b) určuje strategii jednání představitelů RS ČR na mezinárodní úrovni,
c) schvaluje organizační řád a další vnitřní předpisy RS ČR a zákonně neodkladné změny
stanov RS ČR,
d) stanovuje výši členského příspěvku, a to s přihlédnutím k počtu členů organizace, nebo
klubu seniorů,
e) rozhoduje o otázkách členství v RS ČR,
f) rozhoduje o zřizování nebo rušení organizačních jednotek RS ČR,
g) schvaluje roční plán činnosti a rozpočet, roční účetní závěrku a zprávu předsednictva o činnosti a hospodaření,
h) schvaluje zásady odměňování pracovníků a funkcionářů,
i) bere na vědomí zprávy Ústřední kontrolní a revizní komise.
(5) Kolegium v době konání Republikového sjezdu volí tajným hlasováním:
a) předsedu,
b) 1. místopředsedu,
c) místopředsedy,
d) členy předsednictva.
(6) Zasedání kolegia RS ČR se uskutečňují dle plánu činnosti.
(7) Kolegium je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
kolegia. Usnesení jsou platná, hlasovala-li pro jejich přijetí většina přítomných členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§8
Předsednictvo
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(1) Předsednictvo je výkonným orgánem RS ČR, za svou činnost odpovídá kolegiu.
(2) Členy předsednictva jsou předseda, 1.místopředseda, místopředsedové a další
členové zvolení kolegiem.
(3) Předsednictvo zajišťuje plnění usnesení kolegia RS ČR a zejména:
a) připravuje jednání RS ČR s ústavními činiteli, s představiteli státu, krajů a Evropské unie,
b) připravuje podklady pro jednání kolegia, zajišťuje výkon jeho usnesení,
c) v období mezi zasedáními kolegia řídí a organizuje veškerou činnost RS ČR,
d) v zastoupení seniorů ČR jedná v obou komorách Parlamentu,
e) organizuje konference a semináře RS ČR,
f) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR,
g) projednává zprávy krajských Rad seniorů.
4) Zasedání předsednictva jsou svolávána dle plánu práce. Pro rozhodování platí
pravidla stanovená v § 7, odstavci 7.
(5) Člen předsednictva může být odvolán kolegiem pro neplnění povinností nebo ze
zdravotních důvodů.
§9
Předseda RS ČR
(1) Předseda RS ČR jedná jménem RS ČR. Je statutárním zástupcem RS ČR. Je volen
tajnou volbou kolegia. Předseda RS ČR může být odvolán Kolegiem z důvodu neplnění
povinností, nebo ze zdravotních důvodů.
(2) Předseda RS ČR svolává a řídí jednání Kolegia, předsednictva a porady předsedů
krajských Rad seniorů. Jedná s představiteli státu a mezinárodních organizací, plní úkoly
stanovené předsednictvem a kolegiem.
(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu RS ČR 1. místopředseda, který je
statutárním zástupcem RS ČR nebo písemně zplnomocněný místopředseda RS ČR.
§ 10
Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR
(1) Ústřední Kontrolní a revizní komise RS ČR (dále ÚKRK) kontroluje hospodaření
s hmotným a nehmotným majetkem RS ČR.
(2) Kontroluje a vyjadřuje se k hospodaření všech orgánů a organizačních jednotek,
které byly v rámci RS ČR zřízeny.
(3) O výsledcích uskutečněných šetření vyhotovuje písemnou zprávu s návrhem na
opatření pro předsednictvo a kolegium.
(4) Členové ÚKRK RS ČR jsou delegování členskými organizacemi a potvrzeni
sjezdem a jemu také odpovídají za svoji činnost.
(5) ÚKRK RS ČR ze svého středu volí a odvolává:
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a) předsedu a
b) místopředsedu.
(6) Pro volbu předsedy a místopředsedy ÚKRK RS ČR platí pravidla stanovená v § 7,
odstavci 5.
(7) Předseda ÚKRK má právo účastnit se jednání kolegia a předsednictva s hlasem
poradním. V případě závažných důvodů může být toto právo delegováno na dalšího člena
ÚKRK.
(8) Předseda nebo místopředseda ÚKRK mohou být odvoláni členy ÚKRK
neplnění povinností nebo ze zdravotních důvodů.

pro

(9) Pro rozhodování Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR platí pravidla
stanovená v § 7, odstavci 7.
(10) ÚKRK pracuje dle plánu práce, jedná nejméně 2x ročně.

ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY RS ČR
§ 11
RS ČR zřizuje tyto organizační jednotky:
a) Sekretariát RS ČR,
b) Krajské Rady,
c) Městské a obecní Rady,
d) Odborné komise, pracovní skupiny a expertní týmy
§ 12
Sekretariát RS ČR.
(1) Pro zajištění plnění úkolů zřizuje RS ČR sekretariát.
(2) Sekretariát tvoří ředitel a pracovníci. Ředitel je jmenován a odvoláván
předsednictvem na návrh předsedy RS ČR. Pracovníky sekretariátu přijímá a propouští
předseda RS ČR.
(3) Sekretariát RS ČR zejména:
a) vede administrativu, vede účetnictví, hospodaření a zajišťuje chod RS ČR,
b) zpracovává a vyhodnocuje plnění dotačních projektů na financování činnosti RS ČR,
c) plní úkoly stanovené předsedou RS ČR,
d) zabezpečuje a organizuje analytické a výzkumné aktivity RS ČR,
e) připravuje stanoviska k návrhům legislativy státu,
f) zpracovává návrhy zákonů a návrhy dalších právních předpisů,
g) zúčastňuje se meziresortního připomínkového řízení,
h) připravuje semináře, kolokvia a konference,
i) zajišťuje mezinárodní styky.
§ 13
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Krajské Rady
(1) Pro svoji působnost v jednotlivých krajích a v hl.městě Praze zřizuje kolegium RS
ČR krajské Rady. V zastoupení seniorů krajská rada jedná s představiteli kraje, měst a obcí.
(2) Krajská Rada zejména:
a) je připomínkovým místem zastupitelstva kraje,
b) navrhuje orgánům kraje legislativní a koncepční opatření ve prospěch seniorů,
c) zaujímá stanoviska k diskriminaci seniorů a ke stavu plnění seniorských práv,
d) zaujímá stanoviska k dostupnosti a kvalitě zdravotní a sociální péče a k dostupnosti
dopravy,
e) zabezpečuje sociální, právní, zdravotní a bytové poradenství seniorům,
f) aktivně spolupracuje se sdělovacími prostředky,
g) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy předsednictva,
h) schvaluje rozpočet krajské rady, roční účetní závěrku a zprávu předsednictva o činnosti
a hospodaření,
i) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR na úrovni kraje,
j) bere na vědomí zprávy krajské kontrolní a revizní komise,
k) svolává krajské konference rady seniorů, krajská setkání klubů důchodců a seniorů, iniciuje
a organizuje aktivní a plnohodnotný život seniorské populace v kraji,
l) rozhoduje o otázkách členství u organizací s krajskou působností, klubů a individuálně
organizovaných členů.
(3) Krajská Rada se na krajské konferenci ustavuje z členských organizací, institucí,
klubů i fyzických osob působících na území příslušného kraje. Členem krajské Rady může být
její čestný předseda s hlasem poradním a s právem účasti na jednání.
(4) Zasedání krajské Rady se uskutečňují dle plánů činnosti, nejméně 2x ročně. Pro
rozhodování krajské Rady platí pravidla stanovená v § 7, odstavci 7. Pro volbu předsedy,
místopředsedů a dalších členů předsednictva krajské Rady platí pravidla stanovená v § 7
odstavci 5.
(5) Krajské Rady jsou organizačními jednotkami RS ČR se způsobilostí jednat
vlastním jménem, nabývat práv a povinností. Za krajskou Radu jedná její předseda, který za
uzavřené závazky nese odpovědnost.
(6) Každá krajská Rada je pobočným spolkem RS ČR. Návrh na zápis podává
předseda RS ČR.
§ 14
Předsednictvo krajské Rady
(1) Pro zajištění úkolů si může krajská Rada ustavit předsednictvo. Předsednictvo je
voleno a odvoláváno krajskou Radou, které zodpovídá za svoji činnost.
(2) Členy předsednictva krajské Rady jsou předseda krajského rady, místopředsedové
a další členové zvolení krajskou Radou. O počtu volených členů předsednictva rozhoduje
krajská konference.
3) Předsednictvo krajské Rady zejména:
a) řídí a organizuje činnost krajské Rady mezi jednotlivými zasedáními,
b) připravuje podklady a jednání krajské Rady, zajišťuje plnění jejích usnesení,
c) v zastoupení seniorů jedná s představiteli kraje, měst a obcí.
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4) Zasedání předsednictva krajské Rady jsou svolávána dle plánu práce. Pro
rozhodování platí pravidla stanovená v § 7, odstavci 7.
§ 15
Krajská kontrolní a revizní komise
1) Krajská kontrolní a revizní komise kontroluje hospodaření s hmotným
a nehmotným majetkem krajské rady.
(2) O výsledcích uskutečněných šetření vyhotovuje písemnou zprávu s návrhem na
opatření pro předsednictvo a krajskou radu.
(3) Členové krajské kontrolní a revizní komise jsou delegování členskými
organizacemi, institucemi a kluby působícími na území kraje.
(4) Krajská kontrolní a revizní komise volí a odvolává ze svého středu předsedu dle
pravidel stanovených v § 7 odstavci 5.
(5) Pro rozhodování krajské kontrolní a revizní komise platí pravidla stanovená v § 7,
odst. 7.
(6) Předseda krajské kontrolní a revizní komise má právo účastnit se jednání krajské
Rady a jejího předsednictva s hlasem poradním. V případě závažných důvodů může být toto
právo delegováno na dalšího člena komise.
(7) Krajská kontrolní a revizní komise pracuje dle plánu práce, jedná nejméně 2x
ročně.
§ 16
Městské a obecní Rady
(1) Ve městech a v obcích může krajská Rada zřídit městské nebo obecní rady.
(2) Pravidla pro vznik a činnost městských a obecních Rad seniorů stanovuje kolegium
RS ČR.
(3) Městské a obecní Rady mohou být pobočnými spolky v souladu s těmito
stanovami.
§ 17
Odborné komise, pracovní skupiny a expertní týmy
(1) Pro analytickou činnost, pro rozbory návrhů vládní legislativy, pro zpracovávání
odborných expertíz, stanovisek a návrhů zřizuje kolegium RS ČR stálé, případně dočasné
komise, respektive týmy specialistů.
(2) Předsedou stálé pracovní komise bývá zpravidla věcně příslušný místopředseda RS
ČR.
(3) V případě potřeby může Kolegium RS ČR zřídit rozhodčí komisi jako svůj poradní
orgán pro řešení závažných problémů uvnitř RS ČR.
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
§ 18
(1) Majetek RS ČR je tvořen členskými příspěvky, dotacemi, dary, hmotnými
prostředky, případně ziskem z podnikatelské činnosti.
(2) Pro zajištění své činnosti, charitativní či alternativní pomoci žádá RS ČR o dotaci
stát, kraje, města a obce.
(3) O využívání majetku RS ČR nad 200 000 Kč rozhoduje kolegium. V částce do 200
000 Kč rozhoduje předsednictvo a v částce do 50 000 Kč předseda a v době jeho
nepřítomnosti 1. místopředseda RS ČR. Při svém hospodaření je RS ČR povinna se řídit
obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Členské organizace neručí
a neodpovídají svým majetkem za závazky a pohledávky RS ČR.
(4) Náklady spojené s činnosti RS ČR jsou kryty příjmy, schválenými v rozpočtu na
příslušný kalendářní rok. Rozpočet a účetní závěrku schvaluje kolegium.
(5) Členské organizace, instituce a kluby sdružené v RS ČR hospodaří samostatně
v souladu se svými stanovami a předpisy.
§ 19
(1) Organizační složky RS ČR dle § 13 a § 16 jsou oprávněny nabývat práv, majetek
a uzavírat závazky v souladu se stanovami a platnými právními předpisy.
(2) Za případnou ztrátu nižší organizační složky RS ČR nenese kolegium RS ČR
odpovědnost.
ČÁST PÁTÁ
ZÁNIK RSČR
§ 20
(1) RS ČR zaniká jako svaz spolků rozhodnutím sjezdu, nebo vystoupením všech
členských organizací.
(2) Zánikem RS ČR zanikají všechny její organizační složky.
(3) V případě zániku RS ČR se zůstatkový majetek převede na členské organizace dle
rozhodnutí sjezdu.
§ 21
Ukončení členství v RS ČR
(1) Členství v RS ČR skončí:
a) zánikem organizace, instituce nebo klubu,
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b) na základě písemného oznámení o vystoupení,
c) vyloučením z důvodu hrubého porušení stanov; vyloučení člena na základě hrubého
porušení stanov je podmíněno předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů Kolegia,
d) dohodou.
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22
(1) Tyto stanovy byly schváleny 3. republikovým sjezdem dne 12.5. 2017.
(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
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III. Parlamentní volby 2017
a Rada seniorů ČR
Obdobně jako v předchozích letech vstoupila Rada seniorů ČR do předvolební kampaně
aktivně. Oslovila a vyzvala seniorskou populaci k aktivní a uvědomělé účasti na volebním
aktu, vyhlásila seniorské volební témata a ve 12 krajích uspořádala předvolební krajské kulaté
stoly. Vyhlášená seniorská volební témata:
- Schválení pro seniorskou populaci vstřícného zákona o dostupném a sociálním
bydlení, státní výstavba 10 000 malometrážních bytů do roku 2022.
- Valorizace penzí 2018.
- Přidělení Radě seniorů ČR právního nároku na seniorské zastupování, schválení
zákona o seniorech.
- Uskutečnění pro současné seniory vstřícné penzijní reformy dle požadavků 3. sjezdu
Rady seniorů ČR.
- Doprava osob 70+ na železnici a v dopravních integrovaných systémech zdarma,
nejméně 50 % seniorské slevy v kultuře a vzdělávání.
Program krajských kulatých stolů byl pro celou Českou republiku stanoven jednotně. A to:
a) úvodní vystoupení předsedkyně nebo předsedy krajské Rady seniorů,
b) úvodní vystoupení předsedy RS ČR,
c) tříminutová úvodní vystoupení přítomných kandidátů na poslance z jednotlivých
politických stran a hnutí,
d) dotazy a stanoviska seniorů k přítomným politikům,
e) dvouminutové odpovědi oslovených kandidátů na přednesené dotazy,
f) takto proběhly dvě až čtyři diskusní kola podle zájmu seniorů,
g) po vyčerpání odpovědí na dotazy předsedkyně nebo předsedy příslušné krajské Rady
seniorů setkání seniorů s politiky ukončil.
Moderátorem předvolebních krajských kulatých stolů
byl ve všech krajích předseda RS ČR. V úvodu jednání
zhodnotil pozitiva i negativa čtyřleté působnosti vlády
a parlamentu ve vztahu k seniorské populaci. Současně
zhodnotil také podíl a odpovědnost jednotlivých
politických stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně na
vytváření podmínek a předpokladů pro růst kvality
života generací třetího a čtvrtého věku. Moderování
pořadu bylo ke všem kandidátům spravedlivé, každý ve
stanoveném čase měl možnost představit „co jeho
strana, nebo hnutí, nebo on (ona) osobně udělají pro to, aby se seniorům žilo lépe“. Poté
následovaly dotazy a stanoviska přítomných. Diskuse byly velmi zajímavé, přítomní senioři
hodnotili výsledky čtyřleté působnosti vlády a Poslanecké sněmovny, upozorňovali na
nedořešené problémy, vznášeli nové požadavky a návrhy. Otevřena byla celá škála
seniorských témat, a to nejen z penzijního systému, ale též z ostatních sfér seniorského života.
Do diskuse moderátor nezasahoval, v některých případech byl ale donucen na neobjektivní
nebo nekvalifikovaná vystoupení kandidátů reagovat. Přes hektický a někdy až konfrontační
průběh mezi jednotlivými politiky byly všechny předvolební kulaté stoly plně v režii Rady
seniorů ČR. Téměř na každé předvolební diskusi seniorů s delegáty na poslance byly
přítomny místní tisk, rozhlas i televize. Stručně k jednotlivým krajům:
Krajská Rada seniorů kraje Vysočina uspořádala předvolební kulatý stůl dne 5. září.
Jednání probíhalo od 9 do 12 hod a přítomných bylo 6 politiků a 42 seniorských představitelů.
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Krajská Rada seniorů Plzeňského kraje uspořádala předvolební kulatý stůl 21. září.
Jednání probíhalo od 10 do 12.15 hod. a přítomno bylo 5 politiků a 92 seniorských
představitelů.
Krajská Rada seniorů Zlínského kraje uspořádala předvolební kulatý stůl dne 26. září.
Jednání trvalo od 14 do 16.45 hod a přítomno bylo 6 politiků a 83 seniorských představitelů.
Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje uspořádala předvolební kulatý stůl 2.
října. Jednání probíhalo od 14 do 16.30 hod a přítomni byli 3 politici a 73 seniorských
představitelů.
Krajská Rada seniorů Jihočeského kraje uspořádala předvolební kulatý stůl dne 3. října.
Jednání trvalo od 9 do 11.45 hod a přítomno bylo 6 politiků a 34 seniorských představitelů.
Krajská Rada seniorů Libereckého kraje uspořádala předvolební kulatý stůl 4. října.
Jednání probíhalo od 14 do 16.30 hod a přítomných bylo 6 politiků a 45 seniorských
představitelů.
V Pardubickém kraji se uskutečnil předvolební krajský stůl dne 5. října. Jednání trvalo od
14 do 16.30 hod. a přítomni byli 3 politici a 15 seniorských představitelů.
Krajská Rada seniorů kraje Praha uspořádala předvolební kulatý stůl dne 9. října. Jednání
trvalo od 10 do 13 hod, přítomných bylo 8 politiků a 65 seniorských představitelů.
Krajská Rada seniorů Královéhradeckého kraje uspořádala předvolební kulatý stůl dne 10.
října. Jednání trvalo od 13 do 14.30 hod a přítomno bylo 7 politiků a 45 seniorských
představitelů.
Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje uspořádala předvolební kulatý stůl dne 11.
října. Jednání trvalo od 10 do 12.30 hod a přítomno bylo 6 politiků a 58 seniorských
představitelů.
Krajská Rada seniorů
Středočeského kraje uspořádala předvolební kulatý
stůl dne 16. října. Jednání
trvalo od 15 do 17.40
hodin a přítomných bylo
8 politiků a 110 seniorských představitelů.
Krajská Rada seniorů
Ústeckého kraje uspořádala předvolební kulatý
stůl dne 17. října. Jednalo
se od 10 do 12.30 hod,
přítomno bylo 5 politiků a 38 seniorských představitelů.
Přínos předvolebních krajských kulatých stolů spatřujeme v tom, že na nich byl navázán
první kontakt představitelů Rady seniorů ČR s budoucím vedením státu. Dále také v tom, že
budoucím politikům byly nejen představeny aktuální seniorské požadavky a témata, ale
současně řada diskutujících seniorů zaujímala konkrétní stanoviska k angažovanosti a kvalitě
práce jednotlivých politických stran a hnutí. A v neposlední řadě senioři dostali poměrně
přesné informace pro konečná volební rozhodování. Je škodou, že v některých krajích nebyl
zájem politiků nebo seniorů o vzájemný „střet“ přesvědčivý.
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IV. Mezinárodní sportovní hry seniorů –
Plzeň 2017
Úspěšné mezinárodní sportovní hry seniorů proběhly ve
dnech 10. až 13. července v Plzni za účasti 15 domácích
a 5 zahraničních devítičlenných seniorských družstev. Ze
zahraničních družstev byly přítomny dvě družstva ze
Slovenska a po jednom družstvu z Maďarska, Polska a Německa. Celkově se her zúčastnilo 180 seniorských sportovců, 38 rozhodčích a organizátorů. Soutěžilo se v devíti
disciplínách a dvou věkových kategoriích shodně u obou
pohlaví ženy do 70 let, ženy 70+; muži 70 let, muži 70+).
Vyhodnocovaly se výsledky v jednotlivých disciplínách dle věkových kategorií. A to
výsledky jednotlivců a v součtu výsledky družstev, vždy první tři místa. Vítězové v kategorii
jednotlivců obdrželi medaile a dárkové balíčky a vítězové v kategorii družstev poháry a dárkové koše. Každý z účastníků her obdržel pamětní medaili a dárkový balíček. V celostátním
kole se na 1. místě umístilo družstvo krajské Rady seniorů Plzeňského kraje, na 2. místě
družstvo krajské Rady seniorů Olomouckého kraje a na 3. místě družstvo krajské Rady
seniorů Ústeckého kraje. V mezinárodní soutěži se na 1. místě umístilo družstvo krajské Rady
seniorů Plzeňského kraje, na 2. místě družstvo Slovensko - Bardějov a na 3. místě družstvo
krajské Rady seniorů Olomouckého kraje.
Hry měly svoji sportovní a společenskou část, průběh
obou byl účastníky přes nepřízeň počasí hodnocen velmi
dobře. Soutěžilo se na lehkoatletickém stadionu města Plzně
a pro nepřízeň počasí také ve dvou tělocvičnách středního
odborného učiliště. Společenský doprovodný program her
byl věnován plzeňským zajímavostem. Účastníci měli
možnost shlédnout Plzeňský Prazdroj, Techmánium
v rekonstruovaných budovách Škodovky, známé Loosovy
mlýny a hipickou část města Plzně včetně návštěvy radnice.
Ubytování a stravování účastníků bylo zajištěno ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém, Plzeň, Vejprnická 56. v areálu učiliště proběhlo též slavnostní vyhlášení soutěží
a společenský večer s kulturním programem.
Každé družstvo představilo svoji prezentační nástěnku se svými aktivitami.
Organizačně byly hry přes nepřízeň počasí zvládnuty perfektně. Na slavnostním zahájení her
byly přítomny ministryně práce a sociálních věcí, ministryně pro místní rozvoj, hejtman kraje,
náměstek hejtmana pro sociální oblast, primátor statutárního města Plzně a 8 starostů
městských částí. Záštitu nad celou akcí převzal hejman Plzeňského kraje. Financování her
bylo vícezdrojové (MPSV, KÚ Plzeňského kraje, město Plzeň, startovné 400 Kč na
účastníka). Celkové náklady her dosáhly výše 732 411 Kč, a to včetně výzbroje jednotlivých
krajských družstev. Krajská kola Mezinárodních sportovních her uspořádaly krajské Rady
seniorů Moravskoslezského, Plzeňského, Olomouckého a Jihočeského kraje. Celkově se
všech výše uvedených sportovních aktivit zúčastnilo 818 seniorských sportovců a 133
rozhodčích, organizátorů a zdravotníků. Výsledkem krajských a celostátního kola seniorského
sportování byla podpora zdravého životního stylu seniorské populace, navazování sociálních
kontaktů mezi kraji a okolními státy a také významná společenská podpora města Plzně i celého Plzeňského kraje.
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V. Odborná mezinárodní konference
„Jak se žije seniorům v České republice“
Mezinárodní odborná konference Rady seniorů ČR
„Jak se žije seniorům v České republice“ byla
svolána na 27. listopad do Prahy. Stav a vývoj
jednotlivých aspektů utvářejících kvalitu života
seniorské
populace
představilo
přítomným
politikům, ministerským úředníkům, zástupcům
zdravotních pojišťoven, krajské a městské samosprávy a v neposlední řadě též vedoucím
představitelům seniorských organizací 7 předních českých expertů a tři zahraniční hosté. A to
vše prostřednictvím elektronických seniorských prezentací.
Program konference:
1. Prof. PhDr. Martin Potůček,CSc.MSc. „Nastavení, přednosti a problémy českého
penzijního systému“,
2. Dr. Zdeněk Pernes „Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou v letech 2005
až 2016“,
3. Ing. Tomáš Machanec „Výše starobních penzí a sociální postavení českých seniorů
v mezinárodním kontextu“,
4. Mgr. Lucie Vidovičová,Ph.D. „Klíčové rozdíly v kvalitě života seniorů ve městech
a ruálních oblastech: pohled sociologa“,
5. Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala,CSc, „Doba dožití a doba dožití ve zdraví, dostupnost
zdravotní a lázeňské péče seniorům“,
6. Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc. „Plnění memoranda O dostupnosti zdravotní péče
seniorům, přijatého na konferenci dne 12. prosince 2013“,
7. Ing. Milan Taraba „Bydlení českých seniorů, nedořešené problémy“,
8. Jaap van der Spek „Penzijní systém v Nizozemsku“,
9. Ing. Ján Lipianský,Ph.D. „Nastavení a problémy penzijního systému na Slovensku“,
10. Barbara Kamilka „Péče měst a obcí o seniorskou populaci v Polsku“.
Konference se zúčastnilo 137 osob, z toho 5 členů bývalé Odborné
komise pro důchodovou reformu, dvě představitelky poslaneckého
klubu ANO 2011, jedna představitelka poslaneckého klubu STAN,
prezident Lékárnické komory ČR, dvě pracovnice MPSV a jedna
pracovnice MZ. Dále bylo přítomno 5 starostů, 3 zástupci největšího
pronajímatele nájemních bytů v České republice RESIMODO a 117
představitelů seniorských organizací, krajských a městských Rad
seniorů. Z pozvaných hostů konferenci pozdravil poslanec a předseda hnutí ANO Ing. Andrej Babiš. Na závěr konference bylo přijato
„Druhé memorandum ke zvýšení kvality života českých seniorů“.
V Memorandu jsou obsaženy data o výši průměrné penze v České
republice a o její kupní síle v mezinárodním kontextu, o sociálním
postavení českých seniorů ve vztahu k ekonomicky aktivní části
populace, data reálné spotřeby průměrného českého důchodce ve
vývojové řadě posledních 12 roků. Memorandum obsahuje také
stanovisko k plnění závěrů předchozí konference o kvalitě života českých seniorů z 1. října
2014. Dokument byl předán přítomným politikům a bude prosazován při jednáních s vládou
a odpovědnými ministry.
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DRUHÉ MEMORANDUM KE ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ
z listopadu 2017
V historii České republiky již druhá odborná mezinárodní konference „Jak se žije seniorům
v České republice“ svolaná Radou seniorů České republiky, bezprostředně po volbách 2017,
vyhodnotila kvalitu života seniorské populace a také předala nově zvoleným politikům
poselství o stavu plnění "Memoranda ke zvýšení kvality života českých seniorů“ z konference
první. Tj. z října 2014. Konference se zúčastnili předsedové nově ustavených poslaneckých
klubů Parlamentu ČR, premiér ČR, odpovědní ředitelé příslušných ministerstev, členové
Odborné komise pro důchodovou reformu, prezident lékárnické komory, představitelé
nemocnic, seniorské veřejnosti a 12 zahraničních hostů. Na konferenci vystoupilo sedm
expertů s konkrétními tématy o českém penzijním systému, o kvalitě života důchodů měřené
spotřebou, o výši starobních penzí a sociálním postavení českých seniorů v mezinárodním
kontextu, o rozdílech života seniorů ve městech a na vesnicích, o dostupnosti zdravotní a lékařské péče seniorům a v neposlední řadě též o seniorském bydlení a jeho nedořešených
problémech. Situaci v okolních zemích a v Evropské unii představili hosté ze Slovenska,
Polska a Nizozemska. Průměrný starobní důchod činil v polovině letošního roku 11 823 Kč.
Z toho 55 % příjemců na průměrnou starobní penzi nedosahuje. Velké rozdíly jsou mezi
penzemi mužů a žen, kde průměrná starobní penze žen je o 18 % nižší než mužů. Měřeno dle
parity kupní síly jsou české starobní penze na 15. místě z 24. hodnocených zemí Evropské
unie. Sociální postavení českých seniorů, měřené obecným náhradovým poměrem, již čtvrtým
rokem klesá, a dle propočtů MPSV má v příštím roce poklesnout až na hodnotu 39,4 %.
Pokles mezigenerační spravedlnosti pod 40 procentních bodů je pro Radu seniorů ČR
nepřijatelný! V historii ČR se tak stalo pouze jednou, a to v roce 2008 při úrovni náhradového
poměru 39,8 %. Pokles sociálního postavení seniorské populace pod 40 procentních bodů
náhradového poměru neumožňují ani mezinárodní dohody, které Česká republika ratifikovala.
Ukazuje se, že ani progresivnější varianta nastavení valorizačního vzorce, která se RS ČR po
dlouhých diskusích a alternativních propočtech podařila prosadit, není při vysokém růstu
mezd dostatečná. Dle sekundární analýzy výzkumných šetření Statistiky rodinných účtů
a Spotřebitelských cen Českého statistického úřadu kvalita života českého důchodce, měřená
jeho spotřebou, neroste. V posledních dvanácti letech rostla reálná spotřeba pouze u šesti
desetin položek spotřeby (57,32 %). Na stabilní růst životní úrovně příjmy českým
důchodcům nepostačují, za velmi závažnou skutečnost možno považovat 48 procentní pokles
reálné spotřeby u výrobků a služeb pro život člověka nezbytných. Navíc zde není započítáno
opotřebení a nezbytná výměna elektrospotřebičů, nábytku, nádobí, bytového textilu, atd. Tedy
výrobků základních životních potřeb pro dlouhodobou spotřebu. Po zaplacení výrobků a služeb pro život člověka nezbytných (94 679 Kč, tj. 77,61 % spotřebních výdajů) zbylo v roce
2016 českému důchodci 27 319 Kč na nákup výrobků a služeb zbytných. Z toho na nákup
knih, novin a časopisů vynakládal český důchodce v loňském roce 1 591 Kč, na nákup
domácích a zahraničních rekreací 2 352 Kč, na kulturní produkce 454 Kč, na rekreační a sportovní služby 352 Kč, na pohoštění v restauracích 3 076 Kč a na ubytování v hotelích 346 Kč.
Na nákup vzdělávacích aktivit vynaložil český důchodce v loňském roce 34 Kč. Na 3. sjezdu
Rady seniorů ČR, který se uskutečnil 12. května 2017, bylo zobecněno 9 zásadních problémů
seniorské populace současného historického období (viz www.rscr.cz, složka dokumenty,
Střednědobý program Rady seniorů ČR na roky 2017 – 2021). K jejich vyřešení sjezd
definoval 13 nástrojů a 22 opatření. Ke splnění těchto návrhů již Rada seniorů ČR vyzvala
budoucí vládu a dnes vyzývá též novou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Zvlášť důležitými jsou legislativní ukotvení sektoru dostupných a sociálních bytů,
uskutečnění vstřícné penzijní reformy pro současnou seniorskou populaci, zavedení právního
nároku na seniorské zastupování a pro částečnou kompenzaci nízkých starobních penzí též
seniorské benefity. Za vstřícnou penzijní reformu pro současné seniory je považováno
zejména zavedení 13. důchodu ve výši 60 % průměrného starobního důchodu ve státě, který
bude diferencován dle výše osobního důchodu. Dále diferencovaná valorizace starobních
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důchodů dle věku. Zavedení jednorázového starobního příplatku věkově staršímu důchodci
jako kompenzace možnosti přivýdělku. Navýšení vdovských a vdoveckých důchodů na
úroveň 50 % důchodu předchozího důchodu manžela. A v neposlední řadě též zavedení
institutu minimálního starobního důchodu na úrovni trojnásobku životního minima, respektive
alespoň na úrovni spotřebního koše základních životních potřeb důchodce. Na předchozí
konferenci, která se uskutečnila 2. října 2014, deklarovala Rada seniorů ČR pro zvýšení
kvality života českých seniorů 7 konkrétních požadavků. Konference je přijala a také
podpořila. O jejich realizaci usilovali v uplynulých třech letech experti Rady seniorů ČR
v Odborné komisi pro důchodovou reformu, v komisích pro tvorbu Koncepce a zákona o sociálním bydlení a také v Radách vlády pro seniory a stárnutí populace a pro udržitelný rozvoj.
Ke splnění těchto požadavků bylo dále orientováno 20 jednání s premiérem a jeho ministry,
stanoviska a legislativní návrhy k 26 vládním návrhům právních a ke dvěma návrhům
koncepčních předpisů. Při nečinnosti vlády zpracovala Rada seniorů ČR vlastní návrhy
zákonů o minimálním starobním důchodu a o seniorech. Pro zvýšení finanční dostupnosti
nájemního bydlení osamocených seniorek a seniorů byl zpracován návrh novelizace vládního
nařízení č.423/2013 Sb. Pro rozšíření informovanosti odpovědných ministrů a dalších
ústavních činitelů o postavení seniorské populace v okolních zemích byly uskutečněny
3 odborné mezinárodní konference.
Definované požadavky prvního Memoranda:
1. Prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého penzijního
systému na hodnoty v Evropě obvyklé. Tedy podíl výdajů na penze navýšit z 9,7 % HDP na
12 až 13 % HDP.
2. Změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodů tak aby byla spravedlivá.
Tedy:
a) valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle
spotřebního koše životních nákladů důchodců,
b) b) při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů starobních důchodců s
nízkými příjmy,
c) valorizací vykompenzovat diskriminace tzv. „starodůchodců“ a středně příjmových tz.
„mladodůchodců“.
3. Přijmout zákon o minimálním starobním důchodu alespoň na úrovni spotřebního koše
základních životních potřeb důchodců. 4. Zvýšit sociální ochranu osob starších 65 let
bydlících osamoceně v nájemních bytech prostřednictvím zákona č.117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu. Přijmout zákon o sociálním bydlení, který osobám v seniorském věku zajistí ústavní právo na bydlení. 5. Novelizovat Nařízení vlády č. 453/2013
Sb., o stanovení podrobnosti a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě s cílem zajistit objektivní tvorbu cenových map nájemného při participaci obcí,
ČSÚ, reprezentativních zástupců pronajímatelů a nájemců. 6. Obdobně jako na Slovensku
zvýšit právní ochranu seniorské populace, která je ohroženou sociální skupinou (statut seniora
jako chráněné osoby). 7. Znovu obnovit státem garantovanou 50 % slevu jízdného osobám
v seniorském věku na železnici. Vláda premiéra Sobotky, přes hektické úsilí Rady seniorů
ČR, splnila pouze požadavky tři. A z toho jenom dva dokázala prosadit v Parlamentu ČR.
Ustanovení č.1, 3, 4, 5 a 7 stále zůstávají nesplněny. Novou vládu a Poslaneckou sněmovna
Rada seniorů ČR a konference vyzývá k nápravě.
V Praze dne 27. listopadu 2017, Rada seniorů ČR a účastníci mezinárodní konference „Jak se
žije seniorům v České republice“.
Dle hodnocení přítomných a také orgánů Rady seniorů ČR byla konference na vysoké
odborné a intelektuální úrovni. Přítomným politikům, odpovědným ministerstvům,
akademické sféře a dalším účastníkům konference byl na řadě indikátorů a faktů prokázán
současný stav v sociálním postavení a kvalitě života českých seniorů. Konference svoje
poslání splnila. Publikovaná data a přijaté Memorandum budou využívány při deklarovaných
úpravách českého penzijního a sociálního systému vládou ČR a také při ovlivňování tvorby
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příslušných právních předpisů ze strany Rady seniorů ČR. Za nedostatek považujeme nízkou
přítomnost nově zvolených politiků, pro které byla konference určena zejména. Zpracovaný
elektronický záznam konference byl předán poslaneckým klubům Parlamentu ČR.
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VI. Vyjednávací aktivity Rady seniorů
ČR s ústavními činiteli
V roce 2017 vyjednávala RS ČR 1x s ministrem zdravotnictví (bezplatné
očkování osob 65+ proti pneumokokovým infekcím účinnější vakcínou,
prosazení rakouského vzoru u prohlídek zdravotní způsobilosti řidičů 65+
do českého právního řádu, finanční podpora relaxačních pobytů ve výši
3 000 Kč týdně na osobu, stav plnění Memoranda „O dostupnosti zdravotní
péče seniorům“), 1x s ministryní pro místní rozvoj (prosazení vládního
návrhu zákonao sociálním bydlení v Poslanecké sněmovně po jejím
odmítnutí předložený zákon projednávat) a 1x s ministrem dopravy (zavedení bezplatné dopravy na železnici a v integrovaných dopravních
systémech osobám 65+, prosazení rakouského vzoru u prohlídek zdravotní
způsobilosti řidičů do českého právního řádu). Na závěr loňského
roku byla delegace Rady seniorů ČR přijata prezidentem ČR, při
které se kromě jiného diskutovala valorizace penzí 2018, pokles
sociálního postavení českých seniorů, které propadá již čtyři roky
jako důsledek stále nedostatečné progresivity nastaveného
mechanismu valorizace penzí, plošná valorizace penzí jako
nástroj řešení nízkých starobních penzí u starodůchodců, Programové prohlášení 1. menšinové vlády premiéra Babiše, atd. Kromě
vyjednávání s výše uvedenými ústavními
činiteli vyjednávala Rada s předsedy poslaneckých klubů, respektive i s dalšími
poslanci za ČSSD, hnutí ANO 2011, KDUČSL, KSČM a za Úsvit – NK (prosazení
progresivnějšího mechanismu valorizace
penzí a vládního návrhu zákona o sociálním
bydlení v Poslanecké sněmovně).
Výsledkem vyjednávacích aktivit
s představiteli státu a dalšími ústavními
činiteli bylo:
- Zapracování progresivnějšího mechanismu valorizace penzí do českého právního řádu
a potažmo progresivnější valorizace starobních penzí v roce 2018. Tedy navýšení
průměrné starobní penze o 476 Kč.
- Zapracování obligátního nároku na bezplatné očkování proti pneumokokovým
infekcím účinnější vakcínou u osob 65+ do českého právního řádu, který je využíván
desetitisíci seniorů.
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VII. Participace Rady seniorů ČR na
tvorbě zákonů a dalších právních
a koncepčních předpisů státu
Tvorba zákonů Sobotkovy vlády v březnu 2017 v podstatě skončila. Jednotlivá ministerstva
předkládala pouze návrhy právních předpisů nižší právní síly, tj. Návrhy Nařízení vlády,
respektive návrhy ministerských vyhlášek. Tedy nikoliv zákonů, o kterých rozhoduje
Parlament.
V roce 2017 předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí Radě seniorů ČR
k připomínkování 2 návrhy právních předpisů. A to:
- návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016,
přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016,
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry
stanovené pro rok 2018 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu 2018 –
vznesen 1 zásadní požadavek, a to mimořádná valorizace penzí v roce 2018,
- návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální
podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které
se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení – vzneseny 3
zásadní připomínky, a to: (Pro hl. m. Prahu a statutární město Brno nastavené částky
normativních nákladů na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
diferencovat dle katastrálních území, tj. tak jak bylo nájemné diferencovaně
navyšováno dle zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu;
u ostatních statutárních měst, pro velké rozdíly tržního nájemného, stanovovat
normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy dle
jednotlivých měst nikoliv dle plošně počtu obyvatel; navržené částky normativních
nákladů na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy u samostatně
bydlících osoby zvýšit tak, aby po úhradě nákladů na bydlení zbyla této osobě částka
alespoň ve výši 1,5 násobku životního minima. Tedy 170 Kč na den).
U obou předložených návrhů právních předpisů byl proveden věcný rozklad problému a současně vyhledány nedokonalosti předloženého návrhu z pohledu potřeb seniorské populace.
Dále byly zpracovány věcná stanoviska a vznesen jeden zásadní požadavek a 3 zásadní
legislativní připomínky. Navíc Rada seniorů ČR zpracovala zprávu o participaci RS ČR na
plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 za
rok 2016.
Ministerstvo zdravotnictví předložilo Radě k připomínkování 4 návrhy právních
předpisů, a to:
- návrh Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem
pojistného na zdravotní pojištění stát, vznesena jedna zásadní připomínka (platby za
státní pojištěnce navýšit na částku 1 080 Kč měsíčně),
- návrh Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.537/2006 Sb., o očkování proti infekčním
nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna 1 zásadní připomínka, a to
rozšíření bezúplatného očkování proti pneumokokovým infekcím pro osoby 65+
pouze z úzké skupiny seniorů obývajících Domovy pro seniory na celou seniorskou
populaci,
- návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se
elektronických receptů, uplatněny dvě zásadní připomínky (elektronický předpis
nastavit tak, aby vyloučil rizika lékové interakce; k zajištění informovanosti
seniorského pacienta o stanoveném identifikátoru elektronického receptu zachovat
listinnou podobu informování) a
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-

návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.376/2011 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, uplatněny 3 zásadní připomínky
(§ 7 navýšit hodnotu rozdílu mezi průměrem druhé a třetí nejnižší ceny výrobce vůči
nejnižší ceně léčivého přípravku při výpočtu maximální ceny z 20% na 30%; §16
navýšit rozdíl mezi průměrem druhé a třetí ceny výrobce vůči nejnižší ceně pro
navýšení úhrady pro zajištění dostupnosti nových progresivních léků pro seniorskou
populaci; § 40 požadavek na přepracování dikce ustanovení z důvodu nezbytnosti
nastavení takových hodnotících procedur účinnosti unikátních léčivých přípravků,
které jejich vstupu do českého zdravotnictví nebudou bránit nebo zpomalovat).
Ke všem návrhům právních předpisů bylo vypracováno stanovisko, dále bylo vzneseno 7
zásadních připomínek.
Ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2017 žádný návrh právního
předpisu radě seniorů ČR k posouzení nepředložily.
Představitelé Rady seniorů ČR v roce 2017 nadále aktivně pracovali v Odborné komisi
pro důchodovou reformu, v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace, v Radě vlády pro
udržitelný rozvoj a v hodnotící komisi Státního fondu rozvoje bydlení.
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VIII. Z činnosti krajských Rad seniorů
V roce 2017 působilo v České republice 12
krajských Rad seniorů – kromě krajů Pardubického
a Karlovarského ve všech krajích České republiky.
V Pardubickém kraji byla krajská Rada seniorů
ustavena dne 19. prosince. Zaměření činnosti
jednotlivých krajských Rad seniorů bylo bohaté,
k meziročnímu vzestupu došlo u každé krajské
Rady seniorů. Zobecnit lze kvantitativní rozvoj
aktivit, rozšiřování členské základy, tj. zakládání městských Rad seniorů a získávání nových
klubů seniorů, dále organizování krajských turistických a sportovních aktivit, rozšíření informačních a vzdělávacích projektů, edukační aktivity a v neposlední řadě též akce celonárodního významu. Jde o oslavy Mezinárodního dne seniorů, o předvolební krajské kulaté stoly, o seniorské sportovní hry a o rozšiřování tzv. Senior Pasů. Ze specifických aktivit krajských Rad seniorů možno vyzdvihnout bezplatné krajské poradenství ve Středočeském,
Plzeňském a Zlínském kraji ve stálých poradnách, založení Virtuální univerzity 3. věku
v Olomouckém kraji, pořádání společenských a kulturních akcí pro seniorskou veřejnost
v Praze a v Plzeňském kraji, ucelené cykly přednášek a seminářů v Praze, Jihočeském,
Zlínském a v Moravskoslezském kraji. Dále aktivizační aktivity seniorských organizací a klubů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, výstavní aktivity v Jihočeském kraji a v neposlední
řadě seniorské cestování „Poznej svůj kraj“ v Olomouckém, Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji. Rekondiční pobyty organizovaly krajské Rady seniorů v Praze a ve Zlínském
kraji. A příhraniční aktivity s partnerskými seniorskými organizacemi z Německa a Slovenska organizovaly krajské Rady seniorů Ústeckého, Plzeňského, Olomouckého a Zlínského
kraje.
Všechny krajské Rady seniorů publikovaly svou činnost na webových stránkách Rady
seniorů ČR, u některých se publikační činnost výrazně navýšila. Některé Rady mají navíc
svoje portály vlastní. Více o jednotlivých krajských Radách seniorů na www.rscr.cz
Plnění zastupitelské funkce:
Plnění zastupitelské funkce ve vztahu ke krajské a městské samosprávě i ke krajským a městským úřadům je hlavním posláním krajských Rad seniorů. (Na úrovni statutárních měst pouze
tam, kde neexistují městské Rady seniorů). Plnění zastupitelské funkce je ošetřeno Memorandem o spolupráci mezi Radou seniorů ČR a Asociací krajů ČR, a to v kapitole II, bodě 4
„Zapojení orgánů Rady seniorů ČR jako stálého připomínkového místa do přípravy koncepcí
a strategií krajů v předmětné oblasti“. Jednání na úrovni hejtmanů, respektive Rady kraje
s krajskými Radami seniorů proběhla ve všech krajích, v některých v průběhu roku několikrát. Předmětem byly seniorská témata, konkrétní formy spolupráce a také finanční podpora
projektů a aktivit organizovaných krajskými Radami seniorů. V této souvislosti bylo hodnoceno zapojení Rad do odborného aktivu krajských samospráv, popřípadě podle vzoru Královéhradeckého kraje zřízení specifických komisí pro seniory. Stálým problémem, který se
ani po personálních změnách ve vedení krajů nezměnil, je jednotné a včasné financování krajských Rad seniorů. Po novém vedení Asociace krajů požaduje Rada seniorů ČR jeho řešení
a také aktualizaci uzavřeného Memoranda o spolupráci. Předseda Rady seniorů ČR vyjednával s hejtmany Jihomoravského, Moravskoslezského a s hejtmankou Středočeského kraje.
Turistické a sportovní aktivity:
Rok 2017 byl rokem rozvoje turistických a sportovních aktivit pořádaných Radou seniorů ČR.
Krajské sportovní hry uspořádaly krajské Rady seniorů Plzeňského, Olomouckého,
Moravskoslezského a Jihočeského kraje. Krajská Rada seniorů Středočeského kraje pak
uspořádala již 5. úspěšný ročník Mezinárodního běhu míru Kladno – Lidice. Bohatou činnost
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vykázaly krajské Rady seniorů
na úsecích turistických aktivit,
poznávacích zájezdů, rekondičních
pobytů,
edukačních
ochranných a vzdělávacích
aktivit. Krajská Rada seniorů
Olomouckého kraje založila
a organizuje krajskou táborovou školu v přírodě. Týdenního a zajímavého pobytu se
zúčastnilo 106 spokojených
seniorek a seniorů. Sportovních
a turistických akcí organizovaných Radou seniorů ČR se v roce 2017 zúčastnily desetitisíce
seniorů.
Projekt „Senior Pas“:
Od září 2013 realizuje Rada seniorů ČR ve spolupráci s firmou Sun
Drive projekt Senior Pas.
Kromě Moravskoslezského kraje se do realizace Projektu zapojily
všechny krajské rady seniorů. Jde o bezplatné karty slev vstupného do
kulturních památek, masážních a kosmetických salónů, slev v lékařnách a nadstandardních služeb v nemocnicích, slev v prodejnách nábytku, restauracích, ubytovacích zařízeních, atd., 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 2017 Senior Pasy využívalo 278 602
držitelů a v síti slev bylo zapojeno 2 668 firem.
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IX. Oslavy Mezinárodního dne seniorů
2017
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. V roce 2017
se uskutečnily stovky akcí, z toho
krajské Rady seniorů a partnerská
Sun Drive z Brna zorganizovaly
akcí 23. Kromě Rady seniorů a jejich organizací se do přípravy
a průběhu oslav Mezinárodního
dne seniorů zapojili též nejvyšší
ústavní činitelé, krajské a městské
samosprávy i další subjekty. Oslavy MDS 2017 byly na vysoké společenské úrovni a v porovnání s rokem předchozím došlo dalšímu
rozšíření do okresních a menších
měst i obcí. Oslav se zúčastnily
tisíce seniorů, dále představitelé
státu, krajů a v některých teritoriích též představitelé statutárních a dalších měst. Za tyto
aktivity Rada seniorů České republiky všem aktivním političkám a politikům děkuje.
Na úrovni státu se uskutečnilo:
Na úrovni státu se do oslav Mezinárodního dne seniorů v roce 2017 aktivně zapojilo
ministerstvo práce a sociálních věcí. A to uskutečněním úspěšné Mezinárodní odborné konference „Stárnutí a veřejný prostor“. Konference se uskutečnila dne 25. září v prostorách
Černínského paláce na ministerstvu zahraničních věcí. Na konferenci bylo předneseno 23
odborných témat se kterými vystoupilo 22 domácích a jeden zahraniční prezentant. Kromě
odborných diskusí o stárnutí ve veřejném prostoru měla konference ještě druhou část, a to –
ocenění aktivních jednotlivců Cenou Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Dle
stanovených kritérií Cenu obdrželi tři jednotlivci. Jedním ze tří byla též Ing. Dana Steinová
z Rady seniorů ČR, která Cenu převzala za kategorii „Osobnost, která se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů, ve věku 60+. Z ústavních činitelů
konferenci přišli pozdravit ministr zahraničních věcí a ministryně práce a sociálních věcí.
Na úrovni krajů se uskutečnilo:
Praha:
Dne 24. září proběhla oslava MDS v Obecním domě, Smetanově síni. V úvodu vystoupili
náměstkyně primátorky hl.m.Prahy a předseda RS ČR. Poté následoval koncert Salónního
orchestru. Celou akci profesionálně moderovala předsedkyně krajské Rady seniorů. Přítomno
bylo cca 1 200 seniorů. Senioři velmi kladně hodnotili krásné prostředí Smetanovy síně
secesního Obecního domu, noblesní moderování oslav i důstojný kulturní program. Akci,
která byla na vysoké úrovni zorganizovala krajská Rada seniorů kraje hl. m. Praha.
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Brno
Oslavy MDS v Brně probíhaly dne 1. října odpoledne na Zelném Trhu. Po vystoupení
představitelů kraje a města následoval bohatý kulturní program. Pořadatelem akce byl Sun
Drive Brno.
Plzeň:
Dne 2. října za účasti politiků v plzeňské Měšťanské besedě 500 přítomných seniorů
vyslechlo koncertní vystoupení. Plzeňské oslavy MDS zahájili předseda krajské Rady
seniorů, hejtman kraje a primátor statutárního města Plzně. Akci zorganizovala krajská Rada
seniorů Plzeňského kraje.
Dne 12. října uskutečnil samostatnou oslavu Krajský úřad, a to koncertním vystoupením
v pojetí historie Zlatého slavíka. V doprovodu orchestru Karla Vlacha zazpívali své písně
Yvetta Simonová, Josef Zíma, Milan Drobný a Marcela Holanová. Písně dalších hvězd
Zlatého slavíka zazpívali zpěvačky a zpěvák o generaci mladší. Krajská Rada seniorů na
oslavách organizačně spolupracovala.
Ústí nad Labem:
Dne 1. října proběhla krajská oslava MDS v Domě kultury. Po vystoupení politiků
následovalo vyhodnocení soutěží Senior Art 2017 a nejaktivnějšího klubu seniorů v kraji.
Poté následoval bohatý kulturní program. Akci
zorganizoval Městský úřad za spolupráce
s městskou Radou seniorů Ústí nad Labem a krajskou Radou seniorů Ústeckého kraje.
Most:
Dne 1. října na Mosteckém náměstí vystoupilo
s pódiovým programem 5 seniorských skupin
z Teplic, Loun, Chomutova, Mostu a Litvínova.
V úvodu oslav vystoupili hejtman kraje, primátor
statutárního města Most a místopředseda Rady
seniorů ČR. Akci uskutečnil Ústecký kraj a krajská
Rada seniorů.
Dne 3. října v Mostecké divadle se uskutečnilo setkání seniorů s prezidentem republiky. Akci
zorganizoval Městský úřad za spolupráci s krajskou Radou seniorů Ústeckého kraje.
Dne 30. září proběhly v Mostě oslavy MDS organizované Ústeckým krajem a Sun Drive Brno
na 1. náměstí. Po vystoupení hejtmana kraje a předsedy krajské Rady seniorů Ústeckého kraje
následoval bohatý kulturní program.
Jihlava:
Oslavy MDS v Jihlavě probíhaly dne
5. října v Domě kultury. Oslav se
zúčastnili představitelé kraje a primátor statutárního města Jihlavy. Po
jejich vystoupení následovaly módní
přehlídka a kulturní program. Oslavy
zorganizovaly krajská Rada seniorů
a SDČR.
Humpolec
Mezinárodní den seniorů přišlo dne
6. října v Humpolci oslavit 120 seniorů. Oslavu uspořádal výbor SDČR
pod vedením Jaroslavy Šenkýřové.
K poslechu a tanci hrál a zpíval na
přání pan Jaroslav Šulc. Po malém
občerstvení čekalo na přítomné překvapení v podobě tanečního vystoupení žen „Vřesnické
Jelcinky“ pod vedením MUDr. Zorky Trtíkové. Dobrá nálada panovala až do sedmé hodiny
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večerní, kdy zazněla poslední melodie. Poděkování patří vedení Zemědělské školy i personálu
kuchařek.
Hradec Králové:
Oslavy MDS v Královéhradeckém kraji probíhaly dne 21. září na Pivovarském náměstí před
Krajským úřadem. Akce byla celodenní, s bohatým kulturním programem za účasti stovek
seniorů. Pořadatelem byl Krajský úřad, spolupořadatelem krajská Rada seniorů
Královéhradeckého kraje.
Olomouc:
Oslavy MDS v metropoli Olomouckého kraje probíhaly dne 21. září na výstavišti Flóra Olomouc.
Hlavním bodem zajímavého kulturního programu,
kte-rý moderoval Vladimír Hron, bylo vyhodnocení
soutěže „Babička Olomouckého kraje 2017“. Účast
byla velmi bohatá, akce se zúčastnilo cca 950
seniorů. Na oslavě vystoupili představitelé kraje,
statutární místopředseda Rady seniorů ČR a předsedkyně krajské Rady seniorů. Akce byla velmi zdařilá, soutěž „Babička Olomouckého kraje“
bude pokračovat v dalších letech. Pořadatelem oslav byla krajská Rada seniorů Olomouckého
kraje za podpory Sun Drive Brno.
Šumperk
V Šumperku oslavy MDS proběhly dne 7. října ve Vlastivědném muzeu. Po vystoupení
předsedkyně krajské Rady seniorů Olomouckého kraje následoval bohatý kulturní program za
účasti 400 seniorů. Akci uspořádal Sun Drive Brna ve spolupráci s krajskou Radou seniorů
Olomouckého kraje.
Jeseník
Dne 25. září pod záštitou hejtmana kraje proběhly oslavy MDS v Lázních Jeseník. Po
vystoupeních předsedkyně krajské Rady seniorů a představitelů města následoval bohatý
kulturní program. Akci uspořádaly Sun Drive Brno ve spolupráci s krajskou radou seniorů.
Hlavnice
V Moravskoslezském kraji oslavy MDS organizované krajskou Radou seniorů probíhaly dne
1. října v Kulturním domě v Hlavnicích. Po vyhodnocení seniorských soutěží, vystoupení
politiků a předsedy krajské Rady seniorů následoval bohatý kulturní program.
Ostrava
V Ostravě uspořádaly oslavy MDS Svaz důchodců ČR ve spolupráci se Sun Drive Brno. A to
dne 28. záři v Domě kultury Ostrava Petřkovice. Po vystoupeních představitelů SD ČR
následoval bohatý kulturní program.
Bruntál
U příležitosti MDS bylo zorganizováno kulturní odpoledne ve Společenském domu v Bruntále dne 29. prosince. Účast 260 seniorů. Pořadatelem byl Sun Drive
Brno pod záštitou Moravskoslezského kraje.
Zlín:
Krajské oslavy MDS proběhly dne 2. října již tradičně
v hotelu Moskva. A to za účasti představitelů kraje a statutárního města Zlín. Po vystoupení politiků a představitelů krajské Rady seniorů následoval kulturní
program. Oslavy zorganizovala krajská Rada seniorů
Zlínského kraje.
Liberec:
V Liberci se krajské oslavy MDS uskutečnily dne 4. října v jednací síni Liberecké radnice. Po vystoupení
městských politiků a vedoucích představitelů RS ČR
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následovalo vyhodnocení seniorských kolektivů a jednotlivců. Akci zorganizoval Magistrát
statutárního města Liberec ve spolupráci s krajskou Radou seniorů Libereckého kraje.
Dne 2. října proběhly v Liberci oslavy MDS organizované Krajským úřadem Libereckého
kraje a Sun Drive Brno. Po vystoupení ministryně práce a sociálních věcí, hejtmana kraje
a dalších zástupců kraje následoval kulturní program.
Karlovy Vary
V Karlových Varech u hotelu Thermal proběhly oslavy MDS dne 1. října. Pořadatelem byl
krajský úřad, organizátorem Sun Drive Brno. Po vystoupení zástupců kraje následoval
kulturní program. Účast 650 seniorů.
Kladno:
Oslavy Mezinárodního dne seniorů ve Středočeském kraji byly zorganizovány krajskou radou
seniorů ve spolupráci s Městským úřadem Kladno dne 2. října. Po vystoupení primátora
a předsedy krajské Rady seniorů následoval zajímavý vzdělávací a kulturní program. Oslav se
zúčastnilo 130 spokojených seniorů.
České Budějovice:
V Jihočeském kraji probíhaly oslavy Mezinárodního dne
seniorů dne 26. září v Kulturním domě Slávie. Po vystoupení hejtmana Jihočeského kraje, primátora města Budějovice a předsedy krajské Rady seniorů následoval bohatý
kulturní program. Organizátorem akce byla krajská Rada
seniorů Jihočeského kraje.
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X. Výstavní činnost
V roce 2017 se Rada seniorů ČR zúčastnila třech výstav. A to obdobně jako v letech předchozích výstavy FOR SENIOR v Praze, výstavy ŽIVOT BEZ BARIÉR v Ostravě a výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA
v Českých Budějovicích. Stánky Rady seniorů navštívily tisíce účastníků, kteří dostali starší výtisky
měsíčníku Doby seniorů a v případě potřeby také
poradenství a pomoc v právních, bytových a sociálních otázkách. V Praze prezentovala Rada seniorů
ČR též přednášky se seniorskou tématikou a v Českých Budějovicích zase nabízela projekt Senior Pas.

XI. Vydavatelská činnost – Doba seniorů

Již třináctým rokem vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník vycházel
v loňském roce v nákladu 10 000 výtisků. Do jeho tvorby se zapojilo mnoho dopisovatelů
z řad seniorů, kteří zasílali informace zejména o děné v jejich okolí. Část obsahu časopisu tak
zachycovala dění v klubech a spolcích seniorů ve všech koutech republiky.
Důležitou součástí magazínu zůstalo i nadále odborné poradenství. Stránky
s poradnami patří mezi velmi vyhledávané a oblíbené, čtenáři je využívají i interaktivně –
obrací se prostřednictvím redakce se svými dotazy a problémy na jednotlivé poradce.
Odborné poradenství v Době seniorů
Leden
 bytová poradna – Jak rozdělit cenu za poskytování teplé vody
 právní poradna – Pracující důchodci si mohou vylepšit již přiznaný důchod
 zdraví – Jaká práva mám jako pacient?
– Výživa a pohybový systém
Únor
 bytová poradna – S novým rokem pro některé (lacinější) vytápění
 právní poradna – Omezení svéprávnosti – jak na to?
– Kdo a kdy má nárok na ošetřovné
 zdraví – artróza
Březen
 právní poradna – Návrh na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka
– Kdy může přijít kontrola, jste-li na tzv. neschopence
 bytová poradna – Příspěvek na bydlení a přítel v bytě
– Jak chápat vyúčtování ceny za vytápění bytu
Duben
 právní poradna – Jak zrušit údaj o trvalém bydlišti tomu, kdo u nás nebydlí?
 bytová poradna – Lze přesně stanovit cenu za vytápění?
 zdraví – Osteoporóza
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Květen
 bytová poradna bytová – Jednoduchá kontrola vyúčtování cena za elektřinu
 právní poradna – I pouhá pomluva může být přestupkem či trestním činem
 zdraví – Vyšetření krve – má to smysl?
– Cvičit nemusíme, ale….
– Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny
Červen
 právní poradna – I rodič v důchodu musí platit výživné na své dítě
 bytová poradna – Musí nájemce platit zvýšené nájemné z bytu za všech okolnosti?
– Problém seniorky s cenou za vytápění 2015 trvá
 zdraví – Není doplatek jako doplatek
Červenec
 bytová poradna – Vytápím byt úsporně?
– Dotaz členky Svazu důchodců jak
uvolnit část bytu pro provedení opravy před zatékáním
vody
 zdraví poradna – Proč potřebujeme pacientské organizace
Srpen
 právní poradna – Soused nás sleduje kamerou, jak se
bránit?
 finance – Dluhy a jejich důsledky aneb desatero
zodpovědného dlužníka
 bytová poradna – Problém seniorky s cenou za vytápění
2015 trvá
Září





právní poradna – Vyvýšený pozemek souseda dělá neplechu
finance – Dluhy a jejich důsledky
bytová poradna – Stěhování při opravách
zdraví – Chcete dostat muže k doktorovi? Přesvědčte o tom jeho ženu!

Říjen




právní poradna – Rozvod manželství a vypořádání majetku
bytová poradna – Voda pro bytový dům s firmou
zdraví – Senioři a chřipka: Očkováním předejdete vážným komplikacím i riziku úmrtí

Listopad
 bytová poradna – První zkušenosti s účtováním ceny za teplo
 právní poradna – Jak postupovat při nákupu a reklamací zboží a služeb?
– Za dobrotu na žebrotu aneb nevděk světem vládne
 zdraví – Odběry vzorků pro laboratorní vyšetření
– Zdraví je důležitější než stud a strach
Prosinec
 právní poradna – Odpovídám za dluhy svých dětí
 zdraví – senioři starší 65 let mají nově nárok na bezplatné očkování proti
pneumokokovým infekcím účinnější vakcínou
 bytová poradna – Voda pro bytový dům s firmou
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XII. Odborné poradenství a pomoc
poskytované Radou seniorů ČR
bezplatně seniorské populaci
Bezplatné poradenství a pomoc seniorské populaci v roce 2017 poskytovala Rada seniorů ČR
v sedmi stálých bezplatných ambulantních poradnách. Z toho poradny v Praze, Brně, Ostravě
a v Hradci Králové byly poradny akreditovanými dle zákona o sociálních službách a poradny
v Kladně, Plzni a ve Zlíně byly poradnami krajských Rad seniorů.
Ambulantní poradny poskytly poradenství a pomoc 4 468 klientům, z toho
akreditované 4 112 klientům. Terénní sociální pracovník poskytl pomoc 22 klientům.
Metodika poskytování služby je v akreditovaných poradnách 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 2017 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 18 pracovníků na 4,4
pracovního úvazku a v terénním poradenství jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku.
Na realizaci projektu akreditovaného poradenství obdržela Rada seniorů celkem 3 261
591 Kč. Z toho od ministerstva práce a sociálních věcí 3 161 591 Kč a od Královéhradeckého
kraje 100 000 Kč. Meziročně šlo o 73 594 Kč vyšší částku, což je o 2,3 procentního bodu.
A. právní poradny:
Poradenství a pomoc byly poskytovány v oblastech občanského, rodinného, sociálního,
bytového, spotřebitelského a exekučního práva. Nejčastěji jsou řešeny sociální dávky, souběh
důchodu s výdělkem, námitky proti vyměření starobního důchodu, výpovědi z pracovního
poměru, stížnosti na lékaře, majetkové záležitosti, dědictví, věcná břemena, darovací
smlouvy, správní řízení, 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.
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B. bytové poradny:
Komunikace se seniorskými klienty v bytových poradnách probíhala formou osobních
pohovorů s podrobným výkladem problematiky, případně i s další pomocí. Dále byly
vyřizovány telefonické dotazy, dopisy a e-maily. 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.
Složitá jednání probíhají stále s firmami odpovědnými za vyúčtování nákladů za teplo,
TUV, vodné a stočné. Zcela bezvýchodná je nadále situace seniorů bydlících ve větších než
normativně stanovených nájemních bytech a také situace osamocených seniorek a seniorů
bydlících v nájemních bytech v Praze. Evidujeme stovky případů, kdy náklady na bydlení
převyšují penzi.
U každého klienta poradny byla zaevidována stručná charakteristika problému, která se
osvědčila zejména při opakovaných návštěvách. Z věcného hlediska lze nejčastěji řešené
problémy seniorského bydlení rozčlenit zejména do následných okruhů:
- nájemní smlouvy, sjednávání výše nájemného,
- výměny a přechody nájmů bytů,
- právní vztahy nájemce k novému vlastníku pronajímaného bytu,
- řešení dluhu na nájemném,
- okamžitá výpověď z bytu,
- exekuce a vystěhování z nájemního bytu,
- spoluvlastnictví bytu,
- vybavení nájemního bytu,
- vytápění bytu,
- vyklizení bytu,
- fond oprav,
- pomoc k získání malometrážního bytu,
- vyúčtování služeb, tj. přepočty vyúčtování tepla, TUV, vodného a stočného a dalších
služeb spojených s užíváním bytu,
- problémy s podvodným ukončením nájmu,
- problémy související se změnou dodavatele elektřiny a s vyúčtováním spotřeby
elektřiny,
- nedostatečně vybavený byt při sjednávání nového nájemního vztahu,
- nekvalitní příslušenství nájemního bytu,
- příspěvky na bydlení, pomoc při vyplňování žádosti.
C. sociální poradny:
Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2017 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.
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. V roce 2017 bylo
realizováno 43 návštěv v rodinách klientů. Dále 16 jednání na Úřadech práce. Celkově bylo
poradenství a pomoc poskytovány 22 klientům. Řešené problémy:
- přiznání a udržení příspěvků na bydlení,
- přiznání příspěvků na péči,
- přiznání vyššího stupně příspěvku na péči,
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-

přiznání příspěvků na mobilitu,
výměna bytů ze zdravotních důvodů,
řešení problémů ve smlouvách, které klienti podepsali neuváženě.

Výsledky:
Z 16 podaných žádostí podaných v průběhu roku 2017 bylo k 31. prosinci kladně vyřízeno 7.
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XIII. Webové stránky Rady seniorů ČR
Hlavním informačním médiem Rady seniorů byly v uplynulém roce webové stránky www.rscr.cz.
Kromě informací o činnosti vedení Rady seniorů a o politickém dění souvisejícím se seniorskou
problematikou jsou na nich i příspěvky jednotlivých krajských Rad, ale i od klubů a spolků, které jsou
členy Rady seniorů.
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.
Masivně byl propagován i projekt Jedu s dobou Asociace výcvikových center Autoklubu ČR,
který byl první velkou akcí obou organizací od podepsání Memoranda o spolupráci.
Celkem bylo v roce 2016 zveřejněno 227 článků, což znamená nárůst o 10 %. Návštěvnost
stránek za rok 2017 činila 22 724 návštěv, což je průměrně 437 shlédnutí týdně, průměrně zůstanou
návštěvníci na stránkách 8 minut. Co se týče shlédnutí stránek, ta byla v uplynulém roce 62 656.
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.

XIV. Mezinárodní aktivity
V roce 2017 se Rada seniorů ČR aktivně zúčastnila obou zasedání Generální rady EURAGu, které
byly svolány v květnu do Varšavy a v září do Kodaně. Zahraniční partnerské organizace byly pozvány
a jejich představitelé vystoupili na 3. sjezdu Rady seniorů ČR i na Mezinárodní odborné konferenci
„Jak se žije seniorům v České republice“. Partnerské organizace ze Slovenska, Polska, Maďarska
a Německa se aktivně zúčastnily II. mezinárodních sportovních her – Plzeň 2017. Nedílnou součástí
mezinárodních aktivit Rady seniorů ČR je příhraniční spolupráce krajských rad seniorů, kterou
realizují krajské Rady seniorů Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského
kraje.

XV. Závěrem
Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze vlastní činnost orgánů, sekretariátu, bezplatných
seniorských poraden, odborných týmů a komisí Rady, nikoliv bohatou a rozmanitou působnost
jednotlivých členských organizací, klubů a institucí Rady. 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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