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I. Úvodem – hektický rok 2013
Rok 2013 byl pro Radu seniorů ČR doslova rokem hektickým. Pokračování
restriktivních politik Topolánkovy a Nečasovy vlády z minulých let (diskriminační výpočet
penzí pro 70 % nových starobních důchodců, neomezený důchodový věk, zvýšení snížené
sazby daně z přidané hodnoty z 5 na 15 procentních bodů, odebrání starobním důchodcům
50 % státem garantované slevy na železnici, atd.) vyvrcholilo třetinovou valorizací penzí
a zrušením slevy na dani pracujícím důchodcům.
Rok 2013 byl již druhým rokem tržního nájemného v nájemních bytech bez dostatečné
sociální ochrany osaměle bydlících seniorek a seniorů.
Rok 2013 byl rokem přímých prezidentských voleb, rokem rozpuštění Poslanecké
sněmovny a předčasných parlamentních voleb a rokem úřednické vlády v demisi premiéra
Rusnoka.
A v neposlední řadě byl rok 2013 také rokem 2. sjezdu, rokem konsolidace webových
stránek, rokem nového postavení a dělby práce
mezi centrálou a krajskými články Rady seniorů
ČR. Krajským radám seniorů byly přiznány
zvýšené kompetence a také zvýšená odpovědnost,
od října 2013 začaly spoluorganizovat rozvoj takzvaných Senior Pasů – bezplatného institutu komerčních slev zboží a služeb pro seniorskou populaci.
V závěru roku uskutečnila Rada seniorů ČR ve spolupráci s předsedou Poslanecké sněmovny reprezentativní zdravotnickou konferenci pod názvem
„Dočkáme se národní strategie zdravého stárnutí“?
Na hektické události loňského roku musela
Rada seniorů ČR přiměřeně reagovat. Oslovili jsme pracující důchodce a požádali je o podporu při soudním vymáhání obnovy zrušené slevy na dani. Na výzvu Rady pozitivně
reagovalo 721 seniorů. Ústavní stížnost pak byla prostřednictvím senátorů za KSČM, za hnutí
Severočeši a senátorů dalších podána dne 14. července 2013. Na společném jednání vedení
Rady s vedením ministerstva práce a sociálních věcí dne 11. února se podařilo prosadit nastartování procesu ke zvýšení sociální ochrany nájemního bydlení osamocených seniorů. Ministerstvo práce a ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Radou seniorů ČR ustavily společné
pracovní týmy, jejichž celoroční působnost vyústila do zpracování „Komplexního řešení
sociálního bydlení v České republice“.
Předvolební krajské kulaté stoly se seniorskou tématikou před předčasnými parlamentními volbami zorganizovala rada seniorů v Jihočeském, Zlínském, Ústeckém, Středočeském kraji a v kraji Praha. V ostatních krajích byly k volební agitaci využity oslavy Mezinárodního dne seniorů. Na kulatých stolech bylo přítomno 26 kandidátů na poslance z osmi
kandidujících politických stran a hnutí a tisíce seniorů. Navázané kontakty s novou parlamentní politickou reprezentací byly využity při následných jednáních s novým vedením Poslanecké sněmovny a po ustavení vlády též s novými ministry.
Po zářijovém technickém rozhodnutí o historicky druhé třetinové valorizaci penzí
v ČR, tedy o navýšení 45 Kč u průměrné starobní penze, bylo vyvoláno jednání o kompenzaci. S ministrem práce a sociálních věcí úřednické vlády v demisi Rada dohodla mimořádnou
valorizaci penzí na červenec 2014. Bohužel ministr Koníček v Rusnokově vládě návrh neprosadil a nová vláda premiéra Sobotky si jej včas neosvojila!
Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů ČR loni zasedalo 5x, předsednictvo 9 x
a kontrolní a revizní komise 7 x.
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Členové Kolegia Rady seniorů České republiky – druhé funkční období,
tj. 1. leden až 17. květen 2013
jméno
funkce
účast na zasedáních Kolegia
Dr. Zdeněk Pernes
předseda RS ČR
100 %
Ing. Oldřich Pospíšil
statutární místopředseda RS ČR
50 %
Ing. František Hinz
místopředseda RS ČR
100 %
Ing. Jaroslav Ulma
místopředseda RS ČR
100 %
Alois Malý
místopředseda RS ČR
50 %
Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, CSc.
50 %
Ing.Vladimír Horák
0%
Ing. Luděk Laburda
50 %
plk. Pavel Vranský
50 %
Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.
50 %
Hana Němcová
100 %
Ing. Danuše Steinová
0%
Iva Pílková
100 %
Naďa Mihalovičová
100 %
Ing. Luboš Pásek
50 %
Pavlína Krbcová
100 %
Pavla Radová
100 %
Ing. Růžena Rýglová
100 %
Mgr. Zdeněk Smutný
0%
JUDr. Ladislav Kovařík
100 %
František Špaček
100 %
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
0%
Ing. Milan Taraba
100 %
0%
Věra Janáková
Klára Jílková
0%
Ing. František Hála
100 %
Václav Minařík
100 %
Milan Fabián
100 %
Jiří Soldán
100 %
Ing. Libor Dupal
0%
JUDr. Václav Roubal
100 %
Miloš Vajs
100 %

Členové Kolegia Rady seniorů České republiky – třetí funkční období,
tj. 17. květen až 31. prosinec 2013
jméno
Dr. Zdeněk Pernes
Ing. Oldřich Pospíšil
Ing. Milan Taraba
JUDr. Václav Roubal
Alois Malý
Ing. Jaroslav Ulma
Jaroslav Pulchart
plk. Pavel Vranský
Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.

funkce
účast na zasedáních Kolegia
předseda RS ČR
100 %
statutární místopředseda RS ČR
100 %
100 %
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
67 %
místopředseda RS ČR
67 %
100 %
67 %
67 %
67 %
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Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, CSc.
Ing. Danuše Steinová
Iva Pílková
Mgr. Marie Návratová
Naďa Mihalovičová
Pavlína Krbcová
Pavla Radová
Ing. Růžena Rýglová
JUDr. Ladislav Kovařík
František Špaček
PaedDr. Květa Čelišová
Milan Fabián
Jiří Soldán
Ing. Libor Dupal
Doc. RNDr. Martin Šolc
Plk. Ing. Jiří Pešta
Leoš Jochec
Miloslav Vajs
Iveta Luxová
Marcela Reichlová
Mgr. Zdeněk Srba
Václav

100 %
33 %
67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
67 %
67 %
33 %
100 %
100 %
33 %
33 %
66 %
100 %

Členové předsednictva Rady seniorů České republiky – druhé funkční
období, tj. 1. leden až 17. květen 2013

jméno
Dr. Zdeněk Pernes
Ing. Oldřich Pospíšil
Ing. František Hinz
Ing. Jaroslav Ulma
Alois Malý
Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, Csc.
Jaroslav Pulchart
Ing. Luděk Laburda
Plk. Pavel Vranský
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Hana Němcová
Ing. Danuše Steinová
Iva Pílková

účast na zasedáních předsednictva
100 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
25 %
50 %
50 %
75 %
0%
0%
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Členové předsednictva Rady seniorů České republiky – třetí funkční
období, tj. 17. květen až 31. prosinec 2013
jméno
Dr. Zdeněk Pernes
Ing. Oldřich Pospíšil
Ing. Milan Taraba
JUDr. Václav Roubal
Alois Malý
Ing. Jaroslav Ulma
Jaroslav Pulchart
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, Csc.
Plk. Pavel Vranský

účast na zasedáních předsednictva
100 %
80 %
100 %
80 %
60 %
100 %
100 %
60 %
60 %

Členové revizní komise Rady seniorů České republiky – první funkční
období, tj. 1. leden až 17. květen 2013
Jméno
Dr. Oldřich Strnad
Hana Bláhová
Ing. Anna Hynková
Karel Hybš
Otakar Svatoš
Vladimír Tuček
Alois Crhák

funkce
účast na zasedáních revizní komise
předseda KRK RS ČR
100 %
místopředsedkyně KRK RS ČR
75 %
100 %
75 %
75 %
50 %
100 %

Členové Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů České republiky
– třetí funkční období, tj. 17. květen až 31. prosinec 2013
Jméno
Dr. Oldřich Strnad
Alois Crhák
Hana Bláhová
Ing. Dana Dubnová
Zdenka Maisnerová
Gabriela Dvořáková
Květoslava Martínková

funkce
účast na zasedáních revizní komise
předseda ÚKRK RS ČR
100 %
místopředseda ÚKRK
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %
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II. Druhý sjezd Rady seniorů České republiky
Druhý sjezd sjednoceného důchodcovského hnutí byl přesně
po čtyřech letech od sjezdu prvního svolán na 17. květen 2013.
Sjezdovému jednání předcházely krajské výroční konference
a výroční konference členských klubů. Sjezdu se zúčastnilo
155 delegátů s hlasem rozhodujícím, 10 delegátů s hlasem
poradním, 28 hostů, 24 novinářů a 17 pořadatelů. Delegáti
sjezdu měli čest přivítat a poslechnout si projev prezidenta
České republiky Ing. Miloše Zemana.
Sjezd navštívila i celá
řada významných osobností.
Předseda Senátu Parlamentu
ČR, předseda Asociace krajů
ČR, předsedové parlamentních
politických stran spolupracujících s Radou seniorů České
republiky – Mgr. Bohuslav Sobotka (ČSSD) a JUDr. Vojtěch
Filip (KSČM), předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, zástupce
vlády Ing. Miroslav Kalous, poslanec Evropského parlamentu
JUDr. Richard Falbr a další.
Ze zahraničních hostů přijeli sjezd pozdravit
prezident Evropské federace seniorů, zástupce Rady seniorů spolkové republiky Rakousko Dr. Elizabeth Pitterman, předseda Jednoty důchodců na
Slovensku a zástupci rakouské SENECURY.
V diskusi vystoupilo celkem 16 delegátů
a 12 hostů. Dalších sedm diskusních příspěvků,
které z časových důvodů nebyly předneseny, bylo
zapracováno do protokolu sjezdu.
Sjezd měl vysokou společenskou prestiž, vypovídací hodnotu a také splnil vše, co sjezdu náleží.
Zaujal jasné stanovisko k současné kvalitě života
seniorské populace, přijal ambiciózní program sjednoceného důchodcovského hnutí na další
čtyřleté funkční období a potvrdil delegované
zástupce členských organizací do Kolegia
a Ústřední a kontrolní komise Rady seniorů ČR.
V tajných volbách bylo zvoleno předsednictvo –
předseda a čtyři místopředsedové RS ČR, dále
pak předseda a místopředseda Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR. V aktualizovaných stanovách byly provedeny zásadní změny v otázkách členství a v postavení krajských
rad seniorů. Ze sjezdu byl pořízen filmový záznam, který obdrželi všichni jeho účastníci.
Přednesené diskusní příspěvky byly vyhodnoceny v orgánech RS ČR, návrhy posouzeny
a zapracovány do plánů práce.
Kolegium RS ČR vyslovilo poděkování sponzorům, domácím a zahraničním hostům.
Příslušné děkovné dopisy byly odeslány v průběhu července a srpna. Finanční náklady sjezdu
činily 310 000 Kč.
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Ústní zpráva předsedy RS ČR přednesená na 2. sjezdu
Rady seniorů České republiky dne 17. května 2013
Vážené delegátky a delegáti, vzácní hosté,
přesně po čtyřech letech se opět scházíme v tomto sále, abychom složili účty z minulosti
a připravili se na budoucnost. Žijeme v těžké době, od sjezdu sjednoceného seniorského hnutí
jsou očekávány odpovědi na řadu otázek, časový prostor umožňuje otevřít pouze některé:
Jak se žije seniorům v České republice? Mohlo se žít lépe? Jakou cenu museli
senioři zaplatit za levné úvěry českého státu? Co udělala a udělá Rada seniorů ČR, aby
vše, co bylo seniorům ukradeno, bylo zase vráceno ?
Uzavíráme a hodnotíme obdobím v němž: uzákoněný
důchodový věk vzrostl o 8 měsíců u mužů a o 16 měsíců u žen.
Čeští mužové letos odcházejí do penze v 62 a půl letech a české
ženy v 56 letech a čtyřech měsících až v 61 letech a osmi
měsících, stále podle počtu vychovaných dětí. V roce 2035 se
má důchodový věk u mužů a žen vyrovnat na úroveň 67 roků
a poté se bude dále navyšovat podle fiktivní délky dožití.
O délce dožití ale budou rozhodovat politici. Česká republika
zavedla světový experiment.
Uzavíráme a hodnotíme období, v němž: počet příjemců
starobních penzí v posledních třech letech každoročně narůstal
až do roku loňského, kdy nastala stagnace. A to v roce 2009
o 42 365 osob, v roce 2010 o 48 000 osob a v roce 2011 o 77
132 osob. Loni počet příjemců starobních penzí meziročně
vzrostl o pouhých 1 013 osob. Je nezbytné analyzovat příčiny,
penzijní věk dovršily silné poválečné ročníky. Obáváme se, že jednou z hlavních příčin je
vysoká seniorská úmrtnost! Ukazuje se, že demografické prognózy a projekty je věc
jedna, ale realita věc druhá.
Uzavíráme a hodnotíme období, v němž: deficit na důchodovém účtu, způsobený
zastropováním pojistného na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy, vysokou nezaměstnaností
a pomalým růstem nominálních mezd, je systémově řešen novým výpočtem penzí, ty budou
u 70 % nových důchodců od příštího roku sníženy o 600 Kč měsíčně. Letos jsou sníženy
o 400 Kč měsíčně. Připočítáme-li k tomu třetinovou valorizaci penzí, má jít dle ministerských
výpočtů o 1 786 Kč měsíčně. Tímto manévrem snížila vláda starobní penze mladým
důchodcům téměř o pětinu! A to navždy!
Uzavíráme a hodnotíme období, v němž: reálná kupní síla starobních důchodů
meziročně poklesla v roce 2010 o 1,35 procentního bodu, v roce 2011 vzrostla o 1,41 bodu
a v roce 2012 meziročně poklesla o 2,35 procentního bodu. Přitom udržet reálnou kupní
sílu penzí je základní vládní povinností. U předchozích vlád pokles reálné kupní síly
penzí v delším časovém horizontu nikdy nenastal! Z průměrného příjmu vynakládá
průměrný starobní důchodce 80,1 % na zaplacení základních život-ních potřeb. A v tom není
započítáno opotřebení nábytku, elektrospotřebičů, nádobí, dopravních prostředků, atd.
Zkrátka předmětů dlouhodobé spotřeby. Ohroženo chudobou je dle metodiky EU 26 %
českých seniorů, tj. 605 tisíc. Přitom situace je silně diferencovaná podle věku, charakteru
bydlení a zdravotního stavu. Stále větší počet seniorů žádá o pomoc, protože mají vyšší
náklady na bydlení než penzi. A stále větší počet seniorů odmítá doplácet léky, protože nejsou
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peníze. Lidé žijí ve stresech, zanedbávají léčbu, nakupují závadné potraviny, páchají
sebevraždy!
A vrchol všeho, zrušení slevy na dani pracujícím důchodcům. Přitom většina
ze 160 000 pracuje proto, aby mohli žít důstojně.
Ano, uplynulá léta prokázala, zda restrukturalizace české ekonomiky a zahraničního
obchodu realizované v konci minulého století byly úspěšné, či nikoliv. A také jak
kvalifikovaně a odpovědně čeští politici rozhodují.
Odpovědnost politiků za důstojný a spokojený život generace, která již společnosti
odvedla a stále odvádí nemalé společenské hodnoty, je jednoznačná a nezpochybnitelná.
Historickou tradicí je úcta, ohleduplnost a slušnost. Rada seniorů ČR k těmto hodnotám
připojuje mezigenerační spravedlnost.

Senioři a krize:
Lékem na globální přebytek investičního kapitálu má být v českých podmínkách
skromnost. Daňová a rozpočtová politika státu zdražuje spotřebu a snižuje nominální příjmy.
Tato politika se ukázala jako naprosto chybná, a to zejména v České republice, která patří
mezi nejméně zadlužené země Evropské unie. Ve Spojených státech amerických věci řešili
právě naopak a také výsledky jsou povzbuzující. Jinak se ale žije pánům politikům se stotisícovými a vyššími platy a důchodcům o průměrné penzi 10 946 korun. Přesto vládní
koalice neváhala přistoupit k omezení příjmů a k navýšení výdajů sociálně nejslabších. Tedy
k třetinové valorizaci penzí, k navýšení doplatků za léky, pobyt v nemocnici, k omezení
lázeňské péče a ke zdražení základních lidských potřeb. A navíc neomluvitelnou nečinností
přispěla až k lichvářské výši nájemného v zastaralých bytech a k naprostému selhání bytového
trhu. Rozhodující pro stanovení výše nájemného dnes není kvalita bytu, ale jeho velikost. Čím
menší byt, tím vyšší nájemné za metr čtvereční jeho podlahové plochy a naopak. Dle
postoupených dat Českou správou sociálního zabezpečení a Českým statistickým úřadem
(oběma institucím děkujeme) má tato politika devastační účinky na 137 000 příjemců nízkých
penzí a cca 30 000 osamocených seniorů z nájemních bytů bydlících ve velkých městech.
K nápravě zanedbaného stavu opakovaně odpovědné pány politiky vyzýváme a přesvědčujeme, organizujeme výzkumy, zpracováváme studie, předkládáme legislativní návrhy,
pořádáme odborné konference. Dokonce i za mezinárodní účasti, abychom pánům
politikům prokázali, že jinde
věci řešit umějí. Vše marné,
zdá se, že česká politická
scéna má jiné starosti než
umožnit zhruba 300 000
lidem důstojný podzim
života.
Na rozdíl od sousedních států v české kotlině
pokles ekonomického výkonu trvá dlouho a také jeho
hodnoty jsou vyšší. Podíváme-li se na data od počátku
krize, zjistíme, že jen málo
zemí je na tom tak špatně,
jako my. A to přesto, že máme zdravé a vysoce ziskové banky, které ale českou ekonomiku
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nepodporují. Na 1. sjezdu Rady seniorů jsme přemýšleli o tom, zda finanční krize, která
bezesporu zasáhne i českou ekonomiku, bude využita, nebo zneužita. Kvalitativně nové
technologie, progresivní inovace, inovační projekty – zkrátka nové tendence kvalitativního
rozvoje technologické základy, růstu produk-tivity práce a konkurenceschopnosti české
ekonomiky se nám vysledovat nepodařilo. Zato restriktivní změny zaměstnaneckého práva,
nucenou práci a ponižování nezaměstnaných, kte-rých máme nejvíce od Velké hospodářské
krize 30. let minulého století, stagnaci a pokles reálných mezd a zejména nebývalý útok na
skromnou kvalitu života seniorské populace a in-validů bohužel ano.
V České republice jsou starobní penze valorizovány o 1,27 %, v Německu o 2,3 % na
Západě a o 3,2 % na Východě a na Slovensku o 11 EUR měsíčně. Ve Velké Británii zase důchodci, kteří nedosáhnou na průměrný důchod, obdrží benefity v podobě snížených cen na nákupy v maloobchodě, bezplatné léky a veřejnou dopravu zdarma.
A mohl bych pokračovat.
Ale na sebe páni politici nezapomněli. Současně s hlasováním o zvýšených sazbách
DPH, o zavedení třetinové valorizace penzí a o zrušení slevy na dani pracujícím důchodcům
si svoje příjmy neopomněli zvýšit. A to o 4 669 až 6 343Kč měsíčně! Připomínám, že průměrná penze dosahuje 10 946 Kč. Ten, kdo pro navýšení příjmů hlasoval, nesmí být zvolen!
Východiska z krize vidí sjezd Rady seniorů ČR, stejně jako před čtyřmi léty, v podpoře spotřeby. To znamená v urychleném obnovení plnohodnotné valorizace penzí a prostřednictvím velkého multiplikačního efektu také ve výstavbě sociálních bytů. Nejsme sami,
výstavbu sociálních bytů jako východisko z krize doporučuje také Evropský parlament.
Činnost Rady seniorů ČR v hodnoceném období :
Vážené delegátky, vážení delegáti,
pouhých osm let projektujeme a stavíme stavbu, kterou nazýváme Radou seniorů České republiky. Začínali jsme s 56 tisíci na účtu, dnes, osměluji se tvrdit, jsme uznávaným mluvčím
generací třetího a čtvrtého věku, respektovaným partnerem a vyhledávaným subjektem od
všech, kteří potřebují informace, ochranu, podporu a pomoc. Je pro nás velkou ctí a závazkem, že nám lidé věří.
Naše práce ale lehká není. V hodnoceném období bylo uskutečněno 15 jednání s vysokými ústavními činiteli, odpřipomínkovali jsme 46 návrhů právních předpisů, předložili 159
legislativních návrhů k vládním předlohám, zpracovali 23 návrhů poslaneckých a senátorských iniciativ. Dále jsme
zpracovali jeden poslanecký
a jeden senátorský návrh
zákona, realizovali výzkumy a zpracovali studie
„O dostupnosti přiměřeného
nájemního bydlení seniorů
v hlavním městě Praze“
a „O spotřebě domácností“ dle věkových skupin.
Navrhli jsme projekty „Ke
zvýšení zaměstnanosti osob
60+“, „K posílení sociální
ochrany příjemců nízkých
penzí“ a „K posílení sociální ochrany osamocených
seniorů z nájemních bytů“.
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A v neposlední řadě jsme každoročně pořádali celostátní odborné konference. Prostřednictvím
sedmi bezplatných seniorských poraden byla poskytnuta pomoc 11 820 klientům a prostřednictvím měsíčníku „Doba seniorů“ desetitisícům dalších. A to vše za podmínek vysoké finanční restrikce.
Velmi skromně nastavené financování bezplatných seniorských poraden bylo státem
poníženo z 1 760 000 Kč v roce 2008 na 1 057 000 v roce 2013, to je o neuvěřitelných 40 %
a prostředky na činnost Rady seniorů jsme prvně obdrželi až loni. Pracovní úvazky 19 seniorských poradců a obslužného personálu musely být poníženy na existenční minimum a také jejich platy nemohly být valorizovány. Každoročně jsme bezplatně odpracovali tři a více měsíců zdarma.

Krajské rady seniorů:
Ambiciózním úkolem 1. sjezdu bylo vybudovat krajskou strukturu působnosti Rady
seniorů. Jistě si vzpomínáte na značné obavy z nového. Někteří krajští představitelé Svazu
důchodců ČR, ale i ostatních členských organizací, se obávali z narušení dlouhodobě
utvářených vztahů s krajskými reprezentacemi, jiní ze ztráty finanční soběstačnosti a někteří
dokonce považovali krajské
rady seniorů za
zbytečnou konkurenci. Obavy
se nenaplnily.
Peněz z krajů
naopak přišlo
více a také činnost
seniorských organizací byla rozšířena výrazně. V Plzeňském, Středočeském a Zlínském kraji byly
otevřeny nové
seniorské poradny a v kraji
Ústeckém krajská rada seniorů zase vydává vlastní periodikum. A to bezplatně. Loni v dvacetitisícovém
nákladu, letos v osmi tisícovém nákladu. Děkujeme představitelům krajské samosprávy
v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, že pomohli s dofinancováním poraden Rady
seniorů při státním výpadku. Bez této pomoci bychom museli v České republice ojedinělý
projekt, kde sami senioři radí a pomáhají seniorům, uzavřít.
K rozšíření krajských rad seniorů ze stávajících tří na současných jedenáct, což považuji za významný úspěch, velmi přispělo uzavřené „Memorandum o spolupráci“ s Asociací
krajů ČR. A samozřejmě též vzorná spolupráce s předsedou JUDr. Haškem a s hejtmany dalšími. Sjezd seniorské centrály panu Haškovi a ostatním pánům hejtmanům děkuje.
Uzavřené Memorandum je ale potřebné aktualizovat.
A na závěr: Z písemných materiálů sjezdu jste vysledovali v činnosti krajských rad
seniorů vysokou rozmanitost. Plnění hlavního poslání, tj. zastupitelské a ochranné funkce
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ve vztahu k orgánům krajské a městské samosprávy je ale stále sporadické. Zatím se nepodařilo ustavit krajské expertní týmy pro kvalifikovanou oponenturu koncepčních projektů
rozvoje zdravotních služeb, sociálních služeb, sociálního bydlení, dopravní sítě a pro seniory
dalších významných funkcí, kterými krajské a městské samosprávy disponují. K posílení
akceschopnosti a také suverenity krajských rad seniorů jsme vymysleli precizaci právního
postavení ve stanovách a také vlastní identifikační číslo. O jeho přidělení každé krajské radě
bezprostředně po registraci stanov požádáme ministerstvo vnitra. Stále ale musíme mít na
paměti, že o úspěchu rozhodují osobní vztahy s partnery, nikoliv dikce ve stanovách.
Současně si dovoluji pány předsedy a paní předsedkyně krajských rad seniorů
upozornit, že také po těchto změnách budou nadále Radou seniorů České republiky.
Aktivity Rady seniorů ČR ve třetím funkčním období:
Ze 30 úkolů ambiciózního programu 1. sjezdu bylo 20 splněno komplexně a jeden
částečně. Všechny nesplněné úkoly, pokud neztratily aktuálnost, jsou převedeny do nového
programu pro třetí funkční období. K uspokojení seniorských potřeb musely být použity až
neobvyklé funkce. Hovořím o seniorských a seniory podporovaných demonstracích, o seniorském pochodu před Úřad vlády a o seniorské petici.
Hanba této vládě, která donutila
seniory vyjít do ulic!
Do nového funkčního období vstupuje sjednocené seniorské hnutí
s velkými nadějemi. Vše, co bylo
seniorům ukradeno, musí být vráceno a také vše, co bylo zanedbáno, musí být dohnáno!
Hovořím o dokonalejším a spravedlivějším mechanismu valorizace
penzí. Ideální stav by byl takový,
aby reálná kupní síla a hodnota
osobního náhradového poměru zůstala zachována po celou dobu seniorského života. Dále o zavedení institutu minimálního důchodu, o přijetí zákona
o sociálním bydlení a o sektoru sociálního bydlení ve městech.
Hovořím o finanční dostupnosti léků a o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
Hovořím o aktivním životě seniorů a o odstranění vládou nastavené diskriminaci pracujících důchodců.
Požadujeme nápravu nedostatečného financování bezplatných seniorských poraden.
Požadujeme přímé financování výzkumných, analytických a legislativních aktivit
Rady seniorů podle rakouského vzoru. To jest na základě specifického zákona o postavení,
funkcích a financování Rady seniorů České republiky.
Při plnění nového Národního plánu podporující pozitivní stárnutí přebíráme odpovědnost za ustavení krajských rad seniorů ve zbývajících třech krajích. Konkrétně v kraji Libereckém, Pardubickém a Karlovarském. Dále za ustavení městských rad seniorů ve všech statutárních městech. Podporujeme další rozšiřování univerzit třetího věku a center celoživotního
vzdělávání, senior pasů a senior pointů. Budeme jednat s představiteli tisku, rozhlasů a televizí o změně mediálního obrazu seniorské populace. Vše je obsahem Programu Rady seniorů
České republiky na léta 2013 až 2017. Jeho splnění podstatným způsobem pozitivně ovlivní
kvalitu života více než pětiny občanů České republiky.
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Podporu opodstatněných požadavků seniorské populace od této vlády
neočekáváme, tato vláda musí odejít. Tedy přímo z existenčních důvodů se
v příštích volbách budeme angažovat
velmi. Sjezd Rady seniorů ČR požaduje přiměřené zastoupení osob v seniorském věku v obou komorách Parlamentu, v samosprávách krajů
a v samosprávách měst a obcí. Vyzýváme politické strany a také očekáváme nabídky ke spravedlivému zastoupení generací na rozhodování věcí
veřejných. Členské organizace, kluby
a instituce sjezd zavazuje k aktivní spolupráci s partnerskými politickými stranami při výběru
kandidátů a při volební kampani. Máme bohaté zkušenosti s organizováním předvolebních
krajských kulatých stolů o seniorské problematice a z předvolebních účastí kandidujících
politiků na členských schůzích a besedách členských organizací. Uvažujeme ale také o dalších formách aktivizace seniorů na volební účasti a zejména na volebním výsledku. Bohatě
budou využita seniorská periodika, včetně Doby seniorů, a webové portály Rady a všech
členských organizací. Vlastní seniorskou politickou stranu ale ustavovat nebudeme a politickým stranám a hnutím konkurovat nechceme. Je pouze na nich, jakým způsobem osloví,
získají a přesvědčí téměř čtvrtinu svých voličů.
Závěr: Co říci závěrem?
Hodnocená čtyři léta prokázala, že Rada seniorů České republiky v těžkých dobách
obstála. Osměluji se také tvrdit, že se nemáme za co stydět. Ve srovnání s prvním funkčním
obdobím jsme více v médiích, udrželi jsme vydávání vlastního periodika, něco se podařilo
prosadit do právních předpisů českého státu. Zvláště si ceníme zachování alespoň skromné
sociální ochrany dostupnosti bydlení seniorů. Reálně totiž hrozilo, že pokud se senior bude
ucházet o přiznání nové dávky na bydlení, musí nejprve prodat celým životem poctivě
střádaný majetek! Máme další kanceláře a v krajích jsme posílili téměř čtyřnásobně. Získali
jsme nové spojence a ověřili nové formy boje za důstojnou kvalitu života seniorské populace.
V souladu s rozhodnutím 1. sjezdu jsme také aktivní v Evropských seniorských strukturách.
Je pro mne velkou ctí, a rád tak činím, poděkovat v této souvislosti za podporu České
straně sociálně demokratické.
Za velkou a úspěšnou spolupráci děkuji Českomoravské konfederaci odborových svazů, Národní radě osob se zdravotním postižením a Asociaci poskytovatelů sociálních služeb.
Děkuji váženým spolupracovníkům za odpracování desetitisíců hodin zdarma pro
udržení bezplatného seniorského poradenství v Hradci Králové, Praze, Brně a v Ostravě.
Děkuji váženým kolegům z kolegia, předsednictva i z odborného aktivu za aktivitu
a obětavost. Zejména děkuji místopředsedovi Rady seniorů Ing. Františku Hinzovi, Ing. Luďku Laburdovi, Ing. Luboši Páskovi, Mgr. Zdeňku Smutnému, Hance Němcové a Prof. Ing.
Petru Vavřínovi, DrSc., kteří ve vrcholných funkcích sjednoceného seniorského hnutí
dnešním dnem končí.
Děkuji váženým kolegům z kontrolní a revizní komise nejen za odpovědnou kontrolu
hospodaření s finančními prostředky, ale i za pomoc při jejich získávání. Dovolím si v této
souvislosti zvláště poděkovat Ing. Anně Hynkové, Karlu Hybšovi, Vladimíru Tučkovi a Otakaru Svatošovi za odvedenou práci, kteří z revizní komise odcházejí. Paní Ing.Hynková a Karel Hybš byli navíc velkými a spolehlivými pomocníky sekretariátu Rady seniorů. Děkuji
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šéfredaktorovi a také všem redaktorům, grafikovi a korektorovi Doby se-niorů, kteří přes
značnou míru nejistoty vydrželi a měsíčník dovedli do podoby periodika se-niorského rádce,
do po-doby organizátora výměny zkušeností seniorských organizací a v neposlední řadě také
do podoby periodika bojujícího za práva a potřeby seniorů. Zvláště si dovoluji poděkovat
řediteli Doby seniorů Ing. Janu Váchalovi za dlouholetou péči o technické záležitosti
vydávání periodika. Tedy za zajištění tiskáren, které musely být několikráte změněny, za zajištění předplatného a zajištění prodeje na stáncích. Pan ing. Váchal ve funkci ředitele Doby
seniorů končí.
Děkuji novému správci webových stránek Rady seniorů Ing. Lence Desatové za jejich
úspěšnou konsolidaci a grafické zvýraznění.
Děkujeme poslaneckému a senátorskému
klubu České straně
sociálně demokratické
za podporu legislativních iniciativ Rady
seniorů České republiky
a nakonec děkujeme
také sponzorům, bez jejichž pomoci by 2. 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. Čeká nás velká práce, ale společně jsme již zvládli mnohé. Celému seniorskému hnutí si pak dovoluji popřát trpělivost, porozumění a moudrost. Nashledanou v lepších
časech. Nashledanou za čtyři léta v Praze, nebo někde jinde. Přeji všem hezké
vzpomínky na 2. sjezd sjednoceného seniorského hnutí.
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USNESENÍ
2. sjezdu Rady seniorů České republiky, o.s., konaného dne 17. května 2013
v Praze
___________________________________________________________________________
1) 2. sjezd projednal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zprávu o činnosti Rady seniorů ČR za období 2009 až 2012.
Zprávu o plnění programových priorit a dalších úkolů Rady seniorů ČR.
Zprávu o plnění usnesení 1.sjezdu RS ČR.
Zprávu o hospodaření RS ČR od I. do II. sjezdu.
Ústní zprávu předsedy RS ČR.
Program Rady seniorů České republiky na léta 2013 až 2017.
Stanovy RS ČR.
Složení Kolegia Rady seniorů ČR.
Složení Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů ČR.

2) 2. sjezd bere na vědomí:
a) Zprávy o činnosti RS ČR za období 2009 až 2012, o plnění programových priorit a
dalších úkolů RS ČR, o plnění usnesení 1.sjezdu RS ČR, o hospodaření RS ČR od 1.
do 2.sjezdu RS ČR a ústní zprávu předsedy RS ČR.
b) Zprávu Kontrolní a revizní komise RS ČR
c) Výsledky voleb předsedy, 1.místopředsedy, místopředsedů a dalších volených členů
předsednictva RS ČR, provedených na ustavujícím zasedání Kolegia:
Předseda: Dr. Zdeněk Pernes,
1.místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil,
Místopředsedové: Ing. Milan Taraba, Alois Malý, JUDr. Václav Roubal,
Další členové předsednictva: Prof.MUDr. Pavel Kalvach,CSc., Jaroslav Pulchart,
Ing. Jaroslav Ulma, Plk. Pavel Vranský.
d) Výsledky voleb předsedy a místopředsedy Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR,
provedených na ustavujícím zasedání ÚKRK:
Předseda: Dr. Oldřich Strnad,
Místopředseda: Alois Crhák.
3) 2. sjezd schvaluje:
a) Stanovy RS ČR.
b) Program RS ČR na léta 2013 až 2017.
c) Výzvu 2. sjezdu občanům ČR.
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4) 2. sjezd potvrzuje:
a) Složení Kolegia RS ČR podle delegací členských organizací a předsedů krajských rad
seniorů:
Paeddr. Květa Čelišová, Ing. Libor Dupal, Milan Fabián, Mgr. Marie Návratová,
Prof.MUDr. Pavel Kalvach,CSc., JUDr. Ladislav Kovařík, Pavlína Krbcová, Iveta
Luxová, Naďa Mihalovičová, Alois Malý, Marcela Reichlerová, Jaroslav Pulchart,
Ing. Oldřich Pospíšil, Dr. Zdeněk Pernes, JUDr. Václav Roubal, Ing. Dana Steinová,
Mgr. Zdeněk Srba, Doc.RNDr. Martin Šolc, Doc.MUDr. Josef Alois Tichý, CSc., Ing.
Milan Taraba, Ing. Jaroslav Ulma, Plk. Pavel Vranský, Plk.Ing. Jiří Pešta, Ing.
Růžena Rýglová, Iva Pílková, Pavla Radová, František Špaček, Ing. Leoš Jochec,
Václav Minařík, Jiří Soldán, Miloš Vajs.
b) Složení Ústřední kontrolní a revizní komise podle delegací členských organizací:
Hana Bláhová, Alois Crhák, Gabriela Dvořáková, Ing. Dana Dubnová, Zdeňka
Maixnerová, Květoslava Martínková, Dr. Oldřich Strnad.
5) 2. sjezd ukládá:
a) Kolegiu a předsednictvu RS ČR:
1) Řídit se ve své činnosti důsledně přijatým Programem RS ČR na léta 2013 až 2017.
2) Dopracovat Stanovy a Program RS ČR podle sjezdem schválených úprav a rozeslat je
všem členským organizacím a krajským radám seniorů.
Termín: do 31.7. 2013
3) Ustavit komise a expertní týmy pro plnění úkolů, vyplývajících ze sjezdem přijatých
dokumentů.
Termín: do 31.10. 2013
4) Informovat prezidenta České republiky, vládu, obě komory parlamentu a mezinárodní
organizace seniorů o novém personálním složení vedení RS ČR a o Programu RS ČR
na léta 2013 až 2017.
Termín: do 31.7. 2013
5) Prosazovat zapracování Programu RS ČR na léta 2013 až 2017 do „Národního
akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí“ a do připravovaných návrhů právních
předpisů.
6) Publikovat v „Době seniorů“ průběh a výsledky 2.sjezdu RS ČR a trvale zlepšovat
kvalitu a prodej měsíčníku.
Termín: a) v červnovém vydání
b) průběžně
7) Zpracovat Projekt aktivní účasti RS ČR a jejích členských organizací na volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Termín: do 31.10. 2013
8) Rozeslat záznam z jednání sjezdu v elektronické podobě všem členským organizacím,
krajským radám seniorů a delegátům sjezdu.
Termín: do 31.7. 2013
9) Ustavit pracovní skupinu k vyhodnocení diskusních vystoupení a k případnému
doplnění Programu RS ČR o přednesené návrhy.
Termín: do 15.7. 2013.

16

b) Členským organizacím RS ČR:
1) Napomáhat plnění sjezdem přijatých úkolů Radě seniorů ČR.
c) Delegátům sjezdu:
1) Informovat členy svých organizací o průběhu sjezdu a jeho výsledcích a napomáhat
při jejich plnění.
6) 2. sjezd Rady seniorů ČR vyzývá Vládu ČR k obnovení původního mechanismu
valorizace penzí a k obnovení původní slevy na dani pracujícím důchodcům. A to již od
roku 2014.

V Praze dne 17. května 2013

2. sjezd Rady seniorů ČR
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Všem občanům !!!
Výzva 2. sjezdu Rady seniorů České republiky
Vážení přátelé,
Většina z nás je stále více frustrována politickým i sociálně – společenským vývojem v naší
zemi.
Za uplynulých 23 let se podařilo skupině neschopných a všehoschopných politiků rozkrást
a zlikvidovat skoro vše, co bylo vybudováno společným úsilím nás a našich předků v naší
vlasti.
Bylo dosaženo téměř úplné likvidace sociálního státu, totálního výprodeje českého průmyslu
se ztrátou mnoha lukrativních trhů, devastace českého zemědělství. Ve společnosti byly
vytvořeny umělé mezigenerační bariéry, ztratila se historická hodnota slov: pravda, poctivost,
čestnost, spolehlivost, vlast, národ, přátelství, láska, úcta ke stáří. Vlastně jediným kritériem
a směnnou hodnotou jsou dnes peníze. Za ně lze koupit dnes vše. Nůžky mezi hrstkou
bohatých a mocných a velkou většinou chudých se stále rozevírají. K tomu přispěla v poslední
době i amnestie prezidenta Klause.
To se bolestně dotýká nás, seniorů. A to ve všech oblastech života.
Trváme na zastavení demontáže a rozkrádání společnosti, chceme znovu vytvořit podmínky
pro demokratický rozvoj a spokojený život nás i příštích generací.
K tomu požadujeme od současné vlády ČR:
1) okamžité zrušení diskriminace seniorů (nedůstojná změna valorizace důchodů,
zrušení daňových odpočtů pro pracující důchodce, zrušení slev na železnici,
zrušení poplatků ve zdravotnictví),
2) zajištění dostatečného počtu sociálních bytů pro seniory a mladá manželství,
3) zajištění financí z EU pro seniory na jejich aktivní stárnutí v období
2014 – 2020,
4) zřídit doklad České republiky o seniorském stavu s platností v EU,
5) zákonnou normou ustavit Rady seniorů při krajských, městských a obecních
samosprávách jako poradní orgány a zajistit financování jejich činností,
6) pro zlepšení životní úrovně seniorů poskytnout ročně 12 000 týdenních pobytů
v českých lázních s finančním příspěvkem 1 500 Kč (vzor Slovensko).
Vytvářejme tlak na změnu chování společnosti k seniorům. Musíme jít k volbám a volit
slušné, poctivé, odborně i lidsky zdatné lidi, kteří zaručí postupné řešení nahromaděných
problémů. Jednotlivec nemá šanci a dostává se do nebezpečí, proto je potřeba zesilovat
organizovaný tlak.
Proto rozšiřujme řady našich členů a aktivně se zasazujme o změnu nejen u voleb, ale také
svojí každodenní angažovaností !!!

V Praze dne 17. května 2013

2. sjezd RS ČR
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PROGRAM RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA
2013 AŽ 2017
__________________________________________________________________________
Program Rady seniorů České republiky na léta 2013 až 2017 vychází a navazuje na
programové priority a další úkoly RSČR z období let 2009 až 2013 přijaté prvním sjezdem.
Dokument je upraven, doplněn a aktualizován o nové výzvy současného historického období.
Druhý sjezd definuje hlavní problémy seniorů v České republice a vymezuje formy
participace RSČR na jejich řešení.
Hlavní okruhy problémů seniorské generace jsou:
1. Zhoršování sociálního postavení a kvality života českých seniorů – zaostávání
vývoje důchodů za vývojem cen, životních nákladů důchodců a za vývojem
příjmů aktivních obyvatel. Nutné změny v principech valorizace a důchodové
reformy, ohrožení seniorů chudobou.
2. Vývoj nájemného a dalších nákladů souvisejících s bydlením, zejména ve velkých
městech, a neexistence sociálního bydlení ohrožuje jeho dostupnost u velké
skupiny seniorů.
3. Dopady postupných reforem ve zdravotnictví na seniorskou populaci, špatná
finanční a regionální dostupnost kvalitní zdravotní péče.
4. Zhoršování přístupu seniorů ke kultuře – ceny knih, vstupného do divadel a kin a
nekoncepční politika slev pro mládež, studenty a seniory.
5. Nedostatečné využívání ekonomického a společenského potenciálu seniorů.
6. Nutnost utváření dobrých mezigeneračních vztahů a záporný vliv médií na tuto
oblast.
7. Nedostatečná finanční podpora státu seniorských organizací, poradenských,
právních, koncepčních, participačních a dalších aktivit Rady seniorů ČR.
8. Rozšiřování a posilování organizační struktury RS, koordinace činnosti jejích
článků a aktivit.
Nedílnou součástí Programového zaměření Rady seniorů České republiky je „Národní akční
plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017“. Rada seniorů převezme za
Radou ovlivnitelnou část úkolů zodpovědnost a bude dbát na plnění a důslednou kontrolu
Plánu.
Ad 1.)
Současní senioři pracovali a vytvářeli hodnoty většinou více než 40 let svého života a na
základě průběžného penzijního systému si na svoje penze celý život spořili. Senioři se tak
svojí prací výrazně zasloužili o ekonomickou sílu země i o úroveň vědy, techniky a vzdělanosti. Jimi vložené prostředky do penzijního systému a vytvořené investice zakládají
dnešním seniorům legitimní nárok na dostatečné penze a podíl na životní úrovni a prosperitě
společnosti. Senioři nenesou odpovědnost za celosvětovou recesi – krizi, kterou vláda
omlouvá snížení valorizace penzí, zrušení slevy na dani pracujícím důchodcům, zdražení
spotřeby a přenáší tak důsledky krize zejména na střední a nízko příjmovou část obyvatelstva.
Sociální postavení českých seniorů, měřené podle mezinárodních standardů (poměr průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě) klesl z 55,3 % v roce 1991 na 42,8 %
v roce 2012, přitom tento poměr se ve většině zemí EU pohybuje mezi 44 až 53 %. Přes řadu
jednání s ministry a stálý tlak Rady seniorů na vládu se situace zhoršuje. Valorizace důchodů
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byla snížena na pouhou třetinu inflace, přičemž životní náklady důchodců rostou oproti inflaci
o třetinu rychleji. Tato situace je způsobena růstem cen energií, deregulací nájemného, růstem
cen základních životních potřeb. Přestože české důchody jsou poloviční až třetinové proti
důchodům našich sousedů, ceny energií, potravin a dalších základních životních potřeb jejich
cenové úrovně již dosáhly. Pokud se valorizaci nepodaří zvýšit důchody alespoň na „index
životních nákladů důchodců“, bude nadále životní úroveň seniorů klesat. Nejohroženější
skupinou jsou senioři s nízkými důchody, kterým současný mechanismus valorizace růst
životních nákladů zdaleka nevykompenzuje.
K zastavení negativního vývoje bude Rada seniorů jednat s prezidentem republiky, premiérem
a příslušnými ministry, aby co nejrychleji situaci řešili. Rada seniorů zpracuje návrh zákona
o minimálním důchodu.
Dalším výrazným nebezpečím pro vývoj důchodů současných seniorů je vládou neodborně
připravená a proti vůli opozice realizovaná důchodová reforma. Její druhý pilíř je kritizován
odbornou veřejností a vyvedení části příspěvků z průběžného penzijního systému do soukromých fondů prohloubí jeho deficit: To může ohrozit nejen valorizaci, ale i zachování již vyměřených důchodů. Přitom prostředky převedené do fondů při jejich vysoké režii a nízké
výnosnosti, slibované zvýšení budoucích důchodů účastníkům druhého pilíře nezajistí. Z těchto důvodů Rada seniorů zrušení druhého pilíře podporuje. V parlamentních volbách podpoříme ty politické strany, které budou mít k důchodové reformě a k valorizaci penzí s Radou
shodná stanoviska.
Ad 2.)
Vysoká cena nájemního bydlení v Praze, Brně a dalších městech snižuje jeho dostupnost.
Hrozí reálná možnost bezdomovectví seniorů. Seniorská populace má ústavním pořádkem
České republiky garantováno právo na bydlení, senioři si po odpracování 40 a více let pro
společnost důstojné bydlení zaslouží. Osaměle žijící seniorky a senioři ve větších bytech jsou
ekonomicky podněcováni přestěhovat se, ale není kam, sektor sociálního bydlení neexistuje
a bytový trh malometrážní byty k dispozici za dostupné nájemné nenabízí. Přitom po trojnásobném nezaplacení nájemného a služeb souvisejícím s bydlením mohou být senioři vystěhování bez rozhodnutí soudu na ulici. Rada seniorů zpracuje návrh zákona na zvýšení
funkčnosti sociálních dávek na bydlení ve vztahu k seniorům (aby při absenci sociálního bydlení umožňovaly dožití ve stávajících nájemních bytech).
Při vyjednávání s primátory Hlavního města Prahy, Brna, Plzně, Hradce Králové, Ostravy
a dalších měst bude Rada seniorů požadovat dostatečný počet malometrážních bytů a bytů
s pečovatelskou službou pro seniory. Dále bude jednat s MMR, premiérem a oběma
komorami Parlamentu o přijetí zákona o sociálním bydlení a s vládou, kraji a statutárními
městy o zařazení investičních nákladů na výstavbu sociálních bytů do rozpočtů na léta 2014
až 2020.
Ad 3.)
Zaváděné zdravotní reformy trvale zhoršují dostupnost zdravotní péče zejména pro seniory,
kteří zdravotní péči nejvíce potřebují a užívají a jsou na ní objektivně nejvíce závislí.
Dostupnost péče se snižuje rušením zdravotnických pracovišť, zdražováním doplatků na léky,
regulačními poplatky a postupujícím rozšiřováním „nadstandardní péče“ s příplatky. Proti
tomuto vývoji Rada seniorů protestuje a bude jednat s vládou na řešeních ve prospěch seniorů.
Požadujeme zrušení regulačních poplatků, nadstandardy povolit pouze u zákroků pro zdraví
zbytných, dále zjednodušení a zefektivnění systému zdravotních pojišťoven, aby se staly skutečnými veřejnoprávními institucemi s většinovou účastní klientů v řídících orgánech. V lé20

kové politice požadujeme zavedení přísné regulace cen. Současně se zhoršováním dostupnosti
kvalitní zdravotní péče se situace vyhrocuje také v sociálních službách. Systém sociálních
služeb dostává stále méně státních a veřejných prostředků a dochází k jeho omezování a zdražování. To postihuje nejenom seniory, ale i zdravotně postižené občany. K nápravě situace
bude Rada seniorů vyvíjet tlak na vládu společně s Národní radou osob se zdravotním
postižením.
Ad 4.)
Se stoupajícími cenami vstupenek a dopravy a klesajícími reálnými důchody dochází ke
zhoršování přístupu seniorů ke kultuře a dalším volnočasovým aktivitám. Průzkumy prokázaly, že 44 % seniorů se z finančních důvodů nemůže zúčastňovat kulturních a sportovních
akcí. Jde o důsledek rušení abonentních cyklů pro seniory v divadlech a koncertních síních,
nedostatečných slev v galeriích, kulturních památkách a sportovních akcích. Rada seniorů ČR
bude nadále od vlády, krajů a městských samospráv požadovat zlepšení situace.
Ad 5.)
Český trh práce není připraven na využití seniorské pracovní síly. S přetrvávající
hospodářskou krizí se situace bude dále zhoršovat. Přitom stárnoucí společnost se nemůže
dovolit vylučovat starší osoby z trhu práce a neposkytovat příležitost těm, kteří chtějí žít
aktivně. Předávání pracovních zkušeností a znalostí se uskutečňuje v rámci mezigeneračních
vztahů v pracovních kolektivech a ekonomické zapojení seniorů přináší hodnoty v ekonomice. Využití celoživotních zkušeností seniorů je prospěšné ve všech oblastech společnosti.
Rada seniorů ČR bude prosazovat realizaci zpracovaného projektu „Zaměstnávání osob 60+“.
Ad 6.)
Utváření mezigeneračních vztahů záporně ovlivňují média zkresleným obrazem významu
a vlivu seniorské generace na současnou společnost. Přehnané katastrofické scénáře stárnutí
populace a jejích důsledků, snahy privatizovat dobře a efektivně fungující průběžný důchodový systém pod tlakem finančních loby a návrhy na snižování mezigenerační a příjmové
solidarity, převedení rizik z podnikání penzijních fondů na klienty, to vše seniory stresuje,
účelově manipuluje s míněním veřejnosti a spoluvytváří konfliktní mezigenerační vztahy
a věkovou diskriminaci. Přitom v médiích stále neexistuje dostatek pořadů a informací o skutečných problémech seniorů, o jejich aktivitách, o současných a minulých zásluhách a o jejich
potenciálu pro současnost. Problematika výuky mezigeneračních vztahů ve společnosti více
generací silně chybí ve výchovném cyklu téměř všech typů škol. K nápravě neuspokojivého
stavu bude Rada seniorů ČR usilovat o zastoupení v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
Ad 7.)
Seniorská populace je pro svůj věk a zdravotní stav sociální skupinou vyžadující specifickou
péči, ochranu a pomoc. Tyto aktivity zabezpečuje Rada seniorů ČR a její členské organizace
za stát. V rámci „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí“ Rada plní další
aktivity jako participaci seniorů na tvorbě právních předpisů státu, na tvorbě koncepcí státu,
krajských a městských samospráv. Přitom financování seniorských poraden a další činnosti
Rady je naprosto nedostatečné a systémově nedokonalé. Rada seniorů požaduje zavedení obdobného systému financování jako je nastaven u parlamentních politických stran nebo u Rady
seniorů Spolkové republiky Rakousko. Dále bude prosazovat zapracování finančního krytí
volno časových a vzdělávacích aktivit seniorů do komunitních plánů obcí a plánů rozvoje
sociálních služeb. Rada seniorů zpracuje návrh zákona o postavení, funkcích a financování
Rady seniorů České republiky.

21

Ad 8.)
Rada seniorů dokončí ustavování Krajských rad seniorů ve zbývajících krajích (Liberecký,
Pardubický, Karlovarský) a bude důsledně koordinovat jejich činnost k plnění Stanov a Programového zaměření Rady. Městské rady seniorů budou rozšiřovány do všech statutárních
měst. Rada seniorů bude věnovat soustavnou pozornost pravidelnému informování veřejnosti
o postavení seniorů ve společnosti, o jejich problémech a aktivitách. Bude jednat s představiteli tisku, rozhlasů a televizí o změně mediálního obrazu seniorské populace a dále zkvalitňovat obsah a rozšiřovat prodej periodika Rady, tj. „Doby seniorů“.
Další úkoly Programového zaměření Rady seniorů ČR:

a) Zpracovat projekt rozšiřování bezplatných seniorských poraden do
všech krajských rad seniorů.
b) Prosazovat zastoupení krajských a městských rad seniorů v orgánech
samosprávy krajů a obcí.
c) Nadále rozšiřovat členskou základnu Rady seniorů ČR zejména na
úrovni krajů a statutárních měst.
d) Průběžně monitorovat a vyhodnocovat dopady řešení krize vládou na příjmovou a sociální situaci starších osob, nadále upozorňovat na rizika chudoby a sociálního
vyloučení. Požadovat, aby dopady krize na seniorskou populaci byly sociálně spravedlivé a únosné.
e) Nadále prosazovat zavedení mezinárodního dokladu seniorského stavu pro prokazování seniorských slev v zahraničí.
f) Každoročně uskutečnit za mezinárodní účasti celostátní konferenci o seniorské
problematice za účasti příslušných resortů, ústavních činitelů a výzkumných
pracovišť.
g) Prostřednictvím participace na činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, na
tvorbě právních předpisů a koncepčních dokumentů státu, krajských a městských
samospráv, prostřednictvím vyjednávacích aktivit Rady s ústavními činiteli, s hejtmany krajů a s primátory měst aktivně ovlivňovat zaměření seniorské politiky státu, krajů
a obcí s cílem zvyšovat kvalitu života seniorské populace.
h) Rozšiřovat mezinárodní styky.

V Praze dne 17. května 2013

2. sjezd RS ČR
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III.
Rada
seniorů
České
republiky,
prezidentské
a předčasné parlamentní
volby 2013
V roce 2013 byly prvně v historii uskutečněny přímé volby prezidenta České republiky. Rada seniorů umožnila prezidentským kandidátům (Ing. Miloš Zeman 2x; JUDr. Jiří
Dienstbier 1x) představit svoje programy v měsíčníků Doba seniorů. Současně byla seniorská
populace vyzvána k aktivní volební účasti a ve druhém kole volebního klání. Rada seniorů
ČR a její členská organizace Český svaz bojovníků za svobodu významně podpořily kandidaturu Ing. Miloše Zemana.
Po pádu vlády premiéra Nečase a rozpuštění Poslanecké sněmovny byly vyhlášeny
předčasné parlamentní volby s předvolební kampaní cca jeden měsíc. Rada seniorů ČR
reagovala obdobně jako v předchozích letech, tj. zorganizovala předvolební krajské kulaté
stoly s tradičním ústředním tématem: „Co udělají politické strany pro to, aby se seniorům
žilo lépe“. Současně byly využity webové stránky Rady, webové stránky členských organizací Rady a měsíčník Doba seniorů. Pro krátký termín volební kampaně byly k předvolební
agitaci mimořádně využity též oslavy Mezinárodního dne seniorů. Předvolební krajské kulaté
stoly byly uskutečněny v Jihočeském, Zlínském, Ústeckém, Středočeském kraji a v kraji Praha. Svolavatelem a organizátorem byly krajské rady seniorů, moderátorem předseda RS ČR.
Přítomní představitelé seniorských organizací i další senioři, kromě dotazů na politiky, zaujímali stanoviska k práci vlády, Poslanecké sněmovny i k politice parlamentních politických
stran. Diskuse byla otevřená, kritická ale korektní a podnětná. Kulatých stolů se celkem
zúčastnilo 26 kandidátů na poslance z 8 politických stran a hnutí. Na kandidující paní a pány
poslance bylo vzneseno 34 dotazů, připomínek a stanovisek. Prostřednictvím krajských kulatých stolů byly též navázány první kontakty s ministry současné vládní koalice.
Jihočeský kraj – 11. 10. 2013, účast Zelení, Úsvit,
KSČM, ČSSD, ANO, předneseno 7 dotazů, námětů
a připomínek. Ke všem dostali páni politici prostor
zaujmout stanovisko.
Zlínský kraj – 14. 10. 2013, účast TOP 09,
ODS, ČSSD, KSČM, předneseno 6 dotazů, námětů
a připomínek. Ke všem dostali páni politici prostor
zaujmout stanovisko.
Ústecký kraj – 15. 10. 2013, účast ANO,
Zemanovci, ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL,
předneseno 8 dotazů, námětů a připomínek. Ke všem dostali páni politici prostor zaujmout
stanovisko.
Středočeský kraj – 17. 10. 2013, účast ANO,
ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM, Zemanovci, TOP
09, předneseno 7 dotazů, námětů a připomínek. Ke
všem dostali páni politici prostor zaujmout
stanovisko.
Kraj Praha – 21. 10. 2013, účast ANO,
ČSSD, KSČM, Zemanovci, předneseno 6 dotazů,
námětů a připomínek. Ke všem dostali páni politici
prostor zaujmout stanovisko.
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Pro krátkost času volební kampaně využil předseda Rady seniorů ČR též oslav Mezinárodního dne seniorů. A to v Jihomoravském kraji (29. 9. 2013), v Plzeňském kraji (30. 9.
2013), v Královéhradeckém kraji (2. 10. 2013) a v kraji Vysočina (3. 10. 2013). Na všech
výše uvedených akcích bylo přítomno přibližně 3 000 osob v seniorském věku.
K předčasným parlamentním volbám přijalo Kolegium RS ČR Prohlášení, ve kterém
vyzvalo seniorskou populaci k masové účasti. Současně bylo seniorům doporučeno uvážit,
zda volit strany bývalé vládní koalice, které seniorům způsobily mnoho zla a utrpení. Dle
výsledků reprezentativního sociologického výzkumu osoby ve věku nad 60 let volily takto:

ČSSD
ANO
KSČM
TOP 09
ODS
Úsvit
KDU-ČSL
Ostatní

27 %
16 %
20 %
9%
9%
5%
9%
5%
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IV. Konference v Poslanecké
Parlamentu České republiky

sněmovně

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka se 12. prosince 2013
uskutečnila odborná parlamentní konference pod názvem „Dočkáme se vládní strategie pro
zdraví seniorů?“ Posláním a cílem
konference bylo upozornit nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu na neexistenci vládní strategie zdravého stárnutí
a novou vládní koalici přesvědčit o nezbytnosti jejího zpracování a realizace.
Konference se zúčastnili, kromě ODS,
zástupci všech parlamentních politických stran v Poslanecké sněmovně, odborná veřejnost a zástupci seniorské
populace. Vládu zastupoval MUDr.
Vladimír Valenta, náměstek ministra
zdravotnictví. Celkově bylo přítomno
110 osob.
Program konference:
1. Dostupnost zdravotní péče pro seniory – Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala
2. Soukromá peněžní vydání na zdravotní péči – Dr. Zdeněk Pernes
3. Financování zdravotnictví – Ing. Luděk Čermák
4. Zajištění prevence v seniorském věku – Doc.MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
5. Vystoupení náměstka ministra zdravotnictví – MUDr. Vladimír Valenta
6. Prezentace programových bodů zdravotní péče o seniorskou populaci od parlamentních
politických stran – Prof.MUDr. Rostislav Vyzula, Csc., MUDr. Jaroslav Krákora, Bc. Zuzana
Kailová, Mgr. Soňa Marková, Jana Hnyková, Doc. MUDr. Leoš Heger,CSc., MUDr. Jan
Bruthans
7. Představení Memoranda za dostupnost zdravotní péče seniorům – Dr. Zdeněk Pernes
S dotazy, stanovisky a návrhy vystoupilo 11 účastníků konference, na všechny bylo přítomnými politiky
reagováno. Schválené „Memorandum za dostupnost
zdravotní péče seniorům“ obsahuje 10 zásadních
koncepčních a legislativních požadavků na vládu, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních
věcí. Memorandum bylo podepsáno poslaneckými kluby
ČSSD, ANO, KDU-ČSL, Úsvit a KSČM. Náklady
konference dosáhly výše 133 538 Kč a všechny byly
uhrazeny ze sponzorských darů.
Předsednictvo Rady seniorů ČR dne 22. ledna 2014 vyhodnotilo průběh a výsledky konference následovně:
Konference měla vysokou úroveň a svoje poslání
splnila. Rada seniorů ČR bude prosazovat splnění
Memoranda. Předsednictvo děkuje Prof. Kalvachovi
za přípravu a moderování konference. Předsednictvo
děkuje donátorům za sponzoring konference.
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MEMORANDUM za dostupnost zdravotní
péče seniorům
Rady seniorů České republiky, o.s.
se sídlem Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
Preambule
Uzákoněný důchodový věk se v České republice od roku 1996 každoročně zvyšuje, v roce
2035 má dosahovat 67 roků u mužů i žen, a to bez rozdílu počtu vychovaných dětí. Poté se
bude dále navyšovat podle fiktivní doby dožití. Pozdějšímu odchodu do penze však musí
odpovídat zdravotní stav populace a také dostatek pracovních příležitostí. V opačném případě
jsou zákonná ustanovení kontraproduktivní. Domníváme se, že Česká republika se na novou
situaci připravuje nedostatečně, navíc zaváděné zdravotní reformy dostupnost zdravotní péče
trvale zhoršují. A to zejména seniorům přesto, že si na její kvalitní výkon celý ekonomicky
produktivní život spořili. Zejména u seniorů s nízkými příjmy a osamocených seniorů z nájemních bytů jsou vysoké doplatky za léky, regulační poplatky za dlouhodobý pobyt v nemocnici a placení „nadstandardní“ zdravotní péče velkým problémem. Lidé žijí ve stresech,
zanedbávají léčbu, nakupují závadné potraviny. V této situaci nelze po seniorech požadovat
další odklady do důchodu, protože stát zároveň nevytváří ucelenou koncepci, jak zdraví a tím
i pracovní schopnost osob ve vyšším věku zajistit. Koncepce dlouhodobé zdravotně sociální
péče stále neexistuje, spolupráce mezi resorty MPSV a MZ není dostatečná. Ačkoli nepříznivý demografický trend je znám již 20 let, Česká republika stále nemá ucelenou vládní strategii pro zajištění zdravého stárnutí seniorů, která by dlouhodobě zavazovala všechny vlády
bez ohledu na jejich politické složení a zaměření. Vkládáme velké naděje do nové Poslanecké
sněmovny a nově vznikající vlády. Jedině sociálně spravedlivá společnost může bez větších
sociálních a politických otřesů směřovat k modernímu a vyváženému státu.
Rada seniorů ČR o.s., jako konfederace 25 organizací, 44 klubů a 9 městských rad seniorů
s cca 287 000 členy vyhlašuje 10 základních požadavků pro podporu zdravého stárnutí při zajištění finanční udržitelnosti zdravotního a sociálního Vybízíme parlamentní politické strany,
aby k memorandu přistoupily a prokázaly tak vůli zabezpečit zdravotní péči stárnoucí populaci jako jednu z priorit české společnosti.
Rada seniorů ČR deklaruje následné požadavky:
• Vznik jednotné vládní strategie pro zajištění zdravého stárnutí populace ve vlídném
zdravotním prostředí (dále jen „Strategie“). Strategie musí být dlouhodobě podporována všemi vládami a celým parlamentním politickým spektrem.
• Propojení a úzkou spolupráci Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem práce a sociálních věcí na tvorbě a realizaci Strategie, založené na zdravotně sociálních analýzách současného stavu i vývoje a s respektem k evropským analýzám a sociálním programům.
• Vznik plánu sanace dluhů současného zdravotního systému. Po dosažení stabilizace
zajistit zvyšování podílu zdravotnictví na HDP na úroveň ve vyspělé Evropě
obvyklou.
• Zajistit (Ministerstvem zdravotnictví) popis chodu českého zdravotnictví jako optimálního funkčního modelu: poměr veřejného a soukromého sektoru (které složky s jakými
finančními toky), způsob honorování zdravotnických činností, který by nezakládal
umělé utrácení. Zajistit redukci a zefektivnění systému zdravotních pojišťoven s účastí
klientů v řídících orgánech. Rada seniorů ČR uplatňuje nárok na zastoupení v dozorčí
radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.
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Aktivní vyhledávání úspor uvnitř zdravotního systému. Tj. omezit neúčelně vynakládané finance na opakovaná vyšetření, medicínské postupy s neúčelně vynakládanými
prostředky a nadbytečně užívaných léků. Vznik podrobných nezávislých analýz financování zdravotního systému, včetně popisu toku finančních prostředků, rozhodujících
řídících vlivů, způsobu kontroly apod.
Platby za státní pojištěnce musí být každoročně automaticky valorizovány alespoň
o index meziročního růstu cen zdravotních služeb a léků. Rada seniorů ČR požaduje
výhledově navýšit platby za státní pojištěnce na úroveň osob bez zdanitelných příjmů,
tj. 1 080 Kč.
Podpora prevence u seniorské populace se musí stát prioritou zdravotního a sociálního
systému. Stát musí hrát aktivní roli v oblasti informování seniorů o možnostech prevence (informační kampaně). Za plnění plánu preventivních prohlídek musí senior získat benefit a být tak lépe motivován. Prevence ve formě zdravého životního stylu musí
být silně podporována, prevence ve formě lékařských výkonů/zákroků (screeningy,
očkování) musí být plně hrazena. Současná data ukazují, že nehrazená prevence není
seniory využívána.
Rada seniorů ČR požaduje osvobodit osoby nad 65 lek věku od plateb nadstandardní
zdravotní péče, zrušit poplatky u lékaře, časově omezit platby za pobyt na lůžku maximálně na 30 dnů a optimální zastropopování doplatků za léky dle věku.
Následná péče, ambulantní a terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby musejí být
více podporovány státním a veřejnými rozpočty. Rehabilitace, lázeňství, denní péče,
LDN, hospice a jiné instituce následné či paliativní péče nesmějí stát na okraji zájmu
politiků. Podporovat je nezbytné zvláště gerontologický výzkum.
Rada seniorů ČR požaduje zachovat stávající síť nemocnic s dostatečným počtem
zdravotníků nezbytných pro zajištění kvalitní péče. Odmítáme současné tendence nahrazování všeobecných zdravotních sester v LDN a v psychiatrických nemocnicích
ošetřovateli.

Toto Memorandum Rady seniorů ČR
bylo představeno veřejnosti na konferenci
„Dočkáme se vládní strategie pro zdraví
seniorů?“ svolané Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR ve spolupráci s Radou
seniorů ČR dne 12. prosince 2013.
Memorandum
bylo
schváleno
Kolegiem Rady seniorů ČR dne 11. prosince
2013. Vedoucí představitelé Rady seniorů
ČR připojují své podpisy a vyzývají
představitele politických stran, aby deklarovali svou podporu ucelenému řešení problematiky dostupnosti zdravotní péče seniorům.

27

V. Vyjednávací aktivity s ústavními činiteli
a s hejtmany krajů
Intenzita vyjednávání s představiteli partnerských ministerstev byla v roce 2013 poznamenána demisí vlády premiéra Nečase, rozpuštěním Poslanecké sněmovny a působností
úřednické vlády v demisi premiéra Rusnoka. Z ústavních činitelů vyjednávala Rada seniorů
České republiky s ministryní práce a sociálních věcí Ing. Ludmilou Müllerovou a s jejím
nástupcem Ing. Františkem Koníčkem. Po ustavení nové Poslanecké sněmovny vyjednávala
RS ČR s jejím předsedou Janem Hamáčkem. Na úrovni krajských samospráv vyjednávalo vedení RS ČR s hejtmany krajů Olomouckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského.
Dne 11. 2. 2013 se uskutečnilo
společné zasedání vedení Rady seniorů
ČR s vedením MPSV s následným programem:
• 1. Posílení sociální ochrany seniorů s nízkými penzemi a osamělých seniorů z nájemních bytů
• 2. Stav financování RS ČR v roce
2013
K bodu 1 zpracovala Rada seniorů
analytický materiál se šesti konkrétními
návrhy na změnu příslušných právních
předpisů ke zvýšení sociální ochrany
seniorů s nízkými penzemi a se dvěma legislativními a dvěma koncepčními návrhy na
posílení sociální ochrany osamělých seniorů z nájemních bytů. Výsledkem společného
jednání byl závazek ministryně iniciovat ustavení společných pracovních skupin k řešení obou
aktuálních problémů seniorské populace. A to i za účasti ministerstva pro místní rozvoj.
Předseda RS ČR projednal obě témata též v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace.
Dne 10. 9. 2013 vyjednával předseda RS ČR s ministrem Koníčkem. Jednací body
byly následující:
• 1. Mimořádná valorizace penzí 2014
• 2. Obnovení zrušené slevy na dani pracujícím důchodcům
• 3. Nastavení normativních nákladů na bydlení pro příspěvek na bydlení ve prospěch
seniorské populace
• 4. Navýšení podhodnoceného financování bezplatných seniorských poraden.
Výsledkem jednání byl příslib ministra připravit legislativní návrh na mimořádnou
valorizaci penzí v červenci 2014, dále vypracovat koncepci příslušných legislativních úprav
k finanční dostupnosti nájemního bydlení osamocených seniorů. Ohledně obnovení zrušené slevy na dani pracujícím
důchodcům již od roku od roku 2014 ministr přislíbil
napsat dopis ministru financí. Navýšení podhodnocené
dotace poradnám RS ČR bylo řešeno prostřednictvím druhé
etapy dotačního programu MPSV na financování sociálních
služeb.
Dne 15. 7. 2013 vyjednával předseda RS ČR s hejtmanem Olomouckého kraje o financování krajské rady se28

niorů. Výsledkem byl příslib hejtmana podpořit činnost krajské rady seniorů Olomouckého
kraje částkou 100 000 až 150 000 Kč. Podmínkou je ale zpracování příslušného projektu
s odůvodněním požadovaných částek. Jednání hejtmana s předsedou krajské rady seniorů
Olomouckého kraje ve výše uvedené věci se uskutečnilo dne 6. srpna.
Dne 5. 8. 2013 se uskutečnilo jednání
předsedy RS ČR a předsedkyně krajské rady
seniorů s hejtmanem a radním pro sociální politiku
Královéhradeckého kraje. Jednacími body bylo financování bezplatné seniorské poradny pro Královéhradecký kraj, financování krajské rady seniorů
a oslavy Mezi-národního dne seniorů v kraji.
Výsledkem jednání byl příslib hejtmana přispět na
činnost bezplatné seniorské poradny částkou 100
000 Kč a na významné aktivity krajské rady seniorů a jejich členských organizací částkou 250
000 Kč. Dále byl dohodnut termín oslav Mezinárodního dne seniorů na 2. říjen, a to včetně
aktivní účasti vedení kraje na jejich průběhu.
Dne 5. 9. 2013 se uskutečnilo jednání předsedy, statutárního místopředsedy RS ČR
a předsedy krajské rady seniorů s hejtmanem Moravskoslezského kraje. Delegace RS ČR
panu hejtmanovi představila činnost Rady seniorů ČR v kraji, nastínila krajské problémy
a potřeby seniorské populace a požádala o dofinancování bezplatné seniorské poradny pro
Moravskoslezský kraj částkou 130 000 Kč. Dále byl uplatněn opakovaný požadavek
statutárního místopředsedy RS ČR pracovat v sociální komisi krajské samosprávy. Jednání
bylo korektní, otevřené a věcné. K udržení bezplatné seniorské poradny přislíbil pan hejtman
požadovanou částku dofinancovat.
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VI. Participace Rady seniorů ČR na tvorbě
zákonů a dalších právních předpisů státu
V roce 2013 byla Rada seniorů ČR meziresortním připomínkovým místem třech
ministerstev, to v praxi znamená, že měla možnost participace na tvorbě právních předpisů
ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví a ministerstva pro místní
rozvoj. K připomínkování bylo předloženo:
• návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální
podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které
se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení
• návrh zákona o druhém zvýšení důchodů a příplatku k důchodu v roce 2014 a o změně
zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů
• návrh zákona, kterým se mění zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
• návrh zákona, kterým se mění zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a novely zákonů doprovodných
• návrh zákona, kterým se mění zákon č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně a zákon č.280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních
pojišťovnách
• komplexní řešení sociálního bydlení – analytická část
• komplexní řešení sociálního bydlení – návrhová část
• hodnocení dopadů k návrhu nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
• návrh zákona, kterým se mění zákon č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen.
Ke všem návrhům právních předpisů bylo vypracováno stanovisko, dále bylo
uplatněno sedm zásadních připomínek, dva doplňující a 14 pozměňovacích legislativních
návrhů. K dokumentům ministerstva pro místní rozvoj bylo uplatněno devět
koncepčních návrhů.
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VII. Činnost krajských rad seniorů
V roce 2013 působilo v České republice již 11 krajských rad seniorů. Ve všech krajích se uskutečnila
jednání s vedoucími představiteli krajských samospráv o seniorských tématech. Tedy rozšíření sítě
sociálních služeb, výstavba domovů pro seniory,
finanční podpora obcím při výstavbě malometrážních bytů a domů s pečovatelskou službou,
zavedení regionální dopravy pro osoby starší 70 let
zdarma, rozvoj Senior Pasů a Senior Pointů, podpora
a rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit
seniorské populace.
Krajská setkání městských a místních klubů důchodců svolaly krajské rady seniorů
Královéhradeckého, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje. Jednání byla přítomnými
představiteli klubů kladně hodnocena, a to zejména možnost oslovit hejtmany a příslušné
náměstky odpovědné za seniorskou problematiku v krajích. Krajské rady seniorů v Plzeňském
kraji, v Královéhradeckém kraji, v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském kraji a v kraji
Vysočina zorganizovaly důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů. V ostatních krajích,
kromě Prahy, uskutečnily oslavy Mezinárodního dne seniorů přímo Krajské úřady, respektive
jejich organizace (Sun Drive). Oslav se zúčastnily tisíce seniorů, dále představitelé krajů
a v některých krajích též představitelé statutárních měst.
Seniorské organizace z krajské rady seniorů Jihočeského kraje uskutečnily seniorský
turnaj v kopané a seniorské sportovní hry v Prachaticích. Dále krajská rada seniorů
vystavovala na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA.
Krajská rada seniorů Jihomoravského kraje zase uskutečnila anketu o životní úrovni
seniorů v kraji. Z anketních lístků, které odevzdalo 168 respondentů, vyplývá, že po uhrazení
nákladů na bydlení a nákladů na uspokojení
dalších základních životních potřeb zbývá
jihomoravskému seniorovi 139 Kč na den.
Středočeská krajská rada seniorů uskutečnila seniorský běh Kladno – Lidice a královéhradecká krajská rada seniorů organizačně
a finančně podpořila 1. krajské sportovní hry ve
Skřivanech a tím výčet zdaleka nekončí.
Kromě Moravskoslezského kraje se
všechny krajské rady seniorů zapojily do realizace projektu Senior Pas. Jde o bezplatné karty
slev vstupného do kulturních památek, masážních a kosmetických salónů, slev v lékárnách a nadstandardních
služeb v nemocnicích, slev v prodejnách nábytku, restauracích, ubytovacích zařízeních a podobně. Karta je platná
na celém území České republiky a na některých teritoriích
Dolního Rakouska. Prostřednictvím EURAGu usiluje Rada seniorů ČR o rozšíření Senior Pasu na Slovensko a do
dalších zemí. Za dobu realizace společného projektu se
Sun Drive byly Senior Pasy vydány 27 837 novým
držitelům. V síti slev je zapojeno 2 558 poskytovatelů. Situace je ale v jednotlivých krajích
rozdílná, nejdále je kraj Jihomoravský. Kromě krajské rady seniorů Zlínského kraje všechny
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ostatní krajské rady seniorů publikovaly svoji činnost na webových stránkách Rady seniorů
ČR. Některé krajské rady seniorů mají navíc svoje portály vlastní. Více o jednotlivých
krajských radách seniorů na www.rscr.cz

VIII. Výstavní činnost
V roce 2013 propagovala Rada seniorů ČR seniorskou populaci na čtyřech výstavách,
a to na výstavě FOR SENIOR v Praze, na výstavě MEDICAL FAIR a REHAPROTEX
v Brně, na výstavě ŽIVOT BEZ BARIÉR v Ostravě a na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA
v Českých Budějovicích. Stánky Rady navštívily tisíce účastníků, kteří zdarma obdrželi starší
výtisky měsíčníku Doba seniorů. Zájemcům bylo poskytnuto též právní, bytové a sociální
poradenství. Na třech výstavách (Praha, Brno, Ostrava) prezentovala Rada seniorů ČR
návštěvníkům též přednášky se seniorskou tématikou.

IX. Vydavatelská činnost
Po celý rok 2013 vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník plnil
úlohu nejmasovějšího seniorského periodika v České republice s bohatou nabídkou poradenství a pomoci, s nabídkou popularizace společenských, kulturních a sportovních aktivit
seniorských subjektů a v neposlední řadě též s širokou nabídkou seniorské turistiky a zájezdů.
Od října loňského roku je Doba seniorů jediným periodikem pravidelně publikujícím Seznam
poskytovatelů slev pro seniory Senior Pas. Po celý rok 2013 vycházel měsíčník ve 13 000
nákladu.
Odborné poradenství v Době seniorů:
• Leden – spotřebitelská poradna – co
s neuznanou reklamací; právní
poradna pomoc našla v naší poradně, počítačová poradna – trojský
kůň krade data; zdravotní poradna –
jak předcházet infarktu a mrtvici
• Únor – bytová poradna – příspě-vek
na bydlení – kdo má na něj ná-rok,
nájemné i letos dále poroste?;
finanční poradna – pozor, změna
bankovních účtů FÚ, důchodci a daně 2013; právní poradna – exekuce
dostaly nová pravidla, skončí letitá
nespravedlnost; zdravotní poradna –
hodnoty z hranic zdraví; počítačová poradna – etika a e- maily
• Březen – bytová poradna – nájemné i letos dále poroste?; počítačová
poradna – instalujeme z flash disku;
právní poradna – reklamace zboží
s dárkem, stop okrádačům cyklistů
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Duben – bytová poradna – jak rozúčtovat vodné a stočné?; počítačová poradna –
co nejlépe splní moje potřeby, desktop, notebook, netbook, tablet nebo
smartphone?
Květen – počítačová poradna – převod do PDF; spotřebitelská poradna – pomocníci ke stažení; zdravotní poradna – dobrý zrak není samozřejmostí, jak si ho
udržet i s přibývajícím věkem? desatero prevence; právní poradna nenechte se
obrat o svá práva
Červen – bytová poradna – dálkové vytápění: ano či ne?; počítačová poradna –
jak zrychlit starší počítač; právní poradna – práce v předčasném důchodu, pomáháme řešit problémy; zdravotní poradna – jak předcházet nádorovým onemocněním
Červenec – bytová poradna – vyúčtování služeb u nebytového prostoru;
počítačová poradna – jak změnit obrázek na ploše monitoru, zásada tří ne; právní
poradna – radíme, jak se bránit; zdravotní poradna – proč vznikají zhoubné nádory
Srpen – právní poradna – radíme vám, jak se bránit; počítačová poradna –
problémy s ovladači; spotřebitelská poradna – naučte se bránit šmejdům!;
zdravotní poradna – karcinogeny kolem nás
Září – bytová poradna – řešíme problémy s bydlením; počítačová poradna – potíže
s novým počítačem; právní poradna – radíme vám s paragrafy; zdravotní poradna
– umění žít a umění odejít
Říjen – počítačová poradna – zkontrolujte si svůj počítač; spotřebitelská poradna
– co bychom měli vědět před nákupem; právní poradna – naivita a nejasnosti se
mohou prodražit
Listopad – bytová poradna – úspory při vytápění; počítačová poradna – konec
Windows XP za půl roku; bytová poradna – jak změřit plochu bytu a nebytových
prostor?; právní poradna – dědické právo v novém občanském zákoníku
Prosinec – bytová poradna – šetříme teplou užitkovou vodu, pozor, nenaleťte na
spořiče energie!; zdravotní poradna – nebezpečí jménem pneumonie; počítačová
poradna – internetová hrozba požaduje výkupné; právní poradna – dědické právo
v novém občanském zákoníku
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X. Bezplatné poradenství a pomoc Rady
seniorů seniorské populaci
Bezplatné poradenství a pomoc seniorské populaci v roce 2013 poskytovala Rada
seniorů ČR v sedmi poradnách, a to v oblastech právních, bytových a sociálních v hlavním
městě Praze, Brně, Ostravě, v Hradci Králové a ve Zlíně. V oblastech právních v Plzni,
a v oblastech právních a bytových v Kladně. Ambulantní poradny poskytly poradenství
a pomoc 2 750 klientům a terénní sociální pracovník poskytoval celoroční pomoc 32
klientům. Meziročně jde o nárůst 57 klientů.
Metodika poskytování služby je 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 2013 byli pracovníci 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 problému vázán mlčenlivostí. Ve všech 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 18 případech doprovázel
terénní sociální pracovník vážně postižené klienty nejen na úřady ale též na lékařská
vyšetření.
V ambulantním akreditovaném poradenství pracovalo v roce 2013 18 pracovníků na
4,5 pracovního úvazku a v terénním poradenství jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku.
Na realizaci projektu akreditovaného poradenství obdržela Rada seniorů celkovou
částku 2 550 950 Kč. Z toho získala od ministerstva práce a sociálních věcí 1 437 000 Kč,
od ministerstva pro místní rozvoj 450 000 Kč, od Hlavního města Prahy 100 000 Kč, od
Jihomoravského kraje 248 150 Kč, od Královéhradeckého kraje 255 000 Kč a od Úřadu
práce 60 800 Kč. Meziročně šlo o 489 547 Kč vyšší částku, což znamená navýšení o 23,7
procentních bodů.
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XII. Webové stránky Rady seniorů ČR
V roce 2013 byla provedena rekonstrukce webových stránek RS ČR. Na základě výsledků
výběrového řízení byl přijat též nový webmaster na jejich obsluhu. Na webových stránkách jsou
pravidelně vyvěšovány informace o všech významnějších aktivitách Rady seniorů. Nejdete zde zprávy
o jednání s jednotlivými ministerstvy, stejně jako připomínky RS ČR k připravovaným zákonům
a předpisům, nechybí ani reakce na politické dění. Stránky ale zdaleka neinformují jen o dění v centru
RS ČR. Přinášejí reportáže a zajímavosti z krajů, nechybí příspěvky o aktivitách sdružení, spolků
a klubů, které jsou členy Rady seniorů.
Zájemci najdou na webu rovněž aktuální kontakty na všechny Krajské rady seniorů, nechybí
ani přehled všech bezplatných poraden, včetně pracovní doby a telefonických kontaktů.
V průběhu roku 2013 bylo ve spolupráci s kraji a přispěvateli vloženo 71 nových příspěvků.

XIII. Mezinárodní aktivity
V roce 2013 se zástupce Rady seniorů ČR aktivně zúčastnil obou zasedání Generální
rady EURAGu, a to 19. až 20. dubna v Luxemburgu a 26. a 27. října v Rize. Na zasedáních byly otevřeny problémy financování
českého zdravotnictví, možnosti využití
evropských prostředků pro seniorskou
populaci a v neposlední řadě též asociální
opatření českého státu ve vztahu k seniorům přijatá koaliční vládou premiéra Nečase. Dále byly
předloženy koncepční návrhy na zkvalitnění činnosti
EURAGu a na rozšíření projektu Senior Pas za hranice
České republiky. Získané informace od zahraničních
partnerů jsou využívány též v legislativní, vyjednávací
a koncepční praxi Rady seniorů ČR. Zahraniční delegace
byly přítomny na 2. sjezdu Rady seniorů.

XIV. Závěrem
Rok 2013 byl rozsahem a významem aktivit pro Radu seniorů České republiky rokem hektickým, úkoly ale splněny byly. Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje činnost orgánů, Sekretariátu,
krajských rad seniorů, bezplatných seniorských poraden, odborných týmů a komisí odborných komisí
Rady, nikoliv další bohatou a rozmanitou působnost jednotlivých členských organizací, klubů a institucí. V tomto pojetí by závěrečné hodnocení práce celého seniorského hnutí bylo významně obsáhlejší.
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PŘÍLOHY:
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - ve zjednodušeném rozsahu
RADA SENIORŮ ČR
ke dni 31.12.2013
( v celých Kč)

A
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Nájemné a služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpis, prodaný majetek,tvorba rezerv celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

Činnost
Činnost
hlavní
hospodářská
6 137 337
66 758 1 242 411
536 774
1 458 065
0
4 075 740
0
0

B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnvitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem

6 583 444
0
0
0
1 887 263
0
0
4 696 181

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
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446 107

1 255 417
1 255 417

13 003

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
Rozvaha ( bilance) - ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2013
( v celých Kč)
AKTIVA
A
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B
I.
II.
III.
IV.

Krátkodobý majetek
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

333 572
0
117 749
215 823
0

652 271
0
17 400
634 871

333 572

652 271

0
0
0

446 107
0
446 107

333 572
0
151 285
182 287

206 164
0
0
153 468
52 696

333 572

652 271

PASIVA
A. Vlastní zdroje
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B.
I.
II.
III.
IV.

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM
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II.

Náklady na poradenství

Kč

CELKEM NÁKLADY
1.

2 550 830

Osobní náklady

1 613 751

1.1.

Hrubé mzdy

404 580

1.2.

Odvody na sociální,zdravotní,zákonné pojištění

309 216

1.3.

Ostatní osobní náklady

899 955

Provozní náklady celkem

937 079

2.
2.1.

Kancelářské zařízení a potřeby

5 055

2.2.

Odborná literatura

6 444

2.3.

Nájemné a služby

2.4.

Cestovné

2.5.

Spoje celkem

96 032

2.6.

Ostatní náklady

30 326

2.7.

Tvorba projektů

15 000

2.8.

Doba seniorů

2.9.

Opravy a udržování
ROZDÍL

536 774
1 214

200 635
45 599

PŘÍMY - VÝDAJE
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0

Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
bezplatných poraden RS ČR za rok 2013
PŘÍJMY Z DOTACÍ NA PORADENSTVÍ
I.

Příjmy z dotací

Kč

1.

Dotace MPSV

2.

Dotace MMR

450 000

3.

Dotace z rozpočtů krajů

603 150

4.

Dotace statutárních měst

5.

Úřad práce

1 437 000

0
60 680

Celkové příjmy na porandenství
NÁKLADY NA PORADENSTVÍ
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2 550 830

Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
sekretariátu RS ČR za rok 2013
Kč
1.

Přímy sekretariátu Rady seniorů ČR

1 319 101
25 036

1.1.

Členské příspěvky organizací

1.2.

Členské příspěvky klubů

1 600

1.3.

Členské příspěvky individuálních členů

2 900

1.4.

Dary

1.5.

Úrok v bance

1.6.

Dotace MPSV na účelné aktivity seniorů

669 168

1.7.

ostatní příjmy (vratky záloh, kulaté stoly)

47 174

1.8.

prodej nábytku Ostrava

2.

568 162
61

5 000

Výdaje sekretariátu Rady seniorů ČR

1 026 938
4 960

2.1.1.

kancelářské potřeby

2.1.2.

cestovné

13 440

2.1.3.

pojistné, bankovní poplatky

15 643

2.1.4.

školení a porady

12 969

2.2.

Personální náklady

66 485

2.3.

Sjezd RSČR

2.4.

Jednání orgánů

19 746

2.5.

Zahraniční aktivity

23 779

2.6.

Zdravotní konference

2.7.

Tiskové konference

2.8.

Převod na Dobu seniorů

ROZDÍL

178 523

123 537
952
566 904

PŘÍJMY - VÝDAJE
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292 163

Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
krajských rad seniorů za rok 2013
Kč
I.

Přímy krajských rad seniorů

1.

Příjmy z dotací KÚ

2 075 000

1.1.

Krajská rada Královéhradeckého kraje

250 000

1.2.

Krajská rada Moravskoslezského kraje

300 000

1.3.

Krajská rada Zlínského kraje

1.4.

Krajská rada Jihomoravského kraje

1.5.

Krajská rada Olomouckého kraje

1.6.

Krajská rada Jihočeského kraje

140 000

1.7.

Krajská rada kraje Vysočina

100 000

1.8.

Krajská rada Plzeňského kraje

200 000

1.9.

Krajská rada Ústeckého kraje

310 000

1.10.

Krajská rada Středočeského kraje

200 000

1.11.

Krajská rada Praha

60 000
500 000
15 000

0

II.

Výdaje krajských rad seniorů

2.

Výdaje z dotací KÚ

1 734 062

2.1.1.

Krajská rada Královéhradeckého kraje

250 000

2.1.2.

Krajská rada Moravskoslezského kraje

256 075

2.1.3.

Krajská rada Zlínského kraje

2.1.4.

Krajská rada Jihomoravského kraje

2.1.5.

Krajská rada Olomouckého kraje

2.1.6.

Krajská rada Jihočeského kraje

2.1.7.

Krajská rada kraje Vysočina

2.1.8.

Krajská rada Plzeňského kraje

200 000

2.1.9.

Krajská rada Ústeckého kraje

310 000

2.1.10.

Krajská rada Středočeského kraje

200 000

2.1.11.

Krajská rada Praha
ROZDÍL

60 000
238 185
15 000
140 000
64 802

0
PŘÍJMY - VÝDAJE
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340 638

