RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE

Zápis
z 37. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
konaného dne 20. března 2019
od 9:00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha k zápisu)
Navržený program
1. Administrativní záležitosti – schválení programu, zápisu z minulého zasedání a výroční
zprávy
2. Aktuality z legislativy
3. Představení Komise pro spravedlivé důchody
4. Informace o dalších činnostech Odboru rodinné politiky a Oddělení politiky stárnutí
MPSV
5. Změny Statutu a Jednacího řádu Rady
6. Příspěvek externího odborníka: exekuce a senioři
7. Příspěvek externího odborníka: projekt „Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí
seniorů a seniorek“
8. Různé

1. Administrativní záležitosti – schválení programu, zápisu z minulého zasedání
a Výroční zprávy
Zasedání vede místopředsedkyně Rady, Mgr. Jana Hanzlíková.
Hlasování o schválení dnešního programu: pro 24, proti 0, zdrželi se 0.
Program byl schválen.
Hlasování o schválení zápisu z minulého zasedání Rady: pro 24, proti 0, zdrželi se 0.
Zápis z minulého zasedání Rady byl schválen.
Hlasování o schválení Výroční zprávy: pro 24, proti 0, zdrželi se 0.
Výroční zpráva byla schválena.

2. Aktuality z legislativy
Pokračuje Jana Hanzlíková, začíná informacemi z koaliční schůzky. Dohodlo se zvýšení
důchodů o 900 Kč, rodičovského příspěvku a započetí práce na zákonu o zálohovaném
výživném. Projednával se prorodinný balíček, v němž dále zaznělo sdílené pracovní místo
a dětské skupiny. V pohybu jsou nyní aktualizace Koncepce rodinné politiky i Strategie
přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025. Připravuje se novela zákona o sociálních
službách. Pokračují práce na rodinných a proseniorských dotačních titulech. Připravuje
se novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

3. Představení Komise pro spravedlivé důchody
Pokračuje Ing. Tomáš Machanec, ředitel Odboru sociálního pojištění. Komise je poměrně
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široká, jsou v ní zastoupeny všechny poslanecké a senátorské kluby, sociální partneři
a zájmová sdružení, univerzity a výzkumná pracoviště. Na prvním setkání byly předloženy
systémové otázky, na které členky a členové Komise odpověděli a podle toho je možno tyčit
další práci Komise. Na druhém setkání budou představeny výsledky tohoto dotazníku.
Zatím byla předložena tato témata: tzv. gender pension gap, tj. důchody žen jsou
v průměru o dva a půl tisíce korun nižší než důchody mužů. Je otázka, jak na toto reagovat,
ať už v rámci, nebo mimo důchodový systém. Dalšími tématy jsou fyzicky náročné profese,
vdovské důchody, příjmy důchodového systému a třetí důchodový pilíř.
V diskusi zní v kontextu gender pension gapu otázka, kolik do důchodového systému
přispívají muži a ženy a kolik z něj odebírají, včetně toho, že ženy se dožívají delšího věku
a tudíž pobírají starobní důchod déle. Náš systém je kombinací zásluhového a solidárního,
bere v úvahu, že ženy rodí a vychovávají děti a přispívají společnosti jinak, než čistým
vkladem do důchodového systému.

4. Informace o dalších činnostech Odboru rodinné politiky a Oddělení politiky
stárnutí MPSV
Pokračuje ředitelka odboru, Mgr. Linda Sokačová. V polovině května pořádá MPSV
v Brně další ročník konference Fórum rodinné politiky. Odbor spolupracuje na novele zákona
o sociálních službách. Vedoucí oddělení Mgr. Kateřina Kňapová informuje o procesovaných
dotačních titulech, pokroku v materiálu Strategie přípravy na stárnutí společnosti
a plánované podzimní konfererenci Senioři a lidská práva.
V diskusi zaznělo v souvislosti s opatřeními ve Strategii přípravy na stárnutí společnosti
zdůrazňovat problematiku nedostupného bydlení, na což Českou republiku upozorňuje
i Evropská unie.

5. Změny Statutu a Jednacího řádu Rady
Navržené změny shrnuje tajemnice Rady, Mgr. Irena Buršová. Jedná se převážně
o změny technického a jazykového charakteru, aby byla více odražena praxe činnosti Rady.
Hlavní změna ve Statutu odráží novou organizaci státní správy dle služebního zákona
a přesu agendy lidských práv. Do Jednacího řádu byla zanesena praxe hlasovat per rollam.
Hlasování o schválení nového Jednacího řádu a Statutu: pro 22, proti 0, zdrželi se 0.
Nový Jednací řád a Statut byly schváleny.

6. Příspěvek externího odborníka: exekuce a senioři
O exekucích hovoří Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Jeho prezentace je přílohou
tohoto zápisu. Když Eurostat vydává data o chudobě v členských zemích, nepostihuje
problematiku exekucí. Stále je více zahájených exekucí oproti těm ukončeným. V exekuci
je přes 800 tisíc lidí; ti mají také závislé rodinné příslušníky, takže problematika se přímo
dotýká až dvou milionu lidí. Více než polovina exekucí je zahájena pro pohledávky do deseti
tisíc korun. V souvislosti se seniory není jen problém exekucí současných seniorů, ale také
lidé předdůchodového věku, kteří si tento problém potáhnou ještě mnoho let právě
i po odchodu do důchodu. V následné diskusi zazněly poznámky ke zmíněné metodice
Eurostatu a k možnosti zavést u exekucí promlčecí lhůtu.

7. Příspěvek externího odborníka: projekt „Využití humanoidního robota pro aktivní
stárnutí seniorů a seniorek“
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Zajímavý projekt představují Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Marcela Petrová
Kafková, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně. Projekt se realizuje ve spolupráci MU, ČVÚT
a Gerontologického institutu. Prezentace k projektu je přílohou tohoto zápisu. Cílem
je překlenout digitální propast mezi lidmi v seniorském věku a zapojení více mužů
do aktivního života. Projekt usiluje o přidání dalšího aspektu využití robotů – robot jako
hračka, zábava a humor jako důležité pilíře lidského života, obzvlášť v seniorském věku; hra
jako přirozená potřeba člověka i v dospělosti. Jádrem je humanoidní robot Pepper, který
je nastaven a dále se učí interagovat se seniorkami a seniory. Jedná se o multidisciplinární
projekt, sledováno bude více perspektiv, poznatky vývojářů, sociálních pracovníků, uživatelů
a jejich specifických potřeb.
V diskusi přináší první zpětnou vazbu Mgr. Jan Lorman, protože právě v Gerontologickém
institutu se robot testuje v interakci s klienty. Další část diskuse zabývá právě tím prvkem
hry, a zda senioři spíš nepotřebují právě primární asistenci jako zvednout věc či zavolat
pomoc. V tomto případě je hra právě mezistupněm k tomu, aby si starší lidé na roboty zvykli
a byli schopní přijímat jejich asistenci.

8. Různé
Přihlásil se Jan Lorman a zve členky a členy Rady na mezinárodní konferenci Stáří
spojuje, kterou pořádá Život 90 každý rok.
Bez dalších otázek Jana Hanzlíková ukončila zasedání.

Přílohy zápisu
1. Prezenční listina 20. 3. 2019
2. Zápis 36. zasedání Rady 26. 11. 2018
3. Výroční zpráva o činnosti Rady v roce
4. Prezentace – exekuce a senioři.
5. Prezentace - projekt „Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek“
Zasedání trvalo cca 1 hodinu a 35 minut.
V Praze dne 1. dubna 2019 zapsala: Irena Buršová, tajemnice Rady,
irena.bursova@mpsv.cz.
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