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SENIORŮ ČESKÉ
REPUBLIKY
ZA ROK 2014
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I. Úvodem
Rok 2014 byl pro Radu seniorů ČR rokem naděje. Po předčasných volbách se
úřadu ujala nová vláda a noví ministři, programové prohlášení vlády deklaruje vstřícnější
vztah k seniorům než tomu bylo u vlád předchozích. Rok 2014 byl tedy rokem intenzivního
vyjednávání s novým vedením státu, rokem navazování kontaktů a prosazování zájmů seniorů
na úrovni ministerstev a v důchodové komisi. A v neposlední řadě prosazování potřeb seniorů
též v odborných týmech pro tvorbu Koncepce a zákona o sociálním bydlení. Rok 2014 byl
rokem nápravy třetinové valorizace penzí a rokem znovuobnovení zrušené slevy na dani pro
150 000 pracujících důchodců. Rok 2014 byl rokem zrušení regulačních poplatků
ve zdravotnictví. Radě seniorů České republiky se podařilo prosadit vyšší než zákonnou
valorizaci penzí 2015, i když s 1,8 procentním navýšením spokojeni nejsme. Požadavek byl
plně vykompenzovat pokles reálné kupní síly penzí za léta 2010 (- 1,34 %), 2012 (- 2,35 %)
a 2013 (- 0,2 %), tedy nikoliv 1,8 % ale 3,9 %. Rok 2014 byl rokem nepatrného růstu reálné
kupní síly starobních penzí, která meziročně navýšila o 0,1 procentního bodu. Nejde ale
o zásluhu vlády, nýbrž o důsledek nízké inflace a meziroční stagnace životních nákladů
důchodců (- 0,1 %). Nepodařilo se ale zabránit zhoršení sociálního postavení seniorské
populace, které měřené náhradovým poměrem (důchod/mzda) meziročně pokleslo ze 43,6 %
na 43,0 %, tj. o 0,6 procentního bodu!
Rok 2014 byl také rokem „měření“ kvality života českých seniorů, které se uskutečnilo
pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny za
mezinárodní účasti ve sněmovně dne 2. října.
Šlo o první historický pokus objektivně
zhodnotit situaci, pro hodnocení byly vybrány
rozhodující indikátory, tj. materiální spotřeba
seniorů, zdraví a bydlení.
Po ročním zvolnění intenzity důsledkem
demise Nečasovy vlády a existence úřednického
kabinetu v demisi, byl rok 2014 rokem významné participace Rady seniorů ČR na tvorbě právních předpisů státu. Kromě ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví
a ministerstva pro místní rozvoj, dostala Rada nově statut meziresortního připomínkového
místa od ministerstva financí. Celkem byly uplatněny připomínky a legislativní návrhy
k sedmnácti návrhům právních předpisů a k jednomu koncepčnímu dokumentu. Navíc, pro
nezbytné zvýšení sociální ochrany starobních důchodců s nízkými příjmy, jsme zpracovali
a příslušným ústavním činitelům předložili vlastní návrh zákona o minimálním starobním
důchodu.
Rok 2014 byl rokem voleb do Evropského parlamentu a voleb komunálních. Na obou
volbách Rada seniorů ČR participovala. U evropských voleb se zapojila do předvolební
kampaně a u voleb komunálních, kromě předvolební kampaně i přímým vstupem devíti
vlastních kandidátů na zastupitele statutárních měst.
Začátkem roku 2014 se uskutečnilo společné jednání vedoucích představitelů RS ČR
s vedením ČT na kterém byly dohodnuty konkrétní formy vzájemné spolupráce. Výsledkem
je podstatné rozšíření seniorských témat ve zpravodajských relacích a také vyšší mediální
podpora společenských a sportovních akcí Rady a jejich členských organizací.
V roce 2014 byla dne 14. května uzavřena dohoda o spolupráci s KDU – ČSL. Počet
partnerských politických stran Rady seniorů ČR se tak rozšířil za dvou na tři.
K významným změnám došlo v roce 2014 též na krajské úrovni organizační výstavby
RS ČR. Další krajskou radu seniorů se podařilo ustavit v Libereckém kraji a konsolidovat se
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podařilo krajskou radu seniorů v Olomouckém kraji. Rada seniorů ČR tak aktivně působí již
ve dvanácti krajích. Ke kvantitativnímu a kvalitativnímu rozvoji činnosti došlo u krajských
rad seniorů ve sportovní oblasti a také při krajských oslavách Mezinárodního dne seniorů.
Důstojné oslavy zorganizovaly všechny krajské rady seniorů, na celostátní úrovni byl
Mezinárodní den seniorů zahájen přijetím u prezidenta republiky.
Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů ČR loni zasedalo čtyřikrát, předsednictvo
desetkrát a kontrolní a revizní komise pětkrát.

Členové Kolegia Rady seniorů České republiky
jméno
funkce
účast na zasedáních Kolegia
Dr. Zdeněk Pernes
předseda RS ČR
100 %
Ing. Oldřich Pospíšil
statutární místopředseda RS ČR
75 %
Ing. Milan Taraba
místopředseda RS ČR
100 %
JUDr. Václav Roubal
místopředseda RS ČR
100 %
Alois Malý
místopředseda RS ČR
75 %
Ing. Jaroslav Ulma
100 %
Jaroslav Pulchart
100 %
plk. Pavel Vranský
75 %
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
50 %
Doc. MUDr. JosefAlois Tichý, CSc.
75 %
Ing. Danuše Steinová
75 %
Iva Pílková
75 %
Mgr. Marie Návratová
50 %
Naďa Mihalovičová
50 %
Pavlína Krbcová
100 %
Pavla Radová
100 %
100 %
Ing. Růžena Rýglová
JUDr. Ladislav Kovařík
75 %
František Špaček
100 %
PaedDr. Květa Čelišová
75 %
Milan Fabián
100 %
100 %
Jiří Soldán
Ing. Libor Dupal
100 %
Doc. RNDr. Martin Šolc
75 %
Plk. Ing. Jiří Pešta
50 %
Leoš Jochec
100 %
Miloslav Vajs
75 %
Iveta Luxová
15 %
Marcela Reichelová
50 %
Mgr. Zdeněk Srba
100 %
Václav Minařík
100 %
Mirka Palečková
100 %

Členové předsednictva Rady seniorů České republiky
jméno
Dr.Zdeněk Pernes
Ing.Oldřich Pospíšil
Ing. Milan Taraba

účast na zasedáních předsednictva
100 %
70 %
100 %
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JUDr. Václav Roubal
Alois Malý
Ing. Jaroslav Ulma
Jaroslav Pulchart
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, Csc.
Plk. Pavel Vranský

80 %
80 %
100 %
90 %
70 %
70 %

Členové Ústřední kontrolní a revizní komise Rady seniorů České republiky
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
80 %
místopředseda ÚKRK
80 %
100 %
80 %
100 %
80 %
60 %

II. Mezinárodní konference o kvalitě života
českých seniorů
Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka se 2. října 2014 ve
sněmovně uskutečnila odborná parlamentní konference pod názvem „Kvalita života českých
seniorů“. Šlo o první historický pokus „změřit“ kvalitu seniorského života v České republice.
Pro hodnocení byly vybrány rozhodující indikátory, tedy materiální spotřeba seniorů, která
byla z dat ČSÚ vypočítána v reálných hodnotách, dále zdraví a bydlení. Ke splnění stanoveného poslání zpracovala Rada
seniorů ČR analýzu struktury a dynamiky spotřeby domácností důchodců
za posledních deset let, uskutečnila
sociologické šetření o kvalitě života
českých seniorů a dále posoudila stav
plnění Memoranda „Za dostup-nost
zdravotní péče seniorům“. Pod-poru
Memoranda
v prosinci
2013
podepsaly, kromě TOP 09 a ODS,
všechny poslanecké kluby ve sněmovně.
Dále byly posouzeny problémy seniorského bydlení, zejména
současný právní stav v zajištění dostupnosti přiměřeného bydlení seniorů, a situace v přípravě nových právních předpisů. Připravovaná Koncepce a zákon o sociálním bydlení by měly dostupnost seniorského bydlení
komplexně zajistit.
Konference se zúčastnilo 148 podepsaných osob, mezi přítomnými byli zástupci
ministerstev, poslanci, senátoři, členové Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, členové
Odborné komise pro důchodovou reformu, představitelé zdravotních pojišťoven, lékárnické
komory, nemocnic a 12 zahraničních hostů.
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Na konferenci vystoupilo devět prezentantů s konkrétními tématy o materiální spotřebě důchodců, o době dožití a ochraně zdraví české seniorské populace a o dostupnosti a kvalitě bydlení českých seniorů. Situaci v okolních zemích a v Evropské unii prezentovalo sedm
zahraničních hostů.
V předvečer konference proběhlo slavnostní
přivítání zahraničních hostů v hotelu Intercontinental za
přítomnosti místopředsedy senátu ing. Zdeňka Škromacha.
Prezentace a výstupy z konference byly uveřejněny na webu (www.rscr.cz) a publikovány v měsíčníku
Doba seniorů.
Dále byly projednány v Radě vlády pro seniory
a stárnutí populace a v Odborné komisi pro důchodovou
reformu. Memorandum z konference bylo předáno prezidentovi, premiérovi a věcně příslušným ministrům.
Materiály využívá odborná veřejnost i akademická sféra.
Program konference:
1. Konflikt generací: “mladí proti starým“ – Prof. PhDr. Martin Potůček, Csc.MSc.
2. Struktura a dynamika spotřeby českých důchodců – Dr. Zdeněk Pernes
3. Výsledky sociologického šetření o kvalitě života českých seniorů – Ing. Lubomír
Vacek
4. Doba dožití a doba dožití ve zdraví; dostupnost zdravotní a lázeňské péče českým
seniorům – Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, CSc.
5. Léková politika a senioři, očkování dospělých s důrazem na seniorskou populaci
– Prof. MUDr. Jan Švihovec, CSc.
6. Plnění memoranda „O dostupnosti zdravotní péče seniorům“ za dobu deseti měsíců
jeho účinnosti – Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
7. Bydlení českých seniorů, nedořešené problémy – Ing. Milan Taraba
8. Stav přípravy zákona o sociálním bydlení a seniorská populace – Robin Povšík
9. Vystoupení zahraničních hostů
10. Závěr konference, přijetí Memoranda ke zvýšení kvality života českých seniorů
S dotazy a připomínkami vystoupilo 12 účastníků konference, všechny byly
zodpovězeny. Předsednictvo Rady seniorů ČR dne 15. října 2014 vyhodnotilo průběh a výsledky konference následovně: Konference měla vysokou
odbornou a společenskou úroveň a své poslání splnila.
Konference prokázala intelektuální schopnost Rady
seniorů ČR být mluvčím seniorské populace. Předsednictvo děkuje předsedovi Poslanecké sněmovny, první
místopředsedkyni Poslanecké sněmovny, místopředsedovi Senátu Parlamentu ČR ing. Zdeňku Škromachovi, přítomným náměstkům ministrů a firmám Pfizer
s.r.o. a Senior Holding s.r.o za aktivní podporu
konference.
MEMORANDUM KE ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ
Mezinárodní konference, svolaná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 2014
Radou seniorů České republiky pod záštitou předsedy Poslanecké Sněmovny pana Jana
Hamáčka, posoudila kvalitu života českých seniorů.
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Šlo o první historický pokus. Pro hodnocení byla vybrána rozhodující kritéria měření
kvality života – tedy reálná materiální spotřeba, zdraví a bydlení. Ke splnění ambiciózního
cíle vypracovala Rada seniorů ČR analýzu struktury a dynamiky spotřeby domácností
důchodců za posledních deset let, uskutečnila sociologické šetření a posoudila stav plnění
Memoranda RS ČR Za dostupnosti zdravotní péče seniorům z prosince 2013, jehož realizaci
podpořily všechny strany současné vládní koalice. Dále byly posouzeny problémy
seniorského bydlení, včetně právní ochrany seniorů a stavu přípravy nových právních
předpisů.
Konference se zúčastnili představitelé ministerstev, poslanci, senátoři, členové Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace, členové Odborné komise pro důchodovou reformu,
představitelé zdravotních pojišťoven, lékárnické komory, nemocnic, seniorské veřejnosti
a dvanáct zahraničních hostů. Na konferenci vystoupilo devět prezentantů s konkrétními
tématy
o materiální spotřebě důchodců, o době dožití a ochraně zdraví české seniorské populace
a o dostupnosti a kvalitě bydlení českých seniorů. Situaci v okolních zemích a v Evropské
unii prezentovalo šest zahraničních hostů.
Dle sekundární analýzy výzkumných šetření Statistiky rodinných účtů a Spotřebitelských cen Českého statistického úřadu kvalita života českého důchodce, měřená jeho
spotřebou, neroste. V posledních deseti letech rostla reálná spotřeba pouze u šesti desetin
položek spotřeby (24 % až 76 %, průměr – 60 %). Na stabilní růst životní úrovně příjmy
českým důchodcům nepostačují. Za velmi závažnou skutečnost lze považovat 41 procentní
pokles reálné spotřeby u výrobků a služeb pro život člověka nezbytných. Po zaplacení
výrobků a služeb pro život člověka nezbytných (97 189 Kč, tj. 72, 2 % spotřebních výdajů)
zbylo v roce 2013 českému důchodci 25 520 Kč na nákup výrobků a služeb zbytných. Na
nákup knih, novin a časopisů vynakládal český důchodce v loňském roce 1 604 Kč, na nákup
domácích a zahraničních rekreací 1 848 Kč, na kulturní produkce 2 337 Kč, na rekreační
a sportovní služby 250 Kč, na pohoštění v restauracích 2 584 Kč a na ubytování v hotelích
206 Kč. Na nákup vzdělávacích aktivit vynaložil český důchodce v loňském roce 130 Kč. Na
důstojný život českému důchodci jeho důchod nepostačuje, proto si musí přivydělávat, a do
spotřeby zapojovat též příjmy ostatní. A to včetně prodeje celoživotně střádaného majetku.
Sociální dávky čeští důchodci v podstatě nevyužívají, jejich váha na celkových příjmech
dosahovala v posledních deseti letech 0,35 až 1,35 procentního bodu.
Dle sociologického šetření o kvalitě života českých seniorů v roce 2014, kterého se
zúčastnilo 896 respondentů, je se svým dosavadním životem spokojeno 42 % seniorů. Svoji
ekonomickou situaci a životní úroveň hodnotí 63 % seniorů jako průměrnou, jako velmi dobrou 10 % a jako spíše, či velmi špatnou 27 % seniorů. Celkový disponibilní příjem do 10 000
Kč uvedlo 38 % dotázaných, příjem mezi 10 000 až 20 000 Kč uvedlo 55 % dotázaných a příjem nad 20 000 Kč přiznalo 4 % dotázaných. Nejlépe se českým seniorům žije v malých
obcích a velkoměstech, nejhůře ve větších městech okresního typu. Za největší problémy čeští
senioři považují zdravotní systém (50 %) a osobní zdravotní stav, 38 % seniorských nájemců
nájemních bytů se částečně obává, že nebude mít kde bydlet a 26 % má ze ztráty bydlení
velké obavy. Většina seniorů, 82 %, tráví svůj volný čas ve svém bytě nebo domě. To souvisí
především s jejich zdravotním stavem, stylem života, ale též s finanční situací a dalšími
možnostmi.
Z deseti opodstatněných požadavků Memoranda „Za dostupnost zdravotní péče
seniorům“ byly za devět měsíců jeho účinnosti splněny dva. Za nejvýznamnější možno považovat zrušení zdravotních poplatků, zejména v nemocnici, a navýšení plateb za státní pojištěnce ze 787 Kč na 845 Kč měsíčně. Dlouhodobého cíle Rady seniorů ČR – 1080 Kč – ale zatím dosaženo nebylo. Plnění ostatních požadavků bylo dle sdělení ministra zdravotnictví
nastartováno. Připravuje se jejich zapracování do českého právního řádu a koncepčních
projektů ministerstva.
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Koncepce sociálního bydlení v České republice má být zpracována do konce roku
2014 a zákon o sociálním bydlení má být účinný v roce 2017. Dostatečná sociální ochrana nájemního bydlení osamocených seniorek a seniorů stále neexistuje, osamělí senioři a seniorky
vynakládají na nájemní bydlení 42 a více procent disponibilních příjmů. Sektor sociálního
bydlení není v České republice definován, převis poptávky nad nabídkou seniorského bydlení
dosahuje 77 000 malometrážních bytů a bytů s pečovatelskou službou.
Kvalita života českých seniorů za vyspělými sousedními zeměmi zaostává, na penzijní
systém je vynakládáno 9,7 % hrubého domácího produktu, což znamená osmnácté místo
z Evropské osmadvacítky. Měřeno podle parity kupní síly penzí a cenové hladiny v jednotlivých zemích měli loni čeští senioři nad 65 let věku čistý mediánový měsíční příjem desátý
nejnižší v Evropské unii (15 342 Kč). Tedy o více než polovinu nižší, než činil průměr
osmadvacítky (33 126 Kč) a o tři pětiny nižší než průměr 18 zemí Eurozóny (37 680 Kč).
Ke zvýšení kvality života starobních důchodců uplatňuje Rada seniorů České
republiky u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 2014 následné požadavky:
Prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého penzijního
systému na hodnoty v Evropě obvyklé. To znamená navýšit podíl výdajů na penze z 9,7 %
HDP na 12 až 13 % HDP.
Změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodů tak aby byla spravedlivá. Tedy:
1. valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle
spotřebního koše životních nákladů důchodců,
2. při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů starobních důchodců s
nízkými příjmy,
3. valorizací vykompenzovat diskriminace tzv. „starodůchodců“ a středně příjmových tz.
„mladodůchodců“.
4. Přijmout zákon o minimálním starobním důchodu na úrovni spotřebního koše
základních životních potřeb důchodců.
5. 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.
6. 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.
7. Obdobně jako na Slovensku zvýšit právní ochranu seniorské populace, která je
ohroženou sociální skupinou (statut seniora jako chráněné osoby).
8. Znovu obnovit státem garantovanou 50 % slevu jízdného osobám v seniorském věku
na železnici.
V Praze dne 2. října 2014, RS ČR a účastníci mezinárodní konference O kvalitě života
českých seniorů.
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III. Volby 2014 a Rada seniorů České
republiky
Volby do Evropského parlamentu proběhly v České republice ve dnech 23. a 24. května a volby komunální ve dnech 10. a 11. října. Při volbách do
EP se Rada seniorů ČR zapojila do volební kampaně poslance
Evropského parlamentu JUDr. Richarda Falbra. Besedy zorganizovaly krajské rady seniorů Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského kraje, a to: 6. května v Mostě, 12. května v Plzni a nakonec 15. května v Českých Budějovicích. Na každé besedě
byla přítomna více něž stovka seniorů a ve všech případech též
předseda RS ČR s místopředsedou Aloisem Malým.
Do voleb komunálních vstoupila Rada seniorů personálními návrhy devíti nezávislých kandidátů na zastupitele
statutárních měst. A to do městských zastupitelstev v Brně,
Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, v Mostě a ve
Frýdku – Místku. Z devíti kandidátů ve volbách uspěli dva,
jeden byl zvolen do zastupitelstva v Mostě a druhý do
zastupitelstva ve Frýdku – Místku. Plzeňská krajská rada
seniorů uspořádala u příležitosti komunálních voleb kulatý
stůl.

IV. Vyjednávací aktivity s ústavními činiteli
a s hejtmany krajů
V roce 2014 vyjednávala Rada seniorů ČR dvakrát s premiérem ČR. Tématem bylo
obnovení plnohodnotné valorizace penzí, o znovuobnovení zrušené slevy na dani pracujícím
starobním důchodcům a o zaměření činnosti Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace, jejíž funkčnost
ve prospěch seniorské populace je nezbytné zvýšit.
S ministrem financí byla projednávána valorizace
penzí 2015, obdobně jako s premiérem znovuobnovení zrušené slevy na dani pracujícím starobním důchodcům a dále znovuobnovení zrušené 50 % slevy
starobním důchodcům na železnici ministrem
Kalouskem.
S ministryní práce a sociálních věcí vyjednávala
Rada seniorů ČR třikrát. Jednacími body byly valorizace penzí 2015, zákon o minimálním
starobním důchodu, který Rada seniorů ČR zpracovala, sociální bydlení a personální
zastoupení Rady seniorů v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace a v Odborné komisi
MPSV a MF pro důchodovou reformu.
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S ministrem zdravotnictví vyjednávala
Rada seniorů o dostupnosti léků a léčivých
přípravků seniorské populaci, dále o rozšíření
bezplatných očkování seniorů ke zvýšení jejich
prevence a o stavu plnění Memoranda „za
dostupnost zdravotní péče seniorům“.
Ministryně pro místní rozvoj byla
oslovena tématy seniorského bydlení, dále byla
požadována legislativní úprava Nařízení vlády
k soudnímu přezkumu místně obvyklého
nájemného a vyšší intenzita vyjednávání vlády
s EU k využití Evropských fondů seniorskou populací.
Po ministru vnitra bylo požadováno zapracovat do českého právního řádu statut
seniora jako chráněné osoby a po ministru pro legislativu a lidská práva byla požadována podpora zákona o minimálním starobním důchodu. Dále
bylo požadováno urychlení koncepčních a legislativních prací na tvorbě zákona o sociálním bydlení,
který český právní řád již osm let postrádá.
S ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
jednala Rada seniorů dvakrát, požadováno bylo
prosazení výuky mezigeneračních vztahů do všech
typů škol, finanční podpora univerzit 3. věku a mezinárodních sportovních her seniorů 2015.
Z výše uvedeného je zřejmé, že na úrovni
ústavních činitelů jednala Rada seniorů ČR
s premiérem a osmi partnerskými ministry. S některými opakovaně.
Výsledkem vyjednávacích aktivit s představiteli státu bylo:
- znovuobnovení plnohodnotné valorizace penzí,
- znovuobnovení zrušené slevy na dani pro cca 150 000 pracujících důchodců
- vyšší než zákonem nastavená valorizace penzí 2015.
Na krajské úrovni vyjednávalo vedení Rady seniorů ČR s hejtmanem Libereckého kraje
o ustavení a podpoře krajské rady seniorů Libereckého kraje a s hejtmanem kraje Olomouckého o konsolidaci a podpoře krajské rady seniorů kraje Olomouckého. Dále o podpoře připravovaných mezinárodních sportovních her v Olomouci 2015.
Na městské úrovni pak vyjednávalo vedení RS ČR
s primátorem statutárního města Brna k zajištění sektoru
sociálních bytů pro brněnskou seniorskou populaci.
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V. Participace Rady seniorů ČR na tvorbě zákonů
a dalších právních předpisů státu
V roce 2014 byla Rada seniorů ČR meziresortním připomínkovým místem čtyř
ministerstev. To znamená, že měla možnost participace na tvorbě právních předpisů z ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj a nově i z ministerstva financí. K připomínkování bylo předloženo:
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální
podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které
se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení
návrh vyhlášky o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů
služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.582/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, a návrh nařízení vlády č.363/2009 Sb.,
o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků,
kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
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.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a další zákony
návrh Koncepce sociálního (dostupného) bydlení ČR 2015 až 2025
návrh vyhlášky stanovení odborných kritérií a dalších záležitostí pro poskytování
lázeňské léčebně rehabilitační péče
návrh zákona, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
návrh zákona, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
zákona č.551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně a č.280/1992 Sb., o
resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách
návrh zákona, kterým se mění zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
návrh zákona o prokazování původu majetku

Ke všem vládním návrhům právních předpisů bylo vypracováno stanovisko, dále
bylo uplatněno 11 zásadních připomínek a 16 konkrétních doplňujících legislativních
návrhů. K podpoře seniorů s nízkými příjmy vypracovala Rada seniorů ČR v roce 2014
vlastní návrh zákona o minimálním starobním důchodu.
Výsledkem legislativních aktivit bylo kromě prosazení plnohodnotné a vyšší než
zákonem nastavené valorizace penzí a znovuobnovení zrušené slevy na dani pracujícím
důchodcům též vyšší zpřístupnění dávek hmotné nouze nejchudším seniorům.

11

VI. Činnost krajských rad seniorů
V roce 2014 působilo v České republice již 12 krajských rad seniorů, a to kromě krajů
Pardubického a Karlovarského ve všech krajích České republiky. Zaměření působnosti krajských rad seniorů bylo různorodé, ve všech krajích se ale
uskutečnila jednání s vedoucími představiteli krajských
samospráv. Tedy ve všech krajích plnily krajské rady
seniorů svoje základní poslání, tj. ochranu práv a prosazování potřeb seniorské populace na krajské úrovni.
V této souvislosti bylo posuzováno rozšiřování sítě sociálních služeb, stav výstavby domovů pro seniory, podpora výstavby malometrážních bytů a domů s pečovatelskou službou v obcích na teritoriu kraje, zavedení
regionální dopravy pro osoby starší 70 let zdarma, rozvoj
Senior Pasů a Senior Pointů, podpora a rozvoj volno
časových a vzdělávacích aktivit seniorské populace.
Krajská setkání městských a místních klubů důchodců opětovně svolaly krajské rady
seniorů Královéhradeckého, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje a nově také krajské
rady seniorů v krajích Plzeňském a Olomouckém. Jednání
byla přítomnými představiteli klubů kladně hodnocena, a to
zejména pro možnost oslovit hejtmany a jejich náměstky
odpovědné za seniorskou problematiku. Ve všech 12 krajích
zorganizovaly krajské rady seniorů důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů. Oslav se zúčastnily tisíce seniorů, dále
představitelé krajských samospráv a v některých krajích též
městských
představitelé
samospráv. Sportovní turnaje
nebo seniorské běhy uspořádaly krajské rady seniorů
Moravskoslezského, Ústeckého, Jihočeského a Středočeského kraje.
Turistické akce uspořádala krajská rada seniorů
Královéhradeckého kraje. Kulturní akce uspořádala krajská
rada seniorů Jihočeského kraje. Gerontologické dny nebo dny zdraví uspořádaly krajské rady
seniorů Plzeňského a Jihočeského kraje.
Výstavy k prezentaci svých aktivit a k pomoci seniorům uspořádaly krajské rady
seniorů Moravskoslezského a Jihočeského kraje. Příhraniční činnost realizují krajské rady
seniorů Plzeňského a Ústeckého kraje.
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, 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. Za dobu realizace společného projektu se Sun Drive byly
Senior Pasy vydány 31 500 novým držitelům. V síti slev bylo v roce 2014 zapojeno 2 610
poskytovatelů. Všechny krajské rady seniorů publikovaly svoji činnost na webových
12

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 2014 propagovala Rada seniorů ČR seniorskou
populaci na třech výstavách. A to na výstavě FOR SENIOR
v Praze, na výstavě ŽIVOT BEZ BARIÉR v Ostravě a na
výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích.
Stánky Rady seniorů navštívily tisíce účastníků, kteří
obdrželi starší výtisky měsíčníku Doba 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.

VIII. Vydavatelská činnost
Po celý rok 2014 vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník
vycházel v lednu až červenci v 13 000 nákladu a v srpnu až prosinci v 10 000 nákladu. Přes
pokles nákladu (kvalitnější papír) jde stále o nejmasovější seniorské periodikum v České
republice. A to s bohatou nabídkou poradenství a pomoci, se širokou nabídkou popularizace
společenských, kulturních a sportovních aktivit seniorských organizací a v neposlední řadě též
s nabídkou seniorské turistiky a zájezdů.
Odborné poradenství v Době seniorů:
• Leden – právní poradna – „nový
občanský zákoník a dědické právo“;
počítačová poradna – „když omylem smažeme data“; bytová poradna
– „pitná voda zboží nebo služba“?;
„když to v domě neklape s úklidem“
• Únor – bytová poradna – „nový
občanský zákoník k bydlení“; počítačová poradna – „jak odstranit
Windows.old“?; spotřebitelská poradna – „pozor, hyeny mají nový
trik“
• Březen – spotřebitelská poradna –
„odpovědnost za vady díla“; počítačová poradna – „nastavujeme poštovního klienta“; finanční poradna –
„co potřebujeme vědět o daních“;
bytová poradna – „jak dál se
sociálním bydlením“?
• Duben – počítačová poradna – „jak
se obejít bez CD a DVD“; bytová
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•

•
•

•

•

•

•
•

poradna – „předkupní právo spoluvlastníka“; spotřebitelská poradna – než
pojedeme na rekreaci“; bytová poradna – jak rozúčtovat vodné a stočné?
Květen – bytová poradna – „ještě jednou k pitné vodě“; „mýty a fakta kolem
měření vody“; „Bydlení: vy se ptáte DS odpovídá“; počítačová poradna –
„Windows XP skončil – co bude dál“?
Červen – bytová poradna - „trápí je efekt studených nohou“; „Bydlení: velmi
gumová pravidla způsobila další skandál“
Červenec – bytová poradna – „jaký bude účet za topení“?; „převod družstevního
bytu do osobního vlastnictví“; počítačová poradna – „tvorba a správa oddílů
pevných disků“; zdravotní poradna – „jak dlouho platí recepty na léky“?; „když
nás trápí zácpa“
Srpen – bytová poradna – „odpovídáme na otázky k bydlení“; počítačová poradna
– „Pozor! V ČR se šíří podvodné e-maily: Vyzývají adresáta k úhradě dluhu“;
spotřebitelská poradna – „jak reklamovat služby“
Září – bytová poradna – „řešíme problémy kolem bydlení“; počítačová poradna –
„jak vrátit tlačítko start do Windows 8“; zdravotní poradna „pozor pneumokok
útočí“!
Říjen – finanční poradna – „Pracující starobní důchodci: jak uplatnit slevu na
dani“; zdravotní poradna – „tichý zabiják vysoký cholesterol“; bytová poradna –
„odpovídáme na otázky k bydlení“; počítačová poradna – „jak zrychlit svůj
počítač“
Listopad – bytová poradna – „řešíme problémy spojené s bydlením, kolik stojí
teplá užitková voda“?; počítačová poradna – „upravujeme velikost fotografie“;
Prosinec – bytová poradna – „cena za vytápění nebytové místnosti ve slepě“;
počítačová poradna – „šmejdi líčí na důchodce i na internetu“

IX. Bezplatné poradenství a pomoc Rady
seniorů seniorské populaci
Bezplatné poradenství a pomoc seniorské populaci v roce 2014 poskytovala Rada
seniorů ČR v 7 poradnách. A to v oblastech právních, bytových a sociálních v 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 2 357 klientům
a terénní sociální pracovník poskytoval celoroční pomoc 34 klientům. 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 2014 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 řešeném 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 pěti
případech doprovázel terénní sociální pracovník vážně postižené klienty nejen na úřady, ale
též na lékařská vyšetření. V ambulantním akreditovaném poradenství pracovalo v roce 2013
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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
celkem 2 562 396 Kč. Z toho od ministerstva práce a sociálních věcí 1 686 000 Kč, od
ministerstva pro místní rozvoj 500 000 Kč, od Hlavního města Prahy 90 000 Kč, od
Jihomoravského kraje 81 235 Kč, od Královéhradeckého kraje 165 161 Kč a od Úřadu
práce 40 000 Kč. Meziročně šlo o 11 446 Kč vyšší částku, tj. o 0,45 procentního bodu.
A. ambulantní právní poradny:
Poradenství a pomoc byly poskytovány v oblastech občanského, rodinného,
sociálního, bytového, spotřebitelského a exekučního práva. Nejčastěji jsou řešeny sociální
dávky, majetkové záležitosti, dědictví, správní řízení, vymáhání dluhů, prodej nemovitostí,
reklamace, sousedské spory, exekuce. 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. V poradnách byly zachyceny problémy též mezigeneračních vztahů v rodinách, a to
ponižování, majetkové a finanční vydírání a útisk. Při těchto záležitostech jsou nabízeny
příslušné instituty Občanského a trestního zákoníku. Celkově bylo v právních poradnách
obslouženo 1 009 klientů.
B. bytové poradny:
V bytových poradnách byl prováděn výklad a osvětová činnost v ustanoveních
bytového a sociálního práva. Dále byly poskytovány vzorové nájemní smlouvy a vzorové
žaloby na neplatnost ukončení nájemního vztahu a posuzovány lhůty i zákonnost procedury
sjednávání výše nájemného v nájemních bytech. Obdobně jako v předchozích letech byly též
prováděny přepočty služeb souvisejících s bydlením a v několika případech poradny
participovaly též na podání trestních oznámení na útisk a bránění v užívání bytu. Nejčastěji
řešené problémy seniorských klientů:
- nájemní smlouvy, sjednávání výše nájemného
- výměny a přechody nájmů bytů
- právní vztahy nájemce k novému vlastníku pronajímaného bytu
- výměny bytů
- spoluvlastnictví bytů
- vydědění
- řešení dluhu na nájemném
- nájem na dobu určitou
- přepočty vyúčtování tepla, TUV, vodného a stočného a dalších služeb spojených
s užíváním bytu
- příspěvky na bydlení, pomoc při vyřizování žádosti
Celkově bylo v bytových poradnách obslouženo 578 klientů.
C. sociální poradny:
Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2014 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. Celkově bylo v bytových poradnách obslouženo 770 klientů.
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D. terénní poradenství a pomoc:
V roce 2014 bylo realizováno s klienty v Praze a ve Středočeském kraji 71 návštěv.
Dále 37 jednání na Úřadech práce, šest jednání s bytovými odbory úřadů městských částí, pět
jednání s lékaři, 11 jednání s poštovními úřady, osm jednání s bankovními ústavy a pět
jednání s odbory MPSV. Řešené problémy:
- přiznání příspěvků na bydlení, příspěvků na péči a příspěvků na mobilitu,
- přiznání institutu mimořádných výhod,
- umístění klientů do Domů s pečovatelskou službou,
- výměny bytů,
- vyřešení problémů ve smlouvách o poskytování služeb elektronických
komunikací, které klientky podepsaly neuváženě a
- řešení chybějících odpracovaných roků pro výpočet starobních důchodů.
Podařilo se:
- přidělení a udržení příspěvku na bydlení u 24 klientů,
- přidělení vyššího stupně příspěvku na péči u dvou klientů,
- uskutečnit výměnu bytu u dvou klientů,
- umístit do Domu s pečovatelskou službou dva klienty,
- vyřešit neuváženě podepsané smlouvy s poskytovateli elektronických služeb
u dvou klientů a
- dohledat doklady o dobách pojištění a přepočítat výši starobních penzí u dvou
klientů.
Ve všech případech šlo o klientky a klienty věkově starší jejichž celkový zdravotní
stav jim neumožňuje vyřizovat osobní záležitosti na příslušných úřadech, o klienty potřebující pomoc jiné osoby bez rodinného zázemí.

X. Webové stránky Rady seniorů ČR
Webové stránky www.rscr.cz plnily v roce 2014 funkci hlavního informačního média
Rady seniorů České republiky. Po jejich konsolidaci z roku 2013 jsou vedeny graficky
kvalitně, věcně kvali-fikovaně a časově aktuálně. V roce 2014 bylo vyvěšeno 76 článků
z úrovně centrálně realizovaných aktivit Rady seniorů ČR a 75 článků z činnosti krajských
rad seniorů. Webové stránky tak poskytují přesný obraz o odborných, mediálních
(vystupování v televizi) a společenských činnostech Rady seniorů ČR. Odborná veřejnost má
možnost čerpat poznání a data seniorských témat z vyvěšených analytických a výzkumných
materiálů a z uveřejněných prezentací na odborných konferencích. We-bové stránky jsou
využívány též studenty vysokých škol při zpracovávání bakalářských a magis-terských prací.

XI. Mezinárodní aktivity
V roce 2014 se zástupce Rady seniorů ČR aktivně zúčastnil obou zasedání
Generální rady EURAGu, a to 25. až 27. dubna v Tiraně a 1. a 4. října
v Praze. Při pražském zasedání EURAGu byla Rada seniorů ČR
spoluorganizátorem zasedání. V bilate-rálních vztazích zajistila a
financovala Rada seniorů ČR setkání s rakouskými a slovenskými partnery.
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Získané informace od zahraničních partnerů jsou využívány v legislativní, vyjednávací
a v koncepční praxi Rady seniorů ČR.

XII. Závěrem
Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze činnost orgánů, sekretariátu,
bezplatných seniorských poraden, odborných týmů a komisí Rady, nikoliv vlastní bohatou a
rozmanitou působnost jednotlivých členských organizací, klubů a institucí. V tomto pojetí by
závěrečné hodnocení práce celého sjednoceného seniorského hnutí v Radě seniorů České
republiky bylo násobně obsáhlejší.
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PŘÍLOHY:
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - ve zjednodušeném rozsahu
RADA SENIORŮ ČR
ke dni 31.12.2014
( v celých Kč)
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014
Rozvaha ( bilance) - ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2014
( v celých Kč)
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
bezplatných poraden RS ČR za rok 2014
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
sekretariátu RS ČR za rok 2014
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
krajských rad seniorů za rok 2014
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