Výroční zpráva
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
za rok 2020

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“) byla zřízena usnesením vlády
ze dne 22. března 2006 č. 288.
Statut Rady byl schválen usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Poslední
aktualizace Statutu byla provedena usnesením vlády ze dne 17. června 2019 č. 436.
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Výroční zpráva Rady vlády pro seniory a stárnutí populace za rok 2020
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády,
dle usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175)
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“) ve své činnosti usiluje
o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní
zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu
demografického vývoje. Usiluje o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života,
ochranu jejich lidských práv a o rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. Její
činnosti podrobněji vymezuje článek 2 odst. 2 písm. a) až g) Statutu Rady.

I. Předsedkyně, členky a členové
Dle Statutu Rady, článek 3 odst. 5 se funkční období členů Rady kryje s funkčním obdobím
vlády. Během roku 2020 fungovala v ČR vláda Andreje Babiše (od 27. června 2018). Tento rok
tedy pokračovalo členství v Radě z předchozího roku 2019.
Dle usnesení vlády ze dne 17. června 2019 č. 436, o změně Statutu Rady vlády pro seniory
a stárnutí populace, je předsedkyní či předsedou Rady ministryně či ministr práce a sociálních
věcí, a to z titulu své funkce. V roce 2020 to byla nadále Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc.
Místopředsedkyněmi Rady byly v průběhu celého roku Mgr. , náměstkyně Mgr. Zuzana
Jentschke Stőcklová MPSV pro řízení sekce podpory seniorů a Prof. JUDr. Helena Válková,
CSc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva.
Rada má 29 členů, kterými jsou předsedkyně či předseda Rady, místopředsedkyně Rady
a další členové. V Radě jsou zastoupena následující ministerstva: zdravotnictví, financí, vnitra,
školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí. Dále jsou
v Radě zastoupeni: místopředseda ČSÚ, zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, výborů
pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR, samosprávy, zdravotních pojišťoven,
odborné veřejnosti, seniorských organizací a nestátních neziskových organizací. Složení Rady
vytváří předpoklad pro spolupráci v oblastech působnosti Rady.
Přehled složení Rady
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členka či člen
Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc
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Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

3

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

4

5

6

7

pozice v Radě
předsedkyně Rady; ministryně MPSV
místopředsedkyně Rady, náměstkyně
Sekce podpory seniorů MPSV
místopředsedkyně Rady;
zmocněnkyně vlády pro lidská práva

členství od - do
18. 07. 2018

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

náměstek Ministerstva zdravotnictví

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA

náměstek Ministerstva zdravotnictví

Ing. Karel Tyll

náměstek Ministerstva financí

Ing. Marie Bílková

náměstkyně Ministra financí

Mgr. Jiří Kaucký

státní tajemník Ministerstva vnitra

RNDr. Josef Postránecký

státní tajemník Ministerstva vnitra
státní tajemník Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy

19. 05. 201731. 05. 2020
26.10. 2020
05. 09. 201831. 07. 2020
26. 10. 2020
19. 04. 201829. 3. 2020
26.06.2020

PhDr. Jindřich Fryč
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24.06.2020
30. 06. 2019

19. 04. 2018

16. 02. 201528.02. 2020

13 Ing. Jaroslav Sixta. Ph.D.
14 Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

státní tajemnice Ministerstva pro
místní rozvoj
náměstkyně pro řízení sekce politiky
bydlení a sociálního začleňování
státní tajemník Ministerstva dopravy
zástupkyně Ministerstva životního
prostředí
zástupkyně Výboru pro sociální
politiku Poslanecké sněmovny PČR
zástupce Výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku Senátu PČR
Český statistický úřad
Asociace krajů ČR

15 Mgr. Pavla Štrobachová

Svaz měst a obcí ČR

14. 3. 2019

8

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
Mgr. Jana Hanzlíková

9

Mgr. Martin Vavřina

10 Mgr. Lucie Sršňová
11 Mgr. Miloslava Rutová
12 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

16 Ing. Jaroslav Ulma
17 JUDr. Vladimír Záruba
Mgr. Tereza Hejlová
MUDr. Helena Sajdlová
Ing. Darina Ulmanová, MBA
JUDr. Vít Samek
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová,
22
CSc.
18
19
20
21

23 PhDr. Jindřich Kadlec
24 Mgr. Jan Lorman
25 RSDr. Zdeněk Pernes
26 MUDr. Vladimír Dryml
27 Bc. Vlastimila Faiferlíková
28 doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
29 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Českomoravská konfederace
odborových svazů
Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
odborná veřejnost - ČMKOS
odborná veřejnost - FN Brno
odborná veřejnost - Česká asociace
pečovatelské služby
seniorská organizace - Život 90
seniorská organizace - Rada seniorů
ČR
seniorská organizace - Senioři ČR
NNO - TOTEM, z.s.
NNO - Gerontologické centrum
NNO - Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
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29.06.2020
19. 04. 2018
22.09.2020
19. 04. 2018
05.02. 2019
19. 04. 2018
12. 06. 2017

19. 04. 2006
05. 09. 2018
16. 05. 2014
05. 09. 2018
09. 06. 2014
19. 04. 2004
09. 06. 2014
09. 06. 2014
19. 04. 2006
19. 04. 2006
19. 04. 2018
09. 06. 2014
19. 06. 2006
27. 08. 2007

II. Sekretariát Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“) vykonává
od 6. května 2015 Oddělení politiky stárnutí (dále jen „Oddělení“), od roku 2020
přejmenováno na Oddělení stárnutí a sociálního začleňování. Vedoucí sekretariátu Rady byla
v roce 2020 Mgr. Jana Řeháková Fučíková. Vedoucí sekretariátu v souladu s pokyny
předsedkyně Rady řídí činnost sekretariátu a odpovídá za plnění jeho úkolů. Funkci tajemnice
Rady vykonávala během roku 2020 zaměstnankyně Oddělení Mgr. Barbora Plíšková.
Sekretariát na základě Statutu Rady a pokynů předsedkyně a místopředsedkyň Rady
zpracovává odborné podklady pro jednání Rady, organizačně zabezpečuje činnost Rady
(připravuje zasedání Rady, pořizuje zápisy ze zasedání, zveřejňuje informace o činnosti Rady
na internetových stránkách MPSV, zpracovává materiály pro jednání vlády na základě
doporučení Rady, připravuje výroční zprávy o činnosti Rady atd.). Sekretariát na základě
podkladů jednotlivých resortů zpracovával zprávy o plnění Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, dále stanoviska k návrhům
koncepčních dokumentů a právních předpisů z hlediska agendy seniorů a přípravy na stárnutí.
Sekretariát se v roce 2020 rovněž zabýval agendou rodinné politiky, sociálních služeb,
neformální péče, sociálního bydlení a začleňování i z hlediska mezinárodních závazků a také
dopady epidemie COVID-19 na seniorskou populaci.

III. Přehled činnosti – zasedání Rady
V roce 2020 se Rada sešla třikrát, a to na 40., 41. a 42. zasedání.
Program 40. zasedání Rady (2. července 2020)
1. Uvítání hostů, schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání a Výroční zprávy o činnosti Rady
za rok 2019
3. Reflexe přijatých opatření v rámci epidemie Covid-19
4. Aktuální informace z MPSV: novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
změny v oblasti sociálních dávek, důchodová reforma, Alzheimer plán
5. Různé
Program 41. zasedání Rady (15. října 2020)
1. Administrativní záležitosti
• Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
• Přivítání nových členů (MZd, MŽP, MF)
• Aktuality z MPSV: novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
Komise pro spravedlivé důchody, Strategický rámec přípravy na stárnutí
společnosti 2020–2025, Aktuální informace o stavu sociálních služeb v době
epidemie COVID-19
2. Příspěvek externího odborníka: Shrnutí, jak se problematika seniorů a stárnutí
populace objevuje v Národním akčním plánu pro duševní zdraví 2020–2030,
v pokračující Reformě péče o duševní zdraví a v nově ustavené Radě vlády pro
duševní zdraví
3. Příspěvek externího odborníka: Shrnutí, jak se problematika seniorů a stárnutí
populace objevuje v koncepční práci Úřadu vlády v oblasti rovnosti žen a mužů
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4. Příspěvek externího odborníka: Představení Manuálu přípravy na stáří pro občany
5. Různé
Program 42. zasedání Rady (9. prosince 2020)
1. Administrativní záležitosti
• Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
• Schválení aktualizace Statutu
2. Aktuality z MPSV
• Opatření přijatá v souvislosti s epidemií COVID-19
• Výplata „rouškovného“
3. Průzkum
aktuálních
potřeb
skupiny
nejvíce
ohrožené
epidemií
COVID-19, spolupráce Lékařů bez hranic s poskytovateli sociálních služeb pro
seniory ve vybraných krajích.
4. Shrnutí, jak se problematika seniorů a stárnutí populace objevuje v Národním akčním
plánu pro duševní zdraví 2020 – 2030, v pokračující Reformě péče
o duševní zdraví a v nově ustavené Radě vlády pro duševní zdraví.
5. Prezentace aktuální epidemiologické situace, Ministerstvo zdravotnictví.
6. Návrh důchodové reformy.
7. Pomoc sociálním službám během epidemie COVID-19.
8. Různé
• Prezentace výstupů konference Stáří spojuje.
• Dobrovolnická pomoc v ČR v době pandemie.
• Stanovisko Pracovní skupiny pro ochranu práv starších osob Rady vlády ČR
pro lidská práva k tzv. triáži.
• Doporučení k projednání návrhu Strategického rámce přípravy na stárnutí
společnosti 2020-2025.

IV. Výstupy – obsah zasedání Rady, Cena Rady, prezentace činnosti
40. zasedání Rady (2. července 2020)
Zasedání vedla předsedkyně Dipl.- Pol. Jana Maláčová MSc. Mgr. David Pospíšil představil
doporučené postupy pro pracovníky sociálních služeb i jejich klienty během vyhlášeného
nouzového stavu z důvodu epidemie COVID-19. MPSV sleduje každodenní vývoj nákazy v ČR
a je každý den v kontaktu s MZd. Místopředsedkyně Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová zmínila
zapojení MPSV do celostátní linky 1212. MPSV vyhlásilo mimořádné dotační tituly určené na
odměny zaměstnanců sociálních služeb za jejich práci během vyhlášeného mimořádného stavu
a také na pokrytí zvýšených nákladů během epidemie COVID-19. Ing. Jiří Horecký, Ph.D.,
MBA řekl, že obdobně budou oceněni i zdravotníci. Česká republika byla první, která zřídila
systém odměňování pracovníků sociálních služeb v Evropě. RSDr. Zdeněk Pernes poděkoval
MPSV, paní ministryni za ochranu seniorů, České poště za možnost vyzvednout důchody
v zastoupení i za podporu návrhu spuštění speciálního kanálu TV pro seniory. Mgr. Jan Lorman
vyzval ke svolání platformy, kde budou sestavena souhrnná opatření pro případnou obdobnou
situaci v budoucnosti a představil překlad tzv. Galwayské výzvy. Mudr. Zdeněk Kalvach se
omluvil, že se zasedání nezúčastní. Členům poslal dokument „15. opatření k úvaze před
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možnou 2. vlnou epidemie COVID-19 ke snížení dopadu na seniorskou populaci, zvláště na
křehké klienty domovů pro seniory (většina opatření zlepšuje připravenost na epidemie či krize
jakéhokoliv původu)“. Mgr. Pavla Štrobachová podotkla, že by mělo být poděkováno všem
obcím i malým městům. Bc. Vlastimila Faiferlíková zmínila, že je třeba poděkovat také
dobrovolnickým centrům. Paní ministryně zmínila program Antivirus, první „kurzarzbeit“ program ochrany zaměstnanosti přijatý v ČR. Z důvodu nutnosti ulehčit programu Antivirus je
doplněn o režim C, který by měl podpořit zaměstnavatele, kteří již svou činnost obnovili,
ale prokazatelně u nich došlo k poklesu tržeb o 30 a více procent. Mgr. Barbora Hnátová
představila Pracovní skupinu ochrany práv starších osob rady vlády pro lidská práva
a tzv. „Desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží“. Mgr. David
Pospíšil uvedl, že nová verze novely zákona o sociálních službách bude hotova v červenci.
Poslední změna se týká financování. Novela obsahuje síť garantovaných poskytovatelů
sociálních služeb, systém spravedlivější odměňování zaměstnanců, úpravu příspěvku na péči,
sjednocení mezi terénní a pobytovou formou a navýšení 1. stupně příspěvku na péči u osob
starších 18 let. Účinnost novely by měla být od 1. 1. 2022. Mgr. Petr Beck hovořil o přijaté
revizi dávek, zda může zareagovat na aktuální situaci a ochránit rizikové skupiny a seniory.
1.7. 2020 vešla v platnost novela upravující dávku příspěvek na bydlení. Nově bude ověřován
počet osob bydlících společně v jedné domácnosti místním šetřením. Ing. Tomáš Machanec,
MBA, představil aktuality z činnosti Komise pro spravedlivé důchody. Diskutovány zde byly
podmínky potřebné pro nárok na starobní důchod, návrh na vznik 1. pilíře, podmínka určitého
počtu odpracovaných let a jak zachovat motivaci pro hrazení důchodového pojištění. Připravuje
se návrh zákona, který bude obsahovat zabezpečení osob, které pracovaly v náročných
profesích, zajištění spravedlivého důchodu pro osoby, které pečovaly o děti a tzv. nultý pilíř.
Bc. Markéta Švejdová Jandová představila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další
obdobná onemocnění. Paní ministryně zmínila, že se spojí s ministrem zdravotnictví ohledně
nařízení nošení roušek v sociálních zařízeních. Společně s MZd je připravován plán na ochranu
nejzranitelnějších. Paní náměstkyně zmínila, že tzv. Seniorské dny se budou konat v srpnu
a září 2020. (Zasedání trvalo cca 1 hodinu a 45 minut).
41. zasedání Rady (15. října 2020)
Zasedání vedla předsedkyně Dipl.- Pol. Jana Maláčová MSc. a paní náměstkyně Mgr. Zuzaně
Jentschke Stőcklová. Paní ministryně představila tři pilíře, kterými se ministerstvo v současné
době v souvislosti s epidemií COVID 19 zabývá; ochrana nejzranitelnějších, ochrana
nízkopříjmových skupin před propadem životní úrovně a ochrana zaměstnanosti. MgA. Jan
Lorman apeloval spolu s panem MUDr. Vladimírem Drymlem na to, že je třeba seniory
psychicky podpořit. Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., zmínila aktivity Pracovní skupina
ochrany práv starších osob a upozornila na rizika zobecnění rizikové věkové kategorie. MUDr.
Dita Mlynářová, uvedla, že MZd se nyní věnuje přístupu k seniorům v pobytových službách
i těm, co žijí doma a zmínila informační telefonní linku 1221. Paní náměstkyně představila
aktuální situaci nákazy v sociálních službách. PhDr. Jindřich Kadlec řekl, že by rád, kolik lidí
bylo nakaženo v terénních službách. Paní ministryně přislíbila na dnešním jednáním požádat
pana ministra zdravotnictví prof. Mudr. Romana Prymulu, CSc., PhD., aby bylo zorganizováno
neformální setkání Rady s MZd, kde by byly prezentovány statistiky zpracované ÚZISem. Paní
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náměstkyně zmínila, že bude spuštěn systém ISIN spravovaný ÚZISem, do kterého budou
všichni poskytovatelé sociálních služeb zadávat každý den aktuální data. Byli jmenováni noví
členové Rady za MZd Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., za MF paní Ing. Marie Bílková,
a za MŽP, které je v Radě novým členem paní Mgr. Lucie Sršňová. Rada má tedy nově 29
členů. Mgr. David Pospíšil informoval o aktuální situaci týkající se novely o sociálních
službách, účinnost novely byla posunuta na 1. 1. 2022. Největší změny týkající se financí by
měly být zrealizovány v roce 2023. Rada odhlasovala usnesení, kde žádá Vládu ČR o schválení
Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti 2020–2025 do konce roku 2020 a také
žádá Radu vlády pro lidská práva o podporu při schválení tohoto dokumentu. Ing. Jan Škorpík,
přednesl aktuality z činnosti Komise pro spravedlivé důchody. Na posledním červencovém
setkání byli členové Komise seznámeny se studií OECD týkající se českého důchodového
systému. Paní náměstkyně informovala, že byla vyhlášena povinnost klientů pobytových služeb
a jejich blízkých nosit roušky a povinnost studentů sociálních oborů, aby vypomáhali ve všech
sociálních službách. Medici mohou pomáhat v pobytových sociálních službách. Byla schválena
distribuce ochranných pomůcek pro zdravotně postižené osoby a pro děti v zařízeních
vyžadující okamžitou pomoc. Příspěvek Mudr. Dity Protopopové, Ph.D, byl odložen na příští
zasedání. Mgr. et Bc. Radan Šafařík představil připravovanou Strategii rovnosti žen a mužů
a stárnutí populace 2021-2030. Na Strategii budou navazovat dvouleté akční plány, které
vytyčí konkrétní úkoly rozvádějící zmíněná opatření pro ministerstva. Doc. Phdr. Pavol Frič,
Ph. D., představil Manuál přípravy na stáří, který vznikl jako výstup spolupráce MPSV a Centra
pro sociální ekonomické strategie FSV UK za podpory TAČR. (Zasedání trvalo cca 2 hodiny a
30 minut.)
42. zasedání Rady (9. prosince 2020)
Zasedání vedla předsedkyně Dipl.- Pol. Jana Maláčová MSc. Mgr. Jan Vrbický, shrnul aktuální
situaci v sociálních službách a zmínil finanční pomoc sociálním službám, která byla vyplacena
v rámci dvou dotačních titulů. MPSV připravuje dotační titul na pokrytí nákladů v souvislosti
s testováním návštěv. Mgr. František Boháček vysvětlil průběh výplaty jednorázového
příspěvku důchodcům, tzv. „rouškovného“. Příspěvek byl vyplácen od 30. 11. 2020 do
8. 12. 2020. PhDr. Melanie Zajacová představila spolupráci MPSV s Lékaři bez hranic. Pavel
Gruber, Covid coordinator Lékařů bez hranic o společném projektu pohovořil a uvedl, že
výsledkem je sestavení doporučení pro pracovníky v první linii, která jsou dostupná na jejich
webových stránkách. Mudr. Dita Protopopová, Ph.D představila aktivity Rady vlády pro
duševní zdraví, které se týkají Národního akčního plánu pro duševní zdraví, a opatření č. 225,
které se týká seniorů. Od 1.1. 2021 spustí Ministerstvo zdravotnictví pilotní terénní službu pro
osoby s demencí. Zástupci ÚZIS RNDr. Ondřej Májek Ph.D. a RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
prezentovali aktuální data probíhající epidemie COVID-19 v ČR a dopad této epidemie na
seniorskou populaci. Dále byl představen systém hlášení zařízení sociálních služeb do systému
ISIN. Ing. Tomáš Machanec představil 3 legislativní návrhy důchodové reformy (nultý pilíř,
„výchovné“, individuální důchodový věk pro pracovníky v rizikovém zaměstnání). MgA. Jan
Lorman promluvil o konferenci Stáří spojuje, která se odehrála 19. a 20. 10. 2020 a byla
uspořádána pod záštitou MPSV. Konference se zabývala třemi tématy: zneužívání a týrání
seniorů, stárnutí LGBT komunity a sebevražednost seniorů. Bc. Vlasta Faiferlíková představila
činnost dobrovolníků během první a vlny epidemie a upozornila na nutnost rozlišovat
dobrovolníky a dobrovolné pracovníky, kteří za svou práci dostávají odměnu.
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Pan Mgr. Vrbický uvedl, že jednotné stanovisko za MV, MZd a MPSV týkající se dobrovolníků
je již připraveno. Předsedkyně Pracovní skupiny pro ochranu práv starších osob Rady vlády ČR
doc. PhDr. JUDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA představila stanovisko k tzv. „triáž“.
Mgr. Barbora Hnátová prezentovala doporučení téže pracovní skupiny na přijetí Strategického
rámce přípravy na stárnutí společnosti 2020-2025 do konce roku 2020. Paní náměstkyně
Mgr. Jentschke Stőcklová uvedla, že MPSV odeslalo několik dopisů s žádostí o projednání
tohoto materiálů. Na návrh pana Lormana, bylo znovu přijato usnesení apelující na přijetí
tohoto dokumentu do konce roku. (Zasedání trvalo cca 1 hodinu a 45 minut.)
Plné verze zápisů ze zasedání vč. příloh je k dispozici zde: Zápisy ze zasedání Rady (mpsv.cz)
Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
V rámci svých aktivit oceňuje Rada pravidelně osobnosti, organizace a dalším subjekty za
významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří.
V roce 2020 se konal již šestý ročník soutěže. Slavnostní předání ocenění proběhlo na Fóru
rodinné politiky 3. září 2020 v Pardubicích. Cena byla udělena ve čtyřech kategoriích. Pro tři z
nich nominují zajímavé osobnosti členové Rady vlády. Vybraní členové pak také tvoří
hodnotící porotu, která došlé nominace vyhodnocuje. Čtvrtou kategorii tvoří Zvláštní cena
předsedkyně Rady vlády, tj. paní ministryně, která oceňuje zajímavou osobnost dle vlastního
uvážení.
Prezentace a dokumenty na webových stránkách
Informace o Radě a o její činnosti jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány
na internetových stránkách MPSV (viz https://www.mpsv.cz/rada-vlady-pro-seniory-astarnuti-populace). Stránky Rady zahrnují informace o členkách a členech Rady, dokumenty
týkající se činnosti Rady (Statut, Jednací řád, zápisy ze zasedání, Výroční zprávy atd.),
koncepční a další dokumenty a informace z oblasti v působnosti Rady. K dispozici je rovněž
anglická verze stránek Rady, která obsahuje základní informace o Radě (viz
https://www.mpsv.cz/web/en/government-council-for-older-persons-and-population-ageing).

V. Rozdělení dotací
Netýká se Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

VI. Zahraničí
Rada není členem žádné mezinárodní instituce. Její sekretariát spolupracuje
s mezinárodními organizacemi (účast na jednání Otevřené pracovní skupiny pro stárnutí OSN,
reportování o plnění Madridského plánu), připravuje stanoviska k problematice stárnutí
populace pro mezinárodní organizace (OSN, EU, Rada Evropy, OECD a další). Její sekretariát
spolupracuje se zahraničními partnery zejména v rámci pořádání konferencí či přípravy
stanovisek k problematice stárnutí populace.

VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Náklady na činnost Rady včetně jejího sekretariátu jsou hrazeny z rozpočtu MPSV. Funkci
sekretariátu Rady vykonává Oddělení stárnutí a sociálního začleňování, rovněž v rámci své
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další činnosti. V rámci běžných provozních výdajů ministerstva jsou hrazeny náklady
na občerstvení a administrativní činnost (telefon, tisk materiálů apod.), a to bez účetního
rozlišení, zda jde o činnost ve prospěch Rady, nebo MPSV. Jednání Rady se konají
v prostorách MPSV. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce, jedná
se o veřejnou funkci.

VIII. Plán činnosti a rozpočet
V roce 2021 bude Rada pokračovat v projednávání aktuálních problémů z oblasti stárnutí,
informovat své členy tak, aby mohli tématiku seniorů a přípravu společnosti na stárnutí
populace reflektovat ve své práci, a dávat podněty vládě či dalším institucím. Rada se sejde
minimálně třikrát. Na podzim proběhne opět předání Ceny Rady.
Běžné náklady na činnost Rady jsou a dále budou hrazeny z běžného rozpočtu MPSV.
***
Výroční zpráva za rok 2020 byla projednána a schválena na 43. zasedání Rady vlády
pro seniory a stárnutí populace konaném dne 1. července 2020.

9

