Zpráva o činnosti
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
v roce 2015

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 23. května 2016 č. 470.
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Výroční zpráva Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
za rok 2015
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175)
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. Předseda a členové
Dle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 153, o změně Statutu Rady vlády
pro seniory a stárnutí populace, je předsedou Rady ministr práce a sociálních věcí,
a to z titulu své funkce. Předsedkyní Rady je ministryně práce a sociálních věcí Mgr.
Michaela Marksová, a to ode dne 29. ledna 2014, kdy prezident ČR Miloš Zeman
jmenoval podle čl. 68 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
na návrh předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky členy vlády a pověřil je řízením
ministerstev.
Místopředsedkyní Rady byla do 5. května 2015 náměstkyně ministryně práce
a sociálních věcí Mgr. Jana Hanzlíková. V návaznosti na rozhodnutí ministryně práce
a sociálních věcí a předsedkyně Rady o organizační změně se ke dni 6. května 2015
(viz též dále bod II) stala místopředsedkyní Rady Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová,
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce sociální a rodinné
politiky.
Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředseda Rady a další
členové. V Radě jsou zastoupena následující ministerstva: zdravotnictví, financí,
vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj a dopravy. Dále jsou v Radě
zastoupeni: předseda Rady vlády ČR pro lidská práva, 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
Člen Rady

Funkce
v reprezentovan
é instituci
Mgr. Michaela
ministryně práce
Marksová
a sociálních věcí
Mgr. Zuzana
náměstkyně
Jentschke Stöcklová ministryně práce
a sociálních věcí
Mgr. Jana
náměstkyně
Hanzlíková
ministryně práce
a sociálních věcí

Členem
Rady od

Funkce
v Radě
předsedkyně

29. 1. 2014

místopředsedkyně

6. 5. 2015

místopředsedkyně

1. 3. 2014
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Členem
Rady do

5. 5. 2015

Předsedové
pracovních
skupin (PS)

Ing. Jan Gregor
Mgr. et Mgr. Dana
Prudíková
JUDr. PhDr. Petr
Mlsna, Ph.D.

náměstek ministra člen
financí
náměstkyně
členka
ministryně školství
první náměstek
člen
ministra školství

17. 2. 2011
8. 8. 2015
16. 5. 2014

náměstkyně
ministra vnitra
náměstek ministra
zdravotnictví
Státní tajemnice
Ministerstva pro
místní rozvoj
náměstek ministra
dopravy
náměstkyně
ministra pro lidská
práva, rovné
příležitosti a
legislativu
ministr pro lidská
práva, rovné
příležitosti a
legislativu
vrchní ředitelka
Sekce demografie
a
sociálních
statistik
ČSÚ

členka

9. 6. 2014

člen

9. 6. 2014

senátorka, členka
Výboru pro
zdravotnictví
a sociální politiku
Senátu
Parlamentu ČR
Doc. MUDr. Milada
senátorka, členka
Emmerová, CSc.
Výboru pro
zdravotnictví
a sociální politiku
Senátu
Parlamentu ČR
Alena Nohavová
poslankyně,
členka Výboru pro
sociální politiku
PSP ČR
Mgr. Tereza Hejlová zástupkyně Svazu
průmyslu a
dopravy ČR
Ing. Jaroslav Ulma
zástupce
Českomoravské
konfederace
odborových svazů
ČR

členka

10. 5. 2016

členka

20. 9. 2013

členka

20. 2. 2015

členka

16. 5. 2014

člen

19. 4. 2006

Mgr. Monika
Pálková
Prof. MUDr. Josef
Vymazal, DSc.
Ing. Zdeňka
Pikešová, MPA
Mgr. Kamil
Rudolecký
Mgr. Martina
Štěpánková

Mgr. Jiří Dienstbier

RNDr. Michaela
Kleňhová

Mgr. Ivana
Cabrnochová

členka

16. 2. 2015

člen

16. 5. 2014

členka

10. 9. 2015

člen

9. 6. 2014

31. 7. 2015 od 15. 10.
2014 předseda
PS na podporu
vzdělávání
a dobrovolnictví

9. 9. 2015

16. 2. 2015
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15. 4. 2016

Mgr. et Mgr. Lukáš
Curylo

ředitel Charity ČR,
zástupce
Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských
svazů ČR
Ing. Darina
ředitelka
Ulmanová, MBA
Zaměstnanecké
pojišťovny Škoda,
zástupkyně Svazu
zdravotních
pojišťoven ČR
Ing. Zdeněk Kabátek ředitel Všeobecné
zdravotní
pojišťovny ČR
Mgr. Taťána
radní Zlínského
Valentová Nersesjan kraje, zástupkyně
Asociace krajů
ČR
Ing. Zdeněk
zástupce Svazu
Osmanczyk
měst a obcí ČR
Mgr. Jan Lorman
ředitel spolku
Život 90, zástupce
seniorské
organizace

člen

RSDr. Zdeněk
Pernes

Ing. Oldřich Pospíšil

doc. MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D.

Ing. Jiří Horecký,
Ph.D., MBA

Bc. Vlastimila
Faiferlíková
prof. MUDr. Hana
Matějovská
Kubešová
PhDr. Jindřich
Kadlec

předseda Rady
seniorů ČR,
zástupce
seniorské
organizace
předseda Svazu
důchodců,
zástupce
seniorské
organizace
předsedkyně
České
alzheimerovské
společnosti,
zástupkyně NNO
prezident
Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb
ČR, zástupce
NNO
ředitelka spolku
TOTEM-RDC,
zástupkyně NNO
zástupkyně
odborné
veřejnosti
předseda České
asociace
pečovatelské
služby, zástupce
odborné
veřejnosti

22. 7. 2013

členka

9. 6. 2014

člen

25. 1. 2013

členka

17. 2. 2011

člen

9. 6. 2014

člen

19. 4. 2006

člen

19. 4. 2006

člen

10. 3. 2010

členka

19. 4. 2006

člen

27. 8. 2007

členka

9. 6. 2014

členka

9. 6. 2014

člen

9. 6. 2014
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předseda Ad
hoc PS pro
Age
management,
od 15. 10.
2014 předseda
PS na ochranu
práv seniorů

od 15. 10.
2014 předseda
PS na podporu
rozvoje služeb
pro seniory

JUDr. Vít Samek

Českomoravská
konfederace
odborových
svazů, zástupce
odborné
veřejnosti
Mgr. Anna Šabatová veřejná
ochránkyně práv

člen

19. 4. 2006

stálý host

16. 4. 2014
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II. Sekretariát Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“)
vykonávalo do května 2015 oddělení politiky sociálního začleňování Ministerstva
práce a sociálních věcí. Vedoucím sekretariátu Rady v tomto období byl JUDr. Štefan
Čulík, vedoucí oddělení politiky sociálního začleňování. Funkci tajemnice Rady
v tomto období vykonávala Mgr. Denisa Pechová, referentka oddělení politiky
sociálního začleňování.
Ke dni 6. května 2015 ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady
rozhodla o organizační změně, v jejímž rámci došlo mimo jiné k vytvoření
samostatného Oddělení politiky stárnutí (dále jen „Oddělení“). Oddělení vykonává
funkci sekretariátu Rady. Vedoucí sekretariátu je Ing. Jana Ryšánková, která
v souladu s pokyny předsedkyně Rady řídí činnost sekretariátu a odpovídá za plnění
jeho úkolů.
Oddělení politiky stárnutí mělo v roce 2015 celkem pět systemizovaných míst
(1 vedoucí + 4). Činnost sekretariátu zajišťuje jedna zaměstnankyně. Sekretariát
na základě pokynů předsedkyně a místopředsedkyně 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 Ministerstva práce a sociálních věcí, zpracovává
materiály pro jednání vlády na základě doporučení Rady, připravuje výroční zprávy
o činnosti Rady atd.). Sekretariát dále na základě podkladů jednotlivých resortů
zpracovává 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 2015 rovněž zabýval agendou rodinné politiky, sociálních služeb, sociálního
bydlení a začleňování, s důrazem na plnění mezinárodních závazků a agendu
lidských práv, včetně mezinárodní spolupráce v uvedených oblastech.
III. Přehled činnosti
Rada byla zřízena v březnu 2006 a svou činnost zahájila v dubnu 2006. Funkční
období členů Rady je čtyřleté a kryje se s funkčním obdobím vlády.
Rada se v roce 2015 sešla třikrát, a to na 24., 25. a 26. zasedání.
Program 24. zasedání Rady (3. března 2015)
1. Zpráva o činnosti Rady v roce 2014 a plán činnosti Rady v roce 2015
2. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017
3. Plán činnosti pracovních skupin na rok 2015
4. Informace Ministerstva zdravotnictví o aktuálním stavu prací na reformě
psychiatrické péče
5. Informace o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu v roce 2014
6. Výstupy pilotního zavedení asistivních technologií MěÚSS Jirkov
7. Informace o projektu DIPEx
8. Různé
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Program 25. zasedání Rady (10. září 2015)
1. Úvod, schválení programu jednání
2. Informace o organizační změně na MPSV – vznik samostatného Oddělení politiky
stárnutí
3. Informace o Zprávě o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2014
4. Informace o legislativních změnách v oblasti ochrany seniorů z hlediska trestního
práva
5. Informace o výstupech Odborné komise MPSV pro rodinnou politiku
6. Návrh Rady seniorů ČR na přijetí zákona o podpoře záležitostí starší generace
7. Ohrožení geriatrie jako samostatného specializačního oboru
8. Různé
Program 26. zasedání Rady (8. prosince 2015)
1. Úvod, schválení programu jednání.
2. Návrh novelizace statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
3. Naplnění dikce zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 30,
odst. 2, písm. b), bod 4 zdravotními pojišťovnami ve vztahu k bezúplatnému
očkování osob nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím.
4. Informace o výsledcích jednání předsedů pracovních skupin s místopředsedkyní
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
5. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění –
informace o materiálu a o připomínkách k němu.
6. Ohrožení geriatrie jako samostatného specializačního oboru – aktuální situace.
7. Různé.
Pracovní skupiny Rady a jejich předsedové:
1.
2.

3.
4.

Pracovní skupina na ochranu práv seniorů – předseda Mgr. Jan Lorman
Pracovní skupina na podporu zaměstnávání starších osob – předsedkyně
Bc. Dana Sladomelová, DiS (do 8. 12. 2015), Mgr. Miriam Zábrženská
(od 8. 12. 2015)
Pracovní skupina na podporu rozvoje služeb pro seniory – předseda Ing. Jiří
Horecký, Ph.D., MBA
Pracovní skupina na podporu vzdělávání a dobrovolnictví – předseda JUDr.
PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (do 8. 12. 2015), Ing. Klára Nehodová (od 8.12.2015)

Pracovní skupiny nemají vlastní statut. Podle schváleného jednacího řádu jednají
neformálně a rozhodují konsensuálně. Podle článku 6 odst. 3 Statutu Rady
se pracovní skupiny zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména
připravují podklady pro zasedání Rady. Členové Rady se přitom mohou účastnit
jednání všech pracovních skupin. Podle odst. 2 článku 6 Statutu Rady mohou být
k práci v pracovní skupině Rady přizváni i externí spolupracovníci. Externími
spolupracovníky pracovních skupin Rady by měli být uznávaní odborníci na danou
problematiku, kteří budou do pracovních skupin přizváni předsedou pracovní skupiny.
Členové pracovních skupin mohou předsedovi takové odborníky navrhnout. Externí
spolupracovníci se účastní jednání pracovních skupin jako stálí spolupracovníci.
Spolupracující organizace jsou dány zejména zastoupením organizací a subjektů
v Radě.
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IV. Výstupy
Na 24. zasedání Rady byla na úvod projednána a schválena Zpráva o činnosti Rady
v roce 2014 a Plán činnosti Rady v roce 2015.
Rada byla dále seznámena se stavem aktualizace Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen „NAP“), která
byla zpracována a předložena vládě v souladu s plněním usnesení vlády ze dne
14. července 2014 č. 584.
Rada dále vzala na vědomí plány činnosti pracovních skupin na rok 2015. Rovněž
byla seznámena s materiálem Informace o aktuálním stavu reformy psychiatrické
péče včetně prvních výstupů z procesu implementace, k nimž patřily zejména:
akreditační standard CDZ, standard akutních lůžkových oddělení všeobecných
nemocnic, standard prosté a rozšířené ambulance a standard dlouhodobé péče (dílčí
výstupy jsou zveřejňovány na webových stránkách www.reformapsychiatrie.cz).
Rada vzala na vědomí s výstupy činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu
(dále jen „Odborná komise“), resp. se stavem prací na důchodové reformě. Tyto
výstupy jsou zveřejněny na webových stránkách Odborné komise v materiálu
Závěrečná zpráva za rok 2014 o činnosti na odkaze http://www.duchodovakomise.cz/wp-content/uploads/2015/01/Závěrečná-zpráva-o-činnosti-OK-2014.pdf.
Rada rovněž vzala na vědomí výstupy pilotního projektu asistivních technologií
v MěÚSS Jirkov a projektu DIPEx, který se zaměřuje na sdílení informací
a na psychickou podporu osob nemocných a seniorů. Bližší informace k projektu jsou
k dispozici na odkaze http://www.hovoryozdravi.cz/.
Rada dále vzala na vědomí informace o možnostech očkování seniorské populace
v rámci fondu prevence.
Na 25. zasedání byla Rada informována o organizační změně na MPSV, kterou bylo
mimo jiné zřízeno samostatné Oddělení. To je organizačně zařazeno do Odboru
rodinné politiky a politiky stárnutí. Ředitelkou odboru byla jmenována paní Jana
Maláčová, vedoucí oddělení paní Jana Ryšánková. Obě jmenované pak členy Rady
seznámily s aktuální agendou nově zřízeného Oddělení.
Rada se dále zabývala materiálem Zpráva o plnění NAP za rok 2014 (dále jen jako
„Zpráva“), která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne
29. července 2015 č. 607 a vztahuje se k plnění NAP před jeho novelizací, na níž
se členové a členky Rady vlády rovněž podíleli. Podklady pro vypracování Zprávy,
tedy informace o plnění konkrétních opatření NAP, poskytla ministerstva, další
ústřední orgány státní správy a samosprávy a zástupkyně a zástupci seniorských
a proseniorských organizací, které jsou zastoupeny v Radě. Bylo poukázáno
zejména na to, že velká část úkolů byla v aktualizovaném NAP redefinována,
což dává zpětnou vazbu k původnímu nastavení úkolů. Rovněž bylo zdůrazněno,
že část opatření nebyla plněna, konkrétním příkladem je rozvoj geriatrické péče
a založení pracovní skupiny ke geriatrii v gesci Ministerstva zdravotnictví.
Rada byla rovněž seznámena s legislativními změnami v oblasti ochrany seniorů
z hlediska trestního práva. Návrh novely zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů, v němž je mimo jiné navrhováno zvýšení právní ochrany seniorů – obětí
trestních činů – přináší seniorům šanci na vyšší komfort při zajištění jejich práv
v průběhu trestního řízení, přestože ochrana z důvodu vysokého věku není v novele
zákona navrhována plošně a automaticky. Jako jedna z možných cest
pro efektivnější aplikaci věku jako přitěžující okolnosti v trestních řízeních byla
diskutována cesta mezioborové spolupráce, průběžného vzdělávání soudců a sdílení
informací z praxe.
Místopředsedkyně Rady dále Radu seznámila s výstupy Odborné komise MPSV
pro rodinnou politiku, zejména s připravovaným dlouhodobým pečovatelským
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volnem. Věcně se jedná o rozšíření institutu ošetřovatelské péče hrazeného
z nemocenského pojištění. Nárok na využití by měly výdělečně činné osoby, které
si hradí nemocenské pojištění. Toto opatření by přineslo pečujícím osobám ochranu
před ztrátou příjmu a zároveň i před výpovědí danou zaměstnavatelem.
Na zasedání byl dále představen návrh Rady seniorů ČR na přijetí zákona o podpoře
záležitostí starší generace (dále jen „návrh“). Rada byla rovněž seznámena
se stanoviskem MPSV k tomuto návrhu. Mimo jiné bylo uvedeno, že návrh
je v rozporu s platnou legislativou (zejména se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) a že existuje
rozpor textu zákona s vymezením jeho účelu (přijetím zákona by nedošlo k naplnění
deklarovaného cíle, nýbrž k zavedení mandatorního výdaje na činnost sdružení
a spolků). Dále byla zmíněna skutečnost, že činnost jednotlivých zájmových
organizací občanů by měla a priori vést k posilování sociální soudržnosti, návrh však
podporuje činnost pouze jedné skupiny obyvatelstva, což by sociální kohezi mohlo
narušit.
Rada byla rovněž informována o aktuální situaci ve věci návrhu novely zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta (dále jen „návrh zákona“), který mimo jiné snižuje počet
základních atestačních oborů. Toto snížení základních specializací by se podle
návrhu zákona mělo týkat i oboru klíčového pro zajištění lékařské péče o křehké
seniory - geriatrie. Rada byla rovněž seznámena se skutečností, že MPSV vyjádřilo
v připomínkovém řízení k novele zákona nesouhlas s vyřazením geriatrie
ze základních oborů. K tomuto bodu jednání Rada přijala usnesení ve znění:
„Rada vlády pro seniory a stárnutí populace n e s o u h l a s í s vyřazením geriatrie
jako tzv. základního atestačního oboru v rámci novelizace zákona č. 95/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
a v y z ý v á Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby obor geriatrie nadále zachovalo
jako tzv. základní atestační obor.“
V bodu Různé Rada projednávala valorizaci důchodů a možné úpravy penzijního
systému. V této souvislosti byla seznámena s přípravou variant, které ministryně
práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady rozhodla vypracovat a které by měly
do budoucna zamezit valorizaci tak nízké, jaká je předpokládaná pro rok 2016. Rada
byla rovněž seznámena s návrhem MPSV na jednorázový příspěvek ve výši 600 Kč.
Dále byla projednána vakcinace seniorů proti pneumokokovým nákazám. Rada
se shodla na nezbytnosti upřesnění postupů nezbytných pro zahájení očkování.
V závěru jednání byly diskutovány možnosti úpravy Statutu Rady.
Na 26. zasedání Rada projednala návrh změn Statutu. Zvýšení počtu členů Rady
nebylo schváleno, Rada však odsouhlasila zřízení funkce druhé místopředsedkyně.
Dalším bodem jednání bylo naplnění dikce zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, § 30, odst. 2, písm. b), bod 4 zdravotními pojišťovnami
ve vztahu k bezúplatnému očkování osob nad 65 let věku proti pneumokokovým
infekcím. Byla diskutována zejména stanoviska odborných společností, která
se týkají snížení účinnosti vakcíny hrazené z veřejného zdravotního pojištění
u pacientů nad 70 let a s tím související riziko zvýšení nákladů spojené s vakcinací,
kterou je nutné s ohledem na nižší účinnost vakcíny opakovat po třech letech. Rada
se shodla na požadavku získat stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkladu
zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Rada rovněž projednala připomínky k materiálu Národní akční plán pro Alzheimerovu
nemoc a další obdobná onemocnění, které zpracovala Pracovní skupina na podporu
rozvoje služeb pro seniory, seznámila se s připomínkami MPSV k tomuto materiálu
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a s výsledky činnosti veřejné ochránkyně práv v této oblasti. Rada vlády byla rovněž
informována o činnosti meziresortní pracovní skupiny složené ze zástupců MPSV,
Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků, která se zabývá zejména podmínkami
poskytování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních.
Rada vlády se dále znovu zabývala aktuálním stavem projednávání novely zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, která se mimo jiné týká změny postavení geriatrie v systému
vzdělávání. Rada zdůraznila narůstající potřebu specializované geriatrické péče
a odkázala na usnesení, které přijala na svém 25. zasedání dne 10. září 2015.
Informace o Radě a o její činnosti jsou průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (viz http://www.mpsv.cz/cs/2897).
Stránky Rady zahrnují informace o 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
http://www.mpsv.cz/en/4538).
Rada jako poradní a iniciativní orgán vlády vytváří prostor pro odbornou diskuzi
o konkrétních problémech spojených s kvalitou života seniorů a stárnutím populace
a může sehrát významnou roli při řešení meziresortních otázek a formulaci
konsensuálních stanovisek v této oblasti.
V průběhu roku 2016 bude Rada pokračovat v rozvíjení své činnosti a svých aktivit.
V roce 2016 se Rada zaměří na informování o aktuálních problémech z oblasti
stárnutí. Dále bude monitorovat plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí a Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc
a další obdobná onemocnění a zaměří se na oblasti přístupu k celoživotnímu učení
mimo školská zařízení a mezigenerační spolupráce.
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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, připravuje stanoviska k problematice stárnutí
populace pro mezinárodní organizace (OSN, EU, Rada Evropy, OECD a další).
VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Náklady na činnost Rady, včetně jejího sekretariátu jsou hrazeny z rozpočtu
Ministerstva práce a sociálních věcí. Funkci sekretariátu Rady vykonávalo oddělení
politiky sociálního začleňování ministerstva v rámci své další činnosti. Od května
2015 vykonávalo funkci sekretariátu oddělení politiky stárnutí, rovněž v rámci své
další činnosti. V rámci běžných provozních výdajů ministerstva jsou hrazeny náklady
na občerstvení a administrativní činnost (telefon, fax, tisk materiálů apod.), a to bez
účetního rozlišení, zda jde o činnost ve prospěch Rady nebo Ministerstva práce a
sociálních věcí. Jednání Rady se konají v prostorách Ministerstva práce a sociálních
věcí. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce, jedná se o veřejnou
funkci.
VIII. Plán činnosti a rozpočet
Na rok 2016 jsou plánována 3 zasedání: Plán činnosti Rady na rok 2016 byl
projednán a schválen Radou na 27. zasedání Rady dne 14. června 2016. Jedná se
o základní plán, který je možno průběžně a operativně měnit a doplňovat.
27. zasedání Rady (14. června 2016)
Jmenování do funkcí
Zpráva o činnosti Rady vlády v roce 2015
Plán činnosti Rady v roce 2016
Plán činnosti pracovních skupin na rok 2016
Informace o systému pro funkční hodnocení geriatrických pacientů
Plán plnění opatření Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc
a další obdobná onemocnění
7. Geriatrická problematika transformace psychiatrických služeb; terénní
psychiatrie a účinná podpora života lidí se syndromem demence
8. Kompetentnost, základ důstojného života ve stáří. Znevýhodnění starších
osob v přístupu k celoživotnímu učení mimo školská zařízení
9. Informace z MPSV
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

28. zasedání Rady (září 2016)
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1. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího
pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
2. Informace o činnosti pracovních skupin
3. Různé

29. zasedání Rady (listopad 2016)
1. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017
2. Zpráva o činnosti pracovních skupin Rady
3. Různé

***
Výroční zpráva za rok 2015 byla projednána a schválena na 27. zasedání Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace konaném dne 14. června 2016.
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