VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI RADY SENIORŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2015
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I. Úvodem

Rok 2015 nebyl pro Radu seniorů ČR
rokem jednoduchým. Na jedné straně šlo
o období radosti, oslav a uspokojivé bilance
desetileté působnosti Rady, ale na straně druhé
muselo být stále odváděno velké úsilí pro zajištění nápravy zdevastovaných penzijního a sociálního systému České republiky z dob pravicových vlád. Hovořím o hektickém vyjednávání
valorizace penzí 2016, o podílu Rady na tvorbě
nového schéma valorizace důchodů, o boji za
funkční nastavení příspěvku na bydlení a dávek
hmotné nouze pro osamocené seniorky a seniory.
Hovořím o nastartování celonárodní diskuse
o funkčnosti seniorského spolurozhodování ve
věcech veřejných a také o požadované konsolidaci Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
A v ne-poslední řadě hovořím o stovkách hodin
odvedených zástupci Rady v Odborné komisi pro
důchodovou reformu, při tvorbě zákona o sociálním bydlení i při zasedáních odborných týmů partnerských ministerstev. Rok 2015 byl také
rokem personálních změn ve vedení seniorského časopisu Doba seniorů, rokem rozšiřování
kontaktů s parlamentními politickými stranami, se Svazem měst a obcí i rokem podněcování
poslaneckých legislativních aktivit. Rok 2015 byl rokem příznivého vývoje reálné kupní síly
penzí, která meziročně vzrostla o 2,5 procentního bodu. Rok 2015 byl ale také rokem negativního vývoje sociálního postavení českých seniorů, které meziročně pokleslo o 0,2 procentního bodu! Rok 2015 byl také rokem meziročního růstu počtu příjemců starobních penzí
o 21 739 osob. O žádný katastrofický scénář ale nejde, jde o šestý nejnižší meziroční nárůst za
posledních třináct let.
Ve druhé polovině roku 2015 byla v Odborné komisi pro důchodovou reformu zahájena příprava tvorby nového vzorce pro valorizaci důchodů, který Rada seniorů ČR dlouhodobě požaduje. Odborná komise uveřejnila tzv. Zelenou knihu o státních důchodech a jejich
zvyšování ve které bylo odborné a další veřejnosti položeno 16 otázek. Šlo nejen o případné
změny v nastavení současného valorizačního schéma ale též o případné změny celkové koncepce starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Po dohodě s Komisí jsme vyhlásili
seniorskou diskusi k Zelené knize, a to na webových stránkách i v časopise Doba seniorů. Do
diskuse se zapojilo 16 osob, jejich odpovědi byly vyhodnoceny a zapracovány do celkových
návrhů.
Velký boj byl veden o důstojnou valorizaci důchodů 2016.
Vláda se nechala zaskočit nízkou inflací a přes několikeré upozornění Rady včas nezměnila pozůstatek z dob
pravicových vlád, tj. zákonem restriktivně nastavené podmínky valorizace. Původní návrh MPSV na navýšení
starobních penzí o 1,8 % prostřednictvím zvláštního
zákona ve vládě neprošel, náhradou měl být tzv. jednorázový příspěvek důchodci ve výši 600 Kč. Rada seniorů
ČR oslovila osobními dopisy všechny poslance a vyzvala
je k navýšení částky z 600 Kč alespoň na 1 000 až 1 200 Kč. Poslanecká sněmovna
požadavek akceptovala a jednorázový příspěvek důchodci navýšila ze 600 Kč vládních na
1 200 Kč poslaneckých.
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Z dalších úspěšných lobby aktivit možno uvést prosazení do zákona bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím pro osoby starší 65 let. A dále zařazení mezi „zvlášť
zranitelné oběti“ trestných činů také seniory. Další ze čtyř legislativních požadavků Rady
– zařadit Mezinárodní den seniorů mezi významné dny České republiky – se do zákona prosadit nepodařilo!
Po roku 2014 byl také rok 2015 rokem „měření“ kvality života českých seniorů
prostřednictvím indikátorů spotřebních vydání. Časové řady struktury a dynamiky reálné
spotřeby průměrného českého důchodce za posledních 10 let byly dopočítány o další rok a výstupy předneseny v Odborné komisi pro důchodovou reformu i při dalších odborných příležitostech. Závěry z roku 2014 stále platí – kvalita života českého důchodce měřená jeho spotřebou neroste! V posledních deseti letech rostla reálná spotřeba pouze u šesti desetin položek
spotřeby, na stabilní růst životní úrovně příjmy českým důchodcům nepostačují. Po zaplacení
výrobků a služeb pro život člověka nezbytných za 100 600 Kč – 80,79 % spotřebních výdajů
– zbylo v roce 2014 českému důchodci 23 789 Kč na nákup výrobků a služeb zbytných. To je
1 982 Kč na měsíc, nebo 66 Kč na den. 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 nevyužívají, jejich
váha na celkových příjmech dosahovala v hodnoceném jedenáctiletém období 0,35 až 1,35
procentního bodu. Český důchodce spotřebu snižuje, aby mu zbyly prostředky pro podporu
příbuzných. Jeho peněžní výdaje na dary jsou vyšší než dary, které naopak od příbuzných
dostává“.
Rok 2015 byl také rokem participace Rady seniorů ČR na tvorbě právních předpisů
státu. Celkem byly uplatněny připomínky a legislativní návrhy k devíti návrhům právních
předpisů a k jednomu koncepčnímu dokumentu. Kromě uvedeného zpracovala Rada seniorů
ČR návrh zákona o podpoře záležitostí starší generace (zákon o seniorech), který byl předán
prezidentovi ČR, předsedovi vlády ČR, MPSV, MF a ministrovi pro lidská práva a legislativu.
V roce 2015 byla dne 29. května uzavřena
dohoda o spolupráci s politickým hnutím ANO
2011. Počet partnerských politických stran Rady
seniorů ČR se tak rozšířil ze tří na čtyři.
Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů
ČR loni zasedalo čtyřikrát, předsednictvo
desetkrát
a kontrolní a revizní komise šestkrát.
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Členové Kolegia Rady seniorů České republiky
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.
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
Milena Hesová
Ing. Libor Dupal
Doc. RNDr. Martin Šolc
Plk. Ing. Jiří Pešta
Leoš Jochec
Miloslav Vajs
Iveta Luxová
Marcela Reichelová
Mgr. Zdeněk Srba
Václav Minařík
JUDr. Bohumil Bezemek
Mirka Palečková
Mgr. Ladislav Rídl

funkce
předseda RS ČR
statutární místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
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účast na zasedáních Kolegia
100%
75%
100%
50%
75%
100%
0%
75%
75%
25%
50%
25%
100%
75%
100%
100%
75%
50%
100%
50%
75%
100%
75%
25%
75%
100%
100%
25%
50%
100%
100%
100%
75%
100 %
100%

Členové předsednictva Rady seniorů České republiky
jméno
Dr. Zdeněk Pernes
Ing. Oldřich Pospíšil
Ing. Milan Taraba
JUDr. Václav Roubal
Alois Malý
Ing. Jaroslav Ulma
Jaroslav Pulchart
Jiří Nachtigal
plk. Pavel Vranský
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

funkce
předseda RS ČR
statutární místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR

účast na zasedáních předsednictva
100%
100%
70%
90%
90%
90%
50%
100%
60%
50%

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
předseda ÚKRK RS ČR
místopředseda ÚKRK
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účast na zasedáních revizní komise
100%
83%
67%
50%
67%
67%
67%

II. Oslavy 10. výročí vzniku Rady seniorů
České republiky

Dne 31. května 2005 vznikla de iure
i de facto Rada seniorů České republiky. Na hodnotící konferenci Koordinačního výboru organizací důchodců a zdravotně postižených České republiky Radu založilo 11 organizací celostátního charakteru. K desetiletému výročí byla svolána tisková konference, oficielní oslavy za přítomnosti pozvaných politiků a dalších
hostů proběhly na lodi CZECHIE
v pátek 29. května. Výsledky deseti
let působnosti byly publikovány též
v časopise Doba seniorů a vyvěšeny
na webových stránkách Rady na
www.rscr.cz.

Program:





Zahájení, přivítání vzácných zahraničních a domácích hostů
Vyhodnocení posledních deseti let činnosti sjednoceného seniorského hnutí v České
republice, slavnostní přípitek
Ocenění zakladatelů
Kulturní program

ZAHAJOVACÍ PROJEV PŘEDSEDY Z. PERNESE NA 10. VÝROČÍ
VZNIKU RS ČR
Vážení ústavní činitelé, vzácní zahraniční a domácí hostí, dámy a pánové,
zahajuji oslavu 10. výročí vzniku Rady seniorů České republiky. Vítám:
1. zástupce partnerských politických stran, pozvánky jsme
před třemi týdny rozeslali všem čtyřem předsedům.
Česká strana sociálně demokratická:
Paní místopředsedkyně Mgr. Michaela Marková,
Paní místopředsedkyně Dr. Lenka Teska Arnoštová
Komunistická strana Čech a Moravy:
Pan místopředseda Ing. Jiří Dolejš
Měšťanská a demokratická unie – Československá strana
Lidová:
Pan předseda Dr. Bělobrádek se z mimořádně vážných
časových důvodů omluvil a své zástupce neposlal. Radě seniorů ČR blahopřeje k významnému výročí a do dalších let přeje
vše nejlepší.
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Hnutí ANO 2011:
Pan předseda Ing.Andrej Babiš se zúčastní osobně a v 18. hodin nás přijde pozdravit
2. zástupce nejbližších spolupracujících organizací a nejbližší spolupracovníci Rady
seniorů ČR:
Českomoravská konfederace odborových svazů:
Paní místopředsedkyně Ing. Radka Sokolová
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Paní předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková
Ing. Zdeněk Škromach – první ministr práce a sociálních věcí,
který Radě seniorů ČR přidělil finanční prostředky a který
vyslyšel přání Rady a založil Radu vlády pro seniory a stárnutí
populace. V následujících letech již následovala pouze finanční
restrikce a propouštění zaměstnanců. Pan Ing. Škromach je
významným činitelem při přijímání zahraničních delegací Rady
seniorů ČR při příležitosti konání sjezdů a odborných konferencí a konečně pan Ing. Škromach z velké části financuje
naše analytické a legislativní aktivity.
Mgr. Zuzana Jentschke Stocklová – náměstkyně ministryně
práce a sociálních věcí
Mgr. David Pospíšil – ředitel odboru sociálních služeb
ministerstva práce a sociálních věcí
3. Vzácné domácí a zahraniční hosty
Společnost Pfizer, s.r.o. Česká republika:
Mgr. Lenka Kaška – ředitel pro komunikaci
s veřejností
Společnost SENIOR HOLDING, s.r.o
Ing.Arch. Pantelis Larvou, Jaroslav Železný
Česká televize:
ředitel zpravodajství Mgr. Petr Mrzena a paní Jolana
Jírovcová
Ze zahraničních hostů přijali pozvání a jsou přítomni zástupci rakouské SENECURY, které
zde velmi srdečně vítám. Předseda Jednoty důchodů na Slovensku se omlouvá, má před
sjezdem a je na předsjezdové krajské konferenci
4. vítám vážené představitele členských organizací Rady seniorů ČR, představitele
krajských rad seniorů a pracovníky Rady seniorů ČR
5. Vítám přítomné novináře a média
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VYHODNOCENÍ POSLEDNÍCH DESETI LET ČINNOSTI SJEDNOCENÉHO
SENIORSKÉHO HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Vážené seniorky, vážení senioři,
již deset let mám čest být předsedou Rady seniorů České republiky. Ano, 31. května tomu
bude deset, kdy hodnotící konference přetransformovala takzvaný. Koordinační výbor
organizací důchodců a zdravotně postižených na Radu seniorů České republiky. Začínali jsme
s 52 675 Kč na účtu, v září založili portál www.rscr.cz a od října začali vydávat měsíčník
Doba seniorů. Aby mohla vyjít první tři čísla, musela být zorganizovaná sbírka, seniorská
populace si touto formou předplatila vlastní periodikum. Po roce působnosti jsme otevřeli
čtyři bezplatné seniorské poradny pro Prahu a Středočeský kraj, pro kraj Jihomoravský,
Moravskoslezský a Královéhradecký. Do krajů začala Rada seniorů ČR pronikat začátkem
roku 2007. První krajská rada seniorů vznikla v Královéhradeckém kraji, poté v kraji
Zlínském, v kraji Vysočina a následně v krajích dalších. Dnes jsou krajské rady seniorů
suverény seniorské populace již v 12 ti krajích a úzce spolupracují s krajskými i městskými
samosprávami při ochraně práv a prosazování seniorských potřeb.
K některým výsledkům desetileté činnosti:
1. Ke zvýšení kvality života českých seniorů jsme ovlivňovali tvorbu 139 právních
předpisů a tří koncepčních dokumentů státu, uskutečnili čtyři výzkumy, zpracovali pět
studií a tři analytické materiály. Dále jsme svolali pět mezinárodních odborných
konferencí, jednali se třemi premiéry a 31 ministry. A to s některými dle potřeby
opakovaně. Do parlamentu jsme předložili čtyři vlastní návrhy zákonů. A to zákon na
progresivnější nastavení valorizačního schéma důchodů přímo ze zákona (2006),
zákon o mimořádné valorizaci penzí (2013), zákon o minimálním starobním důchodu
(2014) a zákon o seniorech (2015).
2. K zabezpečení seniorského bydlení jsme od roku 2006 vedli jednání se všemi ministry
pro místní rozvoj a se všemi ministry práce a sociálních věcí. Dále bylo předloženo 40
legislativních podnětů, uskutečněn výzkum a zpracována studie O dostupnosti
přiměřeného nájemního bydlení seniorů v hlavním městě Praze. Dále byly svolány tři
odborné konference, z toho dvě za mezinárodní účasti. Pro poslanecký klub ČSSD
jsme zpracovali návrh zákona o sociálním bydlení osob v seniorském věku.
Ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu pro místní rozvoj jsme předložili
analytický materiál O posílení sociální ochrany seniorů s nízkými příjmy a osamělých
seniorů z nájemních bytů. Materiál obsahoval šest konkrétních legislativních návrhů.
Výsledkem společného jednání vedení Rady seniorů ČR s vedením MPSV v únoru
2013 bylo ustavení společné komise ministerstva práce a sociálních věcí s ministerstvem pro místní rozvoj ke zpracování Koncepce sociálního bydlení v České
republice.
3. K zabránění třetinové valorizace penzí a k zabránění zrušení slevy na dani pro 150 000
pracujících důchodců jsme vyjednávali s ministrem Drábkem a předsedou Senátu Milanem Štěchem. Žádost o vyjednávání ve stejné věci s premiérem Nečasem a s předsedkyní Poslanecké sněmovny Miloslavou Němcovou akceptována nebyla. Po vyčerpání všech možností o dialog byla Rada seniorů ČR donucena svolat historicky
první seniorské demonstrace. A to do Prahy a do Loun. Současně také vyhlásit seniorskou petici. Obou demonstrací se 30. května 2012 zúčastnilo 6 000 až 7 000 seniorů
a petici podepsalo 28 304 petentů. Převážná většina protestujících seniorů proti
nebývalé asociální politice Nečasovy vlády šla protestovat před Úřad vlády. Teprve po
půlhodinovém čekání před oplocenou vládou a kordonem policistů mohla předat svoje
požadavky.
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4. K soudnímu přezkumu zrušené slevy na dani pracujícím důchodcům jsme organizovali podání hromadné soudní žaloby a pro urychlení věci iniciovali podání
ústavní stížnosti.
5. K posílení sociální ochrany a k zabránění chudoby ohroženým seniorům byl zpracován analytický materiál O posílení sociální ochrany seniorů s nízkými příjmy, který
osahoval šest konkrétních legislativních návrhů. Dokument byl předán vládě
a projednán s vedením ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2014 byl
zpracován a předložen odpovědným politikům, včetně premiéra, vlastní návrh zákona
o minimálním starobním důchodu.
6. K zabezpečení kvalitní, regionálně a finančně dostupné zdravotní péče seniorům, ke
snížení poplatků za léky, k prosazení automatického každoročního navyšování plateb
státu za své pojištěnce do zdravotního systému a dále k omezení regulačních poplatků
ve zdravotnictví jsme jednali s ministrem zdravotnictví každé vládní koalice.
V připomínkovém řízení bylo participováno na tvorbě 30 návrhů zdravotních právních
předpisů, uplatněno 24 zásadních připomínek a podáno 37 konkrétních legislativních
návrhů. Dále jsme pod záštitou předsedy poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka
zorganizovali odbornou mezinárodní konferenci a přijali Memorandum za dostupnost
zdravotní péče seniorům. Memorandum obsahuje deset konkrétních požadavků
k jejichž realizaci se zavázalo pět ze sedmi klubů (ČSSD, ANO, KDU-ČSL, KSČM,
Úsvit) Poslanecké sněmovny.
7. Rada seniorů ČR zpracovala a zaslala vládě premiéra Topolánka vlastní návrh penzijní
reformy, od května 2014 aktivně pracujeme v Odborné komisi pro důchodovou
reformu ministerstev práce a sociálních věcí a financí, která řeší stejnou problematiku.
8. K udržení reální kupní síly starobních penzí každoročně zpracováváme analýzy vývoje
příjemců starobních penzí, reálné kupní síly penzí a sociálního postavení starobních
důchodců. Vývoj situace pravidelně projednáváme s ministerstvem práce a sociálních
věcí. Od roku 2015 jsou analýzy projednávány též v Odborné komisi pro důchodovou
reformu.
9. Rada seniorů ČR zpracovala projekt pro zvýšení zaměstnanosti 60+, který byl předán
vládě premiéra Nečase.
10. K ovlivnění parlamentních a krajských voleb organizujeme tzv. předvolební krajské
kulaté stoly se seniorskou tématikou. Kandidující politici mají možnost seniorské
populaci představit „Co udělají proto, aby se seniorům žilo lépe“. A seniorská
veřejnost má zase možnost osobně sdělit kandidujícím politikům na ministry a hejtmany své. Předvolebních stolů se od roku 2010 zúčastnily stovky politiků, diskuse
byly velmi otevřené, konkrétní a také kritické. Prosadit do Parlamentu vlastní
kandidáty Rady seniorů České republiky se ale přes velké úsilí nepodařilo. Proto jsme
po rakouském vzoru vypracovali návrh zákona o seniorech. V případě jeho realizace,
ve kterou doufáme, zákon nedostatečnou participaci seniorské populace na rozhodování věcí veřejných v České republice alespoň částečně vylepší.
11. K rozšíření seniorských témat v televizi jsme uzavřeli neformální dohodu s vedením
České televize, v letech 2014 a 2015 vedli jednání na úrovni vedoucích představitelů
a od února 2014 předkládáme ČT měsíčně nabídku seniorských akcí k uveřejnění.
Výsledkem je podstatné rozšíření seniorských témat ve zpravodajství veřejnoprávní
televize.
12. Rada seniorů ČR prosadila do českého právního řádu:
– progresivnější sociální ochranu seniorů s nízkými příjmy oproti vládním
návrhům
– automatickou valorizaci důchodů
– vyšší valorizaci penzí v letech 2005, 2006 a 2007 oproti vládním návrhům
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– osvobození osob starších 70 let od časově omezeného pobírání příspěvku na
bydlení
– zachování institutu mimořádné valorizace důchodů při 5 % růstu spotřebitelských cen oproti vládnímu návrhu až při 10 % růstu
– znovu obnovení plnohodnotné valorizace důchodů
– znovu obnovení zrušené slevy na dani pracujícím důchodcům
– snažší přístup důchodců s nízkými příjmy k dávkám hmotné nouze
13. Rada seniorů ČR měla významný vliv na zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
14. Aktivity Rady seniorů ČR měly významný vliv na zvýšení plateb státu za státní
pojištěnce.
15. Rada seniorů ČR iniciovala nastartování vzniku Koncepce a tvorby zákona o sociálním bydlení současnou vládní koalicí.
16. V ambulantních poradnách Rady seniorů ČR bylo za 9 let působnosti zdarma
poskytnuto poradenství a pomoc 25 427 seniorským klientům.
17. Prostřednictvím terénního poradenství a pomoci RS ČR bylo za 8 let působnosti
uskutečněno 1 116 návštěv v potřebných rodinách a 633 návštěv na úřadech,
v ordinacích a v institucích. A to k vyřízení sociálních dávek a průkazů mimořádných
výhod klientům, nebo k jejich umístění do domovů pro seniory a do domů
s pečovatelskou službou.
18. Od října 2013 spolupracujeme na úrovni krajů s obecně prospěšnou společností SUN
Drive z Brna na rozšiřování tzv. Senior Pasů a Senior Pointů. Výsledkem roční
spolupráce bylo rozšíření Senior Pasů na 31 500 nových držitelů a stovky nových
firem poskytujících slevy.
19. Oslavy Mezinárodního dne seniorů se podařilo v České republice prosadit na velmi
vysokou úroveň. Delegace Rady seniorů již byla čtyřikrát přijata prezidenty ČR, ve
všech krajích jsou od roku 2010 pořádány důstojné oslavy za účasti krajských a městských politiků. Oslav se každoročně zúčastňují tisíce seniorů. Desetitisíce seniorů se
zúčastňují společenských, kulturních, osvětových a sportovních akcí každoročně
organizovaných krajskými radami seniorů.
20. Rada seniorů ČR je již 10 let vydavatelem měsíčníku Doba seniorů, od října 2005 do
května 2015 vyšlo 116 vydání.
Zamýšlím-li se nad výsledky hektického úsilí osměluji se tvrdit, že Rada seniorů ČR
funkčnost seniorské centrály prokázala. 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.
Máme kvalifikovaný aktiv, zpracováváme analýzy, studie a projekty, organizujeme
výzkumnou činnost, zpracováváme a předkládáme vlastní návrhy zákonů. Seniorské
organizace sdružené v Radě zde mají silnou oporu a partnerská ministerstva, krajské a městské úřady kvalifikovaného partnera. Naše práce ale lehká není. Jak uvádíme výše k prosazení
seniorských požadavků bylo využíváno všech nástrojů, které jsme jako občanské sdružení
a nově svaz spolků, měli a máme k dispozici. Tedy od vyjednávacích aktivit, přes
připomínkování vládních návrhů právních předpisů a koncepčních dokumentů, až po lobování
a předkládání vlastních návrhů zákonů do Parlamentu. Za vlády premiéra Nečase musely být
využity i mimořádné nástroje, za které považujeme seniorskou demonstraci a pochod před
Úřad vlády. Stále pracujeme v podmínkách permanentní finanční restrikce a velmi skromné
finanční podpory státu a krajských samospráv. Funkce představitelů sjednoceného
seniorského hnutí jsou čestné, činnosti v odborných komisích vlády, ministerstvech a kraj11

ských samosprávách bezúplatné. U exponovaných odborníků jde až o tisíce hodin ročně a výsledky vždy jednoznačné nejsou. Vyčerpává a mrzí to, podzim života lze užívat také jiným
způsobem.
Odpovědnost politiků za důstojný a spokojený život generaci, která již společnosti
odvedla a stále odvádí nemalé společenské hodnoty, je jednoznačná a nezpochybnitelná.
Historickou tradicí je úcta, ohleduplnost a slušnost. Ne vždy a u všech ale nacházíme
pochopení.
Děkuji celému kolektivu funkcionářů, pracovníků a odbornému aktivu Rady seniorů ČR
za desetiletou spolupráci. Děkuji všem seniorům, kteří nám posílají podněty a požadavky a
zejména děkuji za účast 30. května 2012 na seniorských demonstracích v České republice.
S úctou Váš Zdeněk Pernes – předseda Rady seniorů ČR
OCENĚNÍ ZAKLADATELŮ RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
1. Ing. František Hála
Pan Ing. František Hála je významným zakladatelem
sjednoceného důchodcovského hnutí v České republice. Šest let
aktivně vykonával kromě funkce předsedy Svazu důchodců ČR
též funkci předsedy Koordinačního výboru organizací důchodců
a zdravotně postižených České republiky - funkci představitele
seniorské centrály. Pod jeho vedením KVOD každoročně vyjednával valorizace penzí, připomínkoval návrhy sociálních a později také návrhy zdravotních a bytových právních předpisů a vyjednával s ústavními činiteli. V roce 2009 založil krajskou radu seniorů Plzeňského kraje a ve
funkci předsedy tohoto orgánu aktivně působil až do věku obdivuhodných 90. let. Dnes je pan
Ing. Hála čestným předsedou SD ČR a čestným předsedou Krajské rady seniorů Plzeňského
kraje.
2. Doc. Ing. Vladimír Folprecht,CSc.
Pan Ing. Folprecht aktivně pracuje v Radě seniorů České republiky od
jejího založení. V letech 2005 až 2013 ve funkci ekonoma a účetního,
poté ve funkci ekonomického poradce předsedy RS ČR a nové účetní.
Je autorem všech ekonomických dokumentů a dříve též rozpočtů
a zpráv o jejich plnění Rady seniorů České republiky.
3. Ing. Karel Hanauer
Pan Ing. Karel Hanauer aktivně pracuje pro Radu seniorů ČR též od
doby jejího vzniku. Od roku 2006 do roku 2013 byl předsedou její
bytové komise a dále poradcem pro bytovou problematiku. Pan
Ing. Hanauer významně dopisuje do měsíčníku Doba seniorů.
Ve sjednoceném důchodcovském hnutí pan Hanauer zastupuje
Sdružení nájemníků ČR.
4. paní Pavlína Krbcová
Paní Pavlína Krbcová ve sjednoceném důchodcovském hnutí zastupuje Český svaz žen. V Koordinačním výboru organizací důchodců
a zdravotně postižených aktivně pracovala dva roky a v Radě seniorů České republiky od doby jejího vzniku, tedy 10 let. Paní
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Krbcová aktivně pracuje též v krajské radě seniorů kraje Praha kde má na starosti významnou
funkci, a to organizaci distribuce tzv. Senior Pasů pro pražskou seniorskou veřejnost
5. Ing. Luděk Laburda
Pan Ing. Luděk Laburda je bývalým představitelem Sdružení obrany spotřebitelů České
republiky. Ve sjednoceném důchodcovském hnutí aktivně pracoval 13 roků. Prvně
v Koordinačním výboru důchodců a zdravotně postižených ČR a následně 8 roků v Radě
seniorů české republiky.
6. pan Alois Malý, místopředseda Rady seniorů České republiky
Pan Alois Malý v Radě seniorů ČR zastupuje od roku 2007 důchodce odboráře železničáře. Ve sjednoceném důchodcovském hnutí
aktivně pracuje 9 let. Od roku 2009 je místopředsedou Rady a odpovídá za metodické vedení a rozšiřování krajských a městských rad
seniorů. Pan Malý je též předsedou krajské rady seniorů Ústeckého
kraje, kterou v roce 2010 úspěšně založil. Krajská rada seniorů
Ústeckého kraje si pod jeho vedením vede dobře, u vedení kraje má potřebnou autoritu a pro
seniory organizuje desítky úspěšných akcí.
7. Ing. Oldřich Pospíšil, statutární místopředseda Rady seniorů
ČR a předseda Svazu důchodců ČR
Pan Ing. Pospíšil aktivně pracuje ve sjednoceném důchodcovském
hnutí 10 roků. V Radě seniorů České republiky zastupuje Svaz
důchodců České republiky. Od roku 2006 je vedoucím bezplatné
seniorské poradny pro Moravskoslezský kraj, od roku 2008 je členem předsednictva a kolegia a od roku 2009 statutárním místopředsedou Rady seniorů České republiky. Kromě vedení Svazu důchodců České republiky
jsou jeho seniorskými tématy prosazení statutu seniora jako chráněné osoby do českého právního řádu a po slovenském vzoru také prosazení státního příspěvku na ozdravné pobyty pro
seniory. V Radě vlády pro seniory a stárnutí populace prosazuje její vyšší funkčnost a přínos
pro seniorskou populaci a také vyšší využití Evropských fondů starobními důchodci.
8. Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky
Pan Dr. Pernes je služebně nejstarším představitelem sjednoceného
důchodcovského hnutí ČR. Zde pracuje již od roku 1994. A to od roku 1997 ve funkci místopředsedy Koordinačního výboru organizací
důchodců a zdravotně postižených ČR pro bytovou politiku, od roku
2003 ve funkci statutárního místopředsedy KVOD a od roku 2005 ve
funkci předsedy Rady seniorů ČR. V Radě zastupuje důchodce
odboráře Odborového sdružení Čech,Moravy,Slezska. Kromě výkonu předsednické funkce,
tedy vyjednávání s ústavními činiteli a představiteli krajské a městské samosprávy, vykonává
povinnosti předsedy Legislativního týmu Kolegia Rady seniorů ČR a od prosince loňského
roku též povinnosti předsedy redakční rady měsíčníku Doba seniorů. Za svoji jednadvacetiletou praxi participoval na stovkách předloh vládních právních předpisů, je autorem
čtyř výzkumů a čtyř návrhů zákonů se seniorskou tématikou. Dr. Pernes aktivně pracuje
v Odborné komisi pro důchodovou reformu a v týmech pro sociální bydlení. V minulosti
inicioval vznik a vedl jednu ze čtyř pracovních skupin Rady vlády pro seniory a stárnutí
populace.
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9. paní Pavla Radová
Paní Pavla Radová aktivně pracuje ve sjednoceném důchodcovském
hnutí již 13 let. Prvně v Koordinačním výboru organizací důchodů
a zdravotně postižených ČR a od roku 2005 v Radě seniorů ČR. Zde
zastupuje Svaz důchodců ČR jako předsedkyně městské organizace
v Jihlavě. Od roku 2012 je paní Radová předsedkyní krajské rady
seniorů kraje Vysočina. Ve prospěch seniorské populace organizují
krajská rada seniorů i městská organizace svazu důchodců v Jihlavě řadu krásných akcí,
u nichž je paní Radová zpravidla hlavním organizátorem.
10. Dr. Oldřich Strnad, předseda Ústřední a kontrolní komise Rady seniorů České
republiky
Pan Dr. Strnad aktivně pracuje ve sjednoceném důchodcovském hnutí již dvanáct let, a to ve
funkci člena a poté předsedy revizní komise Rady seniorů České republiky. V Radě zastupuje
odboráře důchodce z Českomoravské konfederace odborových svazů. Pan Dr. Strnad je také
aktivním členem organizační komise Rady, úspěšně zorganizoval přípravu a bezkonfliktní
průběh obou sjezdů Rady seniorů ČR a významně organizačně pomáhá při každém zasedání
Kolegia a předsednictva Rady seniorů ČR. Těch bylo za deset let uskutečněno 40 + 100. Pan
Dr. Strnad je terénním poradcem bezplatné seniorské poradny.
11. Prof.RNDr.PhMr. Jan Solich,CSc.
Pan profesor Solich je dlouholetým představitelem sjednoceného
důchodcovského hnutí ve kterém zastupoval Svaz důchodců České
republiky. V Koordinačním výboru organizací důchodců a zdravotně
postižených ČR aktivně pracoval 4 léta a v orgánech Rady seniorů ČR
5 let. V letech 2005 až 2009 vykonával povinnosti statutárního
místopředsedy Rady seniorů České republiky. Od roku 2006 je pan
prof. Solich vedoucím bezplatné seniorské poradny pro Královéhradecký kraj.
12. Ing. Jaroslav Ulma
Pan Ing. Jaroslav Ulma zastupuje v Radě seniorů ČR důchodce
odboráře z Českomoravské konfederace odborových svazů, a to ve
funkci předsedy ADO. Ve sjednoceném důchodcovském hnutí pracuje již dvanáct let, v Radě seniorů od doby jejího vzniku. V letech
2005 až 2013 zastával funkce místopředsedy Rady seniorů a předsedy
redakční rady měsíčníku Doba seniorů. Byl hodnotitelem všech
čtenářských výzkumů, které Doba seniorů pro svoji potřebu organizovala.
13. Plk. Pavel Vranský
Pan plk. Pavel Vranský aktivně pracuje v Radě seniorů ČR od jejího
vzniku. Přes svůj obdivuhodný věk svými vystoupeními na jednání
orgánů Rady nás mladší stále obohacuje a inspiruje. Pan plk. Vranský
zahajoval první i druhý sjezd Rady seniorů ČR a je předsedou
organizační komise Kolegia Rady seniorů ČR.

Ocenění sponzorů:
1. SENIOR HOLDING, s.r.o.
Společnost SENIOR HOLDING spolupracuje a podporuje Radu seniorů ČR již osm let.
Účastnila se obou sjezdů a čtyř odborných konferencí, podporovala též měsíčník Doba
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seniorů. Bez její pomoci by nebylo možné důstojně přijmout zahraniční delegace na všechny
významné akce Rady seniorů ČR.
Ocenění převezme Ing.Arch. Pantelis Larcou
2. SENECURA Rakousko
Rakouská SENECURA je subjektem, bez kterého by nebylo možné navázat partnerské vztahy
s rakouskou Radou seniorů a jejími představiteli. Rakouská rada seniorů, její funkce a
finanční zajištění jsou pro seniorské organizace a Radu seniorů České republiky významným
vzorem a inspirací. Od roku 2009 představitelé rakouské Rady seniorů pravidelně obohacují
svými vystoupeními sjezdy a odborné konference Rady seniorů ČR. V Rakousku a Švýcarsku
je SENECURA předním provozovatelem domovů pro seniory, snahou je přenést kvalitu péče
také do České republiky. V tom má naši podporu.
Ocenění převezme pan ředitel Kelner
3. pan Jaroslav Železný
Pan Jaroslav Železný organizuje pro Radu seniorů ČR sponzorskou podporu a pomoc od roku
2007. Má významný podíl na důstojném zabezpečení sjezdů a dalších významných akcí Rady
seniorů ČR s mezinárodním obsazením. Dnešní oslavu 10. výročí vzniku Rady v netradičním
prostředí a v netradičních podmínkách nám osobně připravil a zorganizoval.
Součástí oslav 10. výročí vzniku Rady seniorů ČR byl i slavnostní podpis Dohody
o spolupráci mezi Radou seniorů ČR a hnutím ANO 2011.
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III. Vyjednávací aktivity Rady seniorů ČR
s ústavními činiteli

V roce 2015 vyjednávala Rada seniorů ČR jednou s premiérem ČR (valorizace důchodů, zákon o seniorech, sociální bydlení, minimální starobní důchod), jednou s prvním vicepremiérem a ministrem financí (valorizace penzí
2016, zákon o seniorech), jednou s vicepremiérem pro vědu
a výzkum (zákon o seniorech, valorizace penzí 2016), jednou s ministryní práce a sociálních věcí (valorizace penzí
2016, zákon o seniorech), jednou s ministrem zdravotnictví (bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím
osob 65+, rekondiční pobyty pro starobní důchodce, hodnocení Memoranda „Za dostupnost zdravotní péče
seniorům) a jednou s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (státní podpora seniorského sportu, podpora Univerzit 3. věku a dalších forem vzdělávání seniorské populace, prosazení výchovy „Společnosti více generací“ do všech tipů škol
v ČR).
U příležitosti Mezinárodního dne
seniorů 2015 byla delegace Rady seniorů ČR
přijata prezidentem České republiky při které
se kromě jiného projednalo (valorizace penzí
2016, zákon o seniorech).
Kromě výše uvedených ústavních
činitelů vyjednávala Rada s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J. Zavadilem. R. Maxovou, J. Hynkovou a s místopředsedou Senátu Z. Škromachem. Výsledkem vyjednávacích aktivit s představiteli
státu bylo:
 navýšení jednorázového příspěvku důchodci z 600 Kč na 1 200 Kč
 prosazení do zákona bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím pro
osoby starší 65 let
 zařazení do zákona o obětech trestných činů mezi „zvlášť zranitelné oběti“
trestných činů také seniory.

16

IV. Participace Rady seniorů ČR na tvorbě
zákonů a dalších právních předpisů státu

V roce 2015 byla Rada seniorů ČR meziresortním připomínkovým místem čtyř ministerstev. Měla možnost spolupodílet se na tvorbě právních předpisů z ministerstva práce
a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj a z ministerstva
financí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2015 předložilo:
 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 zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci,
 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.
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2015 předložilo:
 návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem
pojistného na zdravotní pojištění stát,
 návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích.
Ministerstvo financí v roce 2015 předložilo:
 návrh zákona o evidenci tržeb,
 návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací
s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.
Ke všem vládním návrhům právních předpisů bylo vypracováno stanovisko, dále
bylo uplatněno 14 zásadních připomínek a 6 konkrétních doplňujících legislativních
návrhů. Ke zvýšení funkčnosti seniorské populace při spolurozhodování věcí veřejných
vypracovala Rada seniorů ČR v roce 2015 vlastní návrh zákona o podpoře záležitostí starší
generace (zákon o seniorech), který byl předán prezidentovi ČR, předsedovi vlády ČR,
MPSV, MF a ministru pro lidská práva a legislativu.
Dále předseda Rady oslovil osobními dopisy všech
200 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s požadavkem na navýšení jednorázového příspěvku důchodci
z vládních 600 Kč na poslaneckých 1 000 až 1 200 Kč. Parlament
Radě vyhověl a schválil jednorázový příspěvek důchodci ve výši
1 200 Kč.
Mimo výše uvedené aktivity Rada zpracovala
legislativní návrhy na úpravu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění (očkování proti pneumokokovým infekcím
jako hrazenou službu pro osoby starší 65 let) a na úpravu zákona
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně dalších zákonů
(institut seniora „jako zvlášť zranitelné oběti“).
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Představitelé Rady seniorů ČR v roce 2015 aktivně pracovali v Odborné komisi pro
důchodovou reformu, v komisích pro tvorbu koncepce a zákona o sociálním bydlení, v komisi
pro sociální začleňování, v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace a v hodnotící komisi
Státního fondu rozvoje bydlení.
Dále Rada seniorů ČR vypracovala zprávu o participaci RS ČR na plnění Národního
akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.
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V. Činnosti krajských Rad seniorů

V roce 2015 působilo v České republice 12 krajských rad seniorů, a to kromě krajů
Pardubického a Karlovarského ve všech krajích České republiky. Zaměření působnosti
jednotlivých krajských rad seniorů bylo různorodé, zobecnit lze vzdělávací aktivity, krajské
oslavy Mezinárodního dne seniorů a kromě krajské rady seniorů pro Moravskoslezský kraj
organizování projektu Senior Pas.
Ze specifických aktivit krajských rad seniorů možno
vyzdvihnout krajské poradenství ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji, sportovní aktivity v Praze, Jihočeském, Středočeském a v Moravskoslezském kraji, pořádání společenských a kulturních akcí pro seniorskou veřejnost v Praze, Plzeňském kraji, v kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji. Dále aktivizační aktivity seniorských
organizací a klubů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,
výstavní aktivity v Jihočeském a Moravskoezském kraji
a v neposlední řadě seniorské cestování „Poznej svůj kraj“ v Olomouckém, Jihomoravském
a v Moravskoslezském kraji. Rekondiční pobyty organizovaly krajské rady seniorů v Praze
a ve Zlínském kraji. A příhraniční aktivity s partnerskými seniorskými organizacemi
z Německa a Slovenska organizovaly krajské rady seniorů Ústeckého, Plzeňského,
Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.
Všechny krajské rady seniorů publikovaly svoji činnost na webových stránkách Rady
seniorů ČR. Některé krajské Rady mají navíc své portály vlastní. Více o jednotlivých
krajských radách seniorů na www.rscr.cz
Plnění zastupitelské funkce:
Plnění zastupitelské funkce ve vztahu ke krajské a městské samosprávě i ke krajským
a městským úřadům je hlavním posláním
krajských rad seniorů. (Na úrovni statutárních
měst pouze tam, kde neexistují městské rady
seniorů). Plnění zastupitelské funkce je ošetřeno Memorandem o spolupráci mezi Radou
seniorů ČR a Asociací krajů ČR, a to v kapitole II, bodě 4 „Zapojení orgánů Rady
seniorů ČR jako stálého připomínkového
místa do přípravy koncepcí a strategií
krajů v předmětné oblasti“. Ve všech krajích se uskutečnila jednání krajských rad seniorů s vedoucími představiteli krajských
samospráv. Projednávány byly problematiky rozšiřování sítě sociálních služeb, výstavba
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. Z konkrétních výsledků plnění
zastupitelské funkce možno uvést rozšíření bezplatné
městské hromadné dopravy občanů 70+ statutárního
města Olomouc na všechny občany České republiky
a zvýhodnění věku bezplatné městské dopravy
občanů statutárního města Ostravy ze 70 na 65 let.
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V komisích krajských samospráv pracují zástupci krajských rad seniorů v Libereckém,
Plzeňském, Zlínském, Královéhradeckém, Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina.
V Královéhradeckém kraji je předsedkyně krajské Rady seniorů místopředsedkyní komise pro
seniory u hejtmana kraje a v kraji Praha je předsedkyně krajské Rady seniorů členkou komise
Rady pro seniorské otázky.
Krajská setkání městských a místních klubů důchodců byla v roce 2015 svolána krajskými Radami seniorů za přítomnosti vedoucích představitelů kraje v krajích Královéhradeckém, Ústeckém, Plzeňském, Olomouckém a Zlínském. Jednání byla přítomnými kladně
hodnocena, a to zejména pro možnost přímo oslovit hejtmany a příslušné náměstky odpovědné za seniorskou problematiku v krajích. Setkání plní kromě informační též metodické,
sjednocovací a koordinační funkce celého seniorského hnutí v kraji.
Projekt Senior Pas:
Od září 2013 realizuje Rada seniorů ČR ve spolupráci
s firmou Sun Drive projekt Senior Pas.
Kromě Moravskoslezského kraje se do realizace projektu
zapojily všechny krajské Rady seniorů.
Jde o bezplatné karty slev vstupného do kulturních
památek, masážních a kosmetických salónů, slev v lékárnách a nadstandardních služeb v nemocnicích, slev
v prodejnách nábytku, restauracích, ubytovacích zaříze-

ních, atd.
Karta je platná na celém území České republiky a na některých teritoriích Dolního
Rakouska. Prostřednictvím EURAGu usiluje Rada seniorů ČR o rozšíření Senior Pasu také
na Slovensko a do dalších zemí. V roce 2015 byly Senior Pasy vydány 37 879 novým
držitelům. V síti slev bylo zapojeno 2 870 poskytovatelů.
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VI. Oslavy Mezinárodního dne seniorů
První říjen vyhlásila Organizace spojených národů (prosinec 1991) Mezinárodním dnem
seniorů. V České republice se oslavy Mezinárodního dne seniorů prosadily až o šest let
později, jejich počet ale každoročně narůstal. V roce 2015 se uskutečnily stovky akcí. Kromě
Rady seniorů a jejich organizací se do přípravy a průběhu oslav Mezinárodního dne seniorů
zapojili nejvyšší ústavní činitelé, krajské a městské samosprávy i další subjekty. Za tyto
aktivity Rada seniorů České republiky všem aktivním politikům děkuje.
Na úrovni centra se uskutečnilo:
Dne 1. října setkání delegace Rady seniorů ČR s prezidentem ČR. Rada seniorů ČR
informovala pana prezidenta o sociálním postavení a aktuelních problémech českých seniorů
i o valorizaci důchodů 2016. Dále byl pan prezident požádán o podporu a pomoc při prosazování zákona o seniorech. Setkání mělo vysokou společenskou a odbornou úroveň,
proběhlo v přátelské atmosféře a také bylo velmi konstruktivní. Pan prezident se zajímal o situaci ve sjednoceném seniorském hnutí, kritizoval nejnižší valorizaci penzí v novodobé historii České republiky a s jednou výhradou podpořil přijetí zákona o seniorech z dílny Rady
seniorů ČR. Současně bylo dohodnuto další společné setkání u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů 2016.
Na úrovni krajů se uskutečnilo:
Praha:
Dne 30. září proběhla oslava MDS v Obecním domě, Smetanově síni a to ve spojení
s oslavou 10. výročí prvního vydání měsíčníku
Doba seniorů. Přítomno bylo 1 200 seniorů.
V úvodu vystoupili předseda RS ČR a předsedkyně krajské Rady seniorů. Dále následovalo
předání paměťních listů bývalému šéfredaktorovi,
bývalému řediteli Doby seniorů a zasloužilým
redaktorům časopisu. Vyvrcholením oslav byl
koncert Salónního orchestru. Přítomnými bylo velmi kladně hodnoceno krásné prostředí
Smetanovy síně secesního Obecního domu, noblesní moderování oslav předsedkyní krajské
rady seniorů i důstojný kulturní program. Akce byla na vysoké společenské a kulturní úrovni.
Plzeň:
Dne 30. září se za účasti politiků v plzeňské Měšťanské besedě uskutečnil
koncert pro 500 seniorů. V úvodu vystoupili předseda krajské rady seniorů,
hejtman kraje a primátor statutárního města Plzně.
Ústí nad Labem:
Dne 24. září se v Ústeckém divadle za účasti hejtmana kraje a místopředsedy Rady seniorů ČR uskutečnily krajské oslavy MDS. A to
vyhodnocením krajských soutěží pro seniory, po kterém následovalo divadelní představení. Městské oslavy MDS byly uspořádány
dne 30. září. A to vystoupením politiků a následným kulturním
programem.
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Most:
Dne 3. září na Mosteckém náměstí vystoupilo 10 skupin – tanec, recitace a zpěv z Mostu, Chomutova, Jirkova, Loun, Roudnice nad Labem, Litvínova a Lomu. V úvodu vystoupili hejtman kraje, primátor
statutárního města Most a místopředseda Rady seniorů ČR.
Jihlava:
Dne 8. října se Domě kultury Jihlava uskutečnily oslavy MDS
spojené s oslavou 25. výročí založení Svazu důchodců ČR. Oslav
se zúčastnili představitelé kraje a primátor statutárního města Jihlavy, kteří po úvodních vystoupeních předali ocenění „Zlatý
senior Vysočiny“. Dále následovaly módní přehlídka a kulturní
program.
Pelhřimov:
Dne 28.září se na Masarykově náměstí uskutečnily oslavy MDS za účasti politiků a s bohatým
kulturním programem.
Brno:
Oslavy MDS se Brně uskutečnily dne 4. října na náměstí Svobody za účasti cca 1 000 seniorů.
Na programu bylo vystoupení politiků, předsedy Rady seniorů ČR, dále následoval bohatý
kulturní program.
Hradec Králové:
Oslavy MDS v Královéhradeckém kraji se již tradičně
uskutečnily v kině Centrál, a to 24. září. Na programu
bylo vystoupení hejtmana kraje a předsedy Rady seniorů
ČR. V průběhu oslav mělo cca 500 přítomných čest
přivítat vzácného hosta, a to předsedu vlády České republiky. Dále následoval bohatý kulturní a vzdělávací
program. Odpoledne oslavy MDS pokračovaly na Pivovarském náměstí s kulturním programem a předáním
ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních
službách.
Pardubice:
V Pardubicích se oslavy MDS uskutečnily dne 5. října v Paláci Pardubice. A to vystoupením
politiků a kulturním programem.
Olomouc:
Oslavy MDS v Olomouckém kraji se uskutečnily dne 2. října ve Vlastivědném muzeu. Na
oslavách vystoupili představitelé kraje a představitelů krajské rady seniorů. Následoval
kulturní program.
Prostějov:
Oslavy MDS se v Prostějově uskutečnily 1.října v Kas Centrum. Na programu bylo
vystoupení politiků, představitelů krajské rady seniorů a kulturní program.
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Frýdlant nad Ostravicí:
V Moravskoslezském kraji se oslavy MDS uskutečnily v Domě kultury ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Na programu bylo vystoupení politiků a představitelů krajské rady seniorů. Dále
následoval kulturní program.
Zlín:
Krajské oslavy MDS proběhly dne 1. října v hotelu Moskva. A to za
účasti představitelů kraje a statutárního města Zlín. Po vystoupení
politiků a představitelů krajské rady seniorů následoval kulturní
program.
Liberec:
V Liberci se krajské i městské oslavy MDS uskutečnily dne 2. října. NEjprve
byla delegace seniorů přijata na Krajském úřadě hejtmanem kraje při kterém
byly oceněny seniorské kolektivy i jednotlivci. Odpoledne se uskutečnilo
setkání delegace seniorů s náměstkem primátora statutárního města Liberec.
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VII. Výstavní činnost
V roce 2015 se Rada seniorů ČR zúčastnila třech výstav. A to
obdobně jako v letech předchozích výstavy FOR SENIOR
v Praze, výstavy ŽIVOT BEZ BARIÉR v Ostravě a výstavy
ZEMĚ
ŽIVITELKA v Českých
Budějovicích. Stánky Rady seniorů
navštívily tisíce účastníků, kteří
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.
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VIII. Vydavatelská činnost

Po celý rok 2015 vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník vycházel
v nákladu 10 000 výtisků. V polovině roku došlo v tomto nejmasovějším seniorském
periodiku v České republice ke změně v redakci. Na post šéfredaktora rezignoval Mgr. František Vonderka, který stál v čele tohoto periodika od jeho vzniku. Rada seniorů mu za jeho
dlouholetou a obětavou práci poděkovala a na oslavách Mezinárodního dne seniorů v Praze
ocenila jeho působení také Pamětním listem.
Předsednictvo Rady seniorů poté jmenovalo do čela magazínu Ing. Lenku Desatovou,
která v Radě seniorů působila a působí jako správce webu a od roku 2014 i jako tisková
mluvčí. S novým vedením došlo v magazínu k některým změnám. Časopis byl rozdělen
opticky na část, která je věnována aktivitám centrály Rady seniorů a na část takzvaně oddechovou. Pravidelné rubriky získaly své stále místo, což čtenářům umožňuje lépe se v časopise
orientovat. S ohledem na přání čtenářů přibyly i nové rubriky, a to zejména v oblasti
poradenství, své stálé místo pak získaly rovněž příspěvky z členských organizací Rady
seniorů.
V neposlední řadě připravila redakce pod vedením nové šéfredaktorky připravila
i změnu layoutu, a to k prvnímu číslu roku 2016.
Na podzim roku 2015 došlo rovněž ke změně na postu ředitele Doby seniorů.
Dosavadní ředitel Ing. Řehák rezignoval na svou funkci. Předsednictvo Rady seniorů posléze
rozhodlo o sdružení pozice šéfredaktora a ředitele. I touto funkcí byla v souladu s tímto
rozhodnutím jmenována Ing. Lenka Desatová.
Odborné poradenství v Době seniorů:


Leden – počítačová poradna –
čištění disku na Windows
– bytová poradna – co může přinést
nařízené měření tepla?
– bytová poradna – může být syn zapsán
jako spoluvlastník?
bytová poradna – můžeme v družstvu
hlasovat za dceru?

právní poradna – příspěvek na
bydlení v roce 2015

Únor – bytová poradna – platnost výpovědi z bytu po změně zákona
– bytová poradna – musí mít bytové
družstvo internetové stránky?

bytová poradna – jak se bude měřit
teplo k vytápění?
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Březen – počítačová poradna
– facebookem se šíří nebezpečný virus
spotřebitelská poradna – předváděcí akce
nově aneb šmejdi nespí
zdravotní poradna – fakta, kterými se
nemůžeme chlubit
bytová poradna – dočkáme se sociálního
bydlení?

bytová poradna – dcera koupila družstevní byt místo mne
bytová poradna – využívání společných prostor v domě
bytová poradna – jak dál se sociálním bydlením?
 Duben – počítačová poradna – prach počítači škodí
bytová poradna – podnájem pro seniory
bytová poradna – okamžitá výpověď z bytu
právní poradna – když způsobí škodu váš pes

 Květen – bytová poradna – jak se bude měřit teplo v bytech?
bytová poradna – dokládání výše příjmů při žádosti o pomoc
bytová poradna – kdo zaplatí dezinfekci
počítačová poradna – nechtěné instalace zpomalují počítač
právní poradna – údržba a nakládání se společným vlastnictvím
 Červen – bytová poradna – jak se vlastně platí za vodu
bytová poradna – vyklizení bytu po ukončení nájmu
právní poradna – darovat dům nyní nebo až v závěti?

 Červenec – bytová poradna – nefunkční elektřina v pronajatém bytě
a platba za něj
bytová poradna – co dělat, když nájemce dluží na nájemném
právní poradna – příspěvek na péči
veterinární poradna – pozor na zubní kámen
klub zdravé výživy – letní grilování
kosmetická poradna – jak pečovat o pokožku po opalování
 Srpen – bytová poradna – potíže s vedením společenství vlastníků
právní poradna – reklamace
veterinární poradna – zaostřeno na fretky
klub zdravé výživy – letní polévky a saláty
kosmetická poradna – jak na vlasy zničené od slunce
sociální poradenství – úpravy vozidel pro tělesně
postižené osoby
 Září – bytová poradna – schválení samostatné
bytové jednotky v rodinném domě
bytová poradna – špatně seřízené osvětlení v bytovém
domě
právní poradna – vrácení daru
veterinární poradna – zaostřeno na fretky
klub zdravé výživy – zavařování, mražení nebo
sušení?
kosmetická poradna – jak ulevit unaveným nohám

 Říjen – bytová poradna – podnájem bytu je možný pouze se souhlasem pronajímatele
bytová poradna – rozdíl mezi nájmem bytu a podnájmem bytu
právní poradna – jak získat zpět finance, když dlužník
nereaguje
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veterinární poradna – eutanázie – poslední projev lásky
klub zdravé výživy – a je tu podzim!
kosmetická poradna – pravidelná pedikúra uleví nohám
sociální poradenství – zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování


Listopad – bytová poradna
– péče spoluvlastníků o dům,
společné prostory i zahradu
právní poradna – půjčuji, až si popřenýšlím
veterinární poradna – mýty a pověry –
strach z anestezie
klub zdravé výživy – koření i podzimní zeleninové saláty
kosmetická poradna – zima už vaši
pokožku nezaskočí
zdraví – bojujeme s nachlazením


Prosinec – bytová poradna
– co nového nás čeká
v rozúčtování cen za teplo?
bytová poradna – běžná údržba a opravy v bytě
právní poradna – chcete si půjčit,
nespěchejte – ptejte se, srovnávejte
a přemýšlejte!
veterinární poradna – mýty
a pověry – strach z anestezie
klub zdravé výživy – Vánoce
přicházejí...
kosmetická poradna – solná lázeň
dodá energii
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IX.

Odborné poradenství a pomoc bezplatně
poskytované Radou seniorů ČR seniorské
populaci

Bezplatné poradenství a pomoc seniorské populaci v roce 2015 poskytovala Rada
seniorů ČR v 7 poradnách. A to v oblastech právních, bytových a sociálních v hl.m. 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 3 396
klientům a terénní sociální pracovník poskytoval celoroční pomoc 50 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 2015 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 ambulantním akreditovaném poradenství pracovalo v roce 2015 19 pracovníků na 4,9 pracovního úvazku a v terénním poradenství jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku. Na realizaci projektu akreditovaného poradenství obdržela Rada seniorů celkem 3 018 585 Kč.
Z toho od ministerstva práce a sociálních věcí 2 221 100 Kč, od ministerstva pro místní
rozvoj 500 000 Kč, od Hlavního města Prahy 47 000 Kč, od Jihomoravského kraje pak
82 040 Kč, od Moravskoslezského kraje 19 445 Kč a od Královéhradeckého kraje
149 000 Kč. Meziročně šlo o 486 189 Kč vyšší částku, tedy o 19,2 procentního bodu.
A. ambulantní právní poradny:

Poradenství a pomoc byly poskytovány v oblastech občanského, rodinného, sociál-ního,
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 2 062 klientů.
B. bytové poradny:
Rada seniorů České republiky obdržela v roce 2015 od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Ambulantní bytové poradenství Rady seniorů
ČR“ ve výši 500 000 Kč. Dotace byla použita na provoz ambulantních bytových poraden
v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Součástí projektu bylo též bytové poradenství
realizované prostřednictvím měsíčníku „Doba seniorů“, jehož výroba byla financována
z vlastních zdrojů. Vlastní podíl organizace na realizaci projektu činil 304 490 Kč. Ve
výše uvedených poradnách poskytovali bytové poradenství čtyři poradci s pracovní úvazky
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0,2 u každého. Obslužným personálem byli účetní, personalista (jedna osoba), celostátní
vedoucí poraden a manažer projektu (jedna osoba). Všichni pracovníci mají vysokoškolské
vzdělání kromě účetní, ta má vzdělání středoškolské.
Kromě ambulantního bytového poradenství, tedy nad rámec projektu, se Rada
seniorů České republiky v roce 2015 též aktivně podílela na tvorbě koncepčních a právních předpisů státu týkajících se bydlení:
 Koncepce sociálního (dostupného) bydlení České republiky 2015 – 2025
 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální
podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které
se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů.
Ke všem návrhům bylo zaujato stanovisko, současně byla uplatněna jedna zásadní
připomínka, 5 koncepčních a jeden konkrétní legislativní návrh.
V souladu s projektem byla činnost ambulantních bytových poraden zaměřena zejména
na:
a) ochranu nájemních vztahů,
b) právně osvětovou činnost,
c) vysvětlení postupu, výpočty a pomoc při získávání příspěvku na bydlení,
d) kontrolní výpočty cen vodného, stočného, za vytápění a za ohřev teplé užitkové vody,
e) poradenskou činnost v měsíčníku „Doba seniorů“.
Nabídka bytového poradenství Rady seniorů ČR byla realizována též prostřednictvím
měsíčníku „Doba seniorů“, který v roce 2015 vycházel v 10 000 nákladu. Dále prostřednictvím besed a jednání základních článků členských organizací. Vyhledávací a kontaktní
služby byly realizovány prostřednictvím dobrovolníků.
Komunikace se seniorskými klienty v poradnách probíhala formou osobních pohovorů
s podrobným výkladem problematiky, případně i s další pomocí. Dále byly vyřizovány
telefonické dotazy, dopisy a maily. Rozsah pomoci byl různý. A to od výpočtu nároku na
příslušné sociální dávky a vyplňování tiskopisů, přes poskytování vzorových nájemních
smluv a vzorových žalob na neplatnost ukončení nájemního vztahu. Přes posuzování dodržení
lhůt a zákonnosti procedury sjednávání nájemního, přes výpočty správného vyúčtování služeb
souvisejících s bydlením, přes podávání trestních oznámení na útisk a bránění v užívání bytu
až po návštěvy u správce bytů a aktivní poradců účast při soudních jednáních. Složitá jednání
probíhají stále s firmami odpovědnými za vyúčtování nákladů za teplo, TUV, vodné a stočné.
Zcela bezvýchodná je nadále situace seniorů bydlících ve větších než normativně
stanovených bytech pro příspěvek na bydlení, evidujeme stovky případů, kdy náklady
na bydlení převyšují penzi.
Návštěvnost bytových poraden Rady seniorů byla 92 klientů v Praze, 83 klientů v Brně,
151 klientů v Ostravě a 77 klientů v Hradci Králové. Celkem bylo ve vyjmenovaných
poradnách bezplatně obslouženo 403 seniorských klientů. U každého klienta poradny byla
zaevidována stručná charakteristika problému, která se osvědčila zejména při opakovaných
návštěvách. Z věcného hlediska lze nejčastěji řešené problémy seniorského bydlení rozčlenit
zejména do následných okruhů:
Nejčastější řešené problémy seniorských klientů:
 Nájemní smlouvy, sjednávání výše nájemného
 Výměny a přechody nájmů bytů
 Právní vztahy nájemce k novému vlastníku pronajímaného bytu
 Výměny bytu
 Spoluvlastnictví bytu
 Vydědění
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Řešení dluhu na nájemném
Okamžitá výpověď z bytu
Vrácení kauce při skončení nájmu
Nájem na dobu určitou
Podnájem bytu
Privatizace bytu
Privatizace bytového domu
Exekuce bytu
Darování bytů, rekreační chaty, rekreačního domku
Dědictví bytů
Doby vyklizení bytů při úmrtí
Pomoc k získání malometrážního bytu
Vyúčtování služeb, tj. přepočty vyúčtování tepla, TUV, vodného a stočného a dalších
služeb spojených s užíváním bytu
Problémy s podvodným ukončením nájmu
Problémy související se změnou dodavatele elektřiny
Nedostatečně vybavený byt při sjednávání nového nájemního vztahu
Nekvalitní příslušenství nájemního bytu
Příspěvky na bydlení, pomoc při vyplňování žádosti

Mimo projekt bylo bezplatné bytové poradenství Rady seniorů ČR poskytováno též
v ambulantních poradnách v Kladně, Plzni a ve Zlíně. Zde bylo obslouženo 74 klientů.
Celkově tedy poskytla Rada seniorů ČR v roce 2015 ve svých sedmi ambulantních
bytových poradnách bezplatné poradenství a pomoc 477 seniorským klientům.
K bytovému poradenství byl využit též měsíčník „Doba seniorů“. V roce 2015 zde bylo
uveřejněno 27 příspěvků bytového poradenství a právní osvěty. Dále bylo bytové poradenství
realizováno při členských schůzích a besedách v členských organizacích Rady seniorů a v
členských klubech seniorů. Jde o desetitisíce případů.
Přínos projektu pro seniorskou populaci:
 bezplatná pomoc 403 seniorským klientům, a to až do vyřešení problému,
 předcházení bezdomovectví seniorů,
 ochrana dodržování zákonnosti nájemních vztahů a pomoc věkově starším
osobám v komunikaci s pronajímateli a s firmami realizujícími výpočty spotřeby
služeb souvisejících s bydlením,
 pomoc seniorské populaci při nápravách podvodného jednání prodejců elektřiny
a plynu,
 pomoc k získání sociálních dávek na bydlení věkově starším osobám,
 pomoc při vyhledání a realizaci výměn větších bytů za menší,
 masová osvěta problematiky seniorského bydlení.
C. sociální poradny:

Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2015 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 sociálních poradnách obslouženo 857 klientů.
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D. terénní poradenství a pomoc:

Terénní odborné sociální poradenství a pomoc poskytuje Rada seniorů ČR od roku
2007. Klientelou jsou převážně starší osamocené ženy, bez rodinného zázemí. V roce 2015
bylo realizováno v Praze a ve Středočeském kraji 70 návštěv. Dále 39 jednání na Úřadech
práce a 8 na sociálních odborech městských úřadů. S lékaři a poštovními úřady bylo vedeno
14 jednání. Řešené problémy:
 výměny průkazů (ZTP – ZTP-P)
 výměny parkovacích průkazů
 přiznání příspěvků na bydlení
 přiznání příspěvků na péči
 přiznání příspěvků na živobytí,
 výměny bytů
 řešení problémů ve smlouvách, které klientky podepsaly neuváženě
 řešení chybějících roků důchodového pojištění pro přiznání starobního důchodu









Podařilo se:
zajistit 8 klientům výměnu průkazů (ZTP – ZTP – P)
zajistit 5 klientům výměnu parkovacích průkazů
zajistit 22 klientům přiznání příspěvku na bydlení, které jsou pravidelně čtvrtletně
obnovovány
zajistit 2 klientům přiznání příspěvku na péči
zajistit jednomu klientovi přiznání příspěvku na živobytí
umístit jednoho klienta do Domu s pečovatelskou službou
zprostředkovat výměnu větších nájemních bytů za menší dvěma klientům
vyřešit problémy v uzavřených smlouvách s energetickými, plynárenskými a telefonními společnostmi čtyřem klientům.

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.
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X. Webové stránky Rady seniorů ČR

Webové stránky www.rscr.cz plnily v roce 2015 funkci hlavního informačního média
Rady seniorů České republiky. Po jejich konsolidaci z roku 2013 jsou vedeny graficky
kvalitně, věcně kvalifikovaně a časově aktuálně. Stále častěji na stránky přispívají i jednotlivé
krajské Rady seniorů, které si zvykly jejich prostřednictvím nejen informovat o akcích, které
již proběhly, ale stále častěji je používají i pro pozvání a upoutávky na akce, které se
připravují.
Novinkou na stránkách, která byla spuštěna v loňském roce ve spolupráci s ČT jsou
odkazy a upozornění na pořady ve vysílání veřejnoprávní televize, které by mohly seniory
zajímat. Nechybí ani prolinky na pořady, které je možno shlédnout na webu české televize.
Celkem bylo v roce 2015 zveřejněno 150 článků, z toho 76 textů z úrovně centrálně
realizovaných aktivit Rady seniorů ČR a 74 článků z činnosti krajských Rad seniorů. Webové
stránky tak poskytují přesný obraz o odborných, mediálních (vystupování v televizi), stejně
jako o společenských činnostech Rady seniorů ČR.
Odborná i laická veřejnost má možnost čerpat poznání a data seniorských témat
z vyvěšených analytických a výzkumných materiálů a z uveřejněných prezentací na
odborných konferencích. Webové stránky jsou využívány též studenty vysokých škol při
zpracovávání bakalářských a magisterských prací.
Vývoj počtu publikovaných materiálů dokládá následný graf, který ukazuje počet
materiálů na webu Rady seniorů od roku 2010.

Na základě rozhodnutí vedení Rady seniorů bylo na webové stránky umístěno počítadlo
návštěvnosti. Lze tedy konstatovat, že průměru je navštíví 35 000 čtenářů ročně.
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XI. Mezinárodní aktivity
V roce 2015 se Rada seniorů ČR
aktivně zúčastnila obou zasedání Generální
rady EURAGu. A to 30. až 2. května
v Berlíně a 14. až 16. října v Paříži. Na pařížském jednání byl mj. projednáván návrh
zákona o seniorech z dílny Rady seniorů
ČR. Návrh byl přijat se zájmem a získal
širokou podporu představitelů evropských
seniorských organizací. Se stanoviskem
EURAGu byla následně obeznámena Rada
vlády pro seniory a stárnutí populace.
V Bilaterálních vztazích probíhala úzká spolupráce s Jednotou důchodců na Slo-vensku.
Statutární místopředseda RS ČR se zúčastnil X sněmu v Bratislavě a recipročně předseda
Jednoty navštívil v závěru roku Česko. Zde byly dohodnuty formy spolupráce pro rok 2016.
V lednu 2015 Zajišťovala Rada seniorů ČR pracovní návštěvu pracovníků MPSV
odpovědných za činnost Rady vlády pro seniory a stárnutí populace na Slovensku. A to pro
načerpání zkušeností z podmínek a činnosti příbuzného slovenského orgánu. Nedílnou součástí mezinárodních aktivit Rady seniorů ČR je příhraniční spolupráce krajských rad seniorů
(viz kapitolu V).

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:
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
Sekretariát

35

Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

bezplatných poraden RS ČR za rok 2015
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

bezplatných poraden RS ČR za rok 2015
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

bezplatných poraden RS ČR za rok 2015

38

Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

bezplatných poraden RS ČR za rok 2015
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Bilance PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
krajských Rad seniorů za rok 2015
PLNĚNÍ ROZPOČTU

za rok 2015

Číslo

Druh položky rozpočtu

1.

PŘÍJMY

1.1.1.
1.1.2.

Dotace Královéhradecký kraj
Dotace Zlínský kraj

položky
1.1.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.2.

Rozpočet

plnění

2 094 000

2 265 550

175 000
38 000

100 000
125 000

na rok 2015 rozpočtu - 2015

Krajská Rada seniorů

2 075 000

Dotace kraj Vysočina
Dotace kraj Plzeňský
Dotace kraj Jihomoravský

100 000
220 000
500 000

Dotace kraj Ústecký

Dotace kraj Moravskoslezský
Dotace kraj Jihočeský
Dotace kraj Olomoucký
Dotace kraj Středočeský
Dotace kraj Praha
Dotace kraj Liberecký

200 000
331 000
140 000

650

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

300 000
10 000
9 000
9 900

1 804 417

Dotace Královéhradecký kraj
Dotace Zlínský kraj

Dotace kraj Moravskoslezský
Dotace kraj Jihočeský
Dotace kraj Olomoucký

Dotace kraj Středočeský
Dotace kraj Praha
Dotace kraj Liberecký

59

220 000
162 015
200 000

100
32
100

100

330 940

99,9

200 000
300 000

100
100

144 349
25 000

441 583

40

100
247,5

100,1
100

9 575

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE

163

100 038
12 500
100 000

Dotace kraj Plzeňský
Dotace kraj Jihomoravský
Dotace kraj Ústecký

100
100

1 100

Dotace kraj Vysočina

2.1.8.
2.1.9.

331 000
140 000

100

138,6

2.1.3.

2.1.7.

200 000

19 550

VÝDAJE
Krajská Rada seniorů

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

100
100
100

14 100

2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

100 000
220 000
500 000

175
328

100

Členské příspěvky regionál.organ. 9 000
Členské příspěvky klubů
4 000
Členské příspěvky individ.členů

108,2

200 000

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

108,1

2 246 000

20 000
200 000

190 000

Členské příspěvky

Index

100
100

95,8

