II.

Zpráva o činnosti
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
v roce 2016

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 2016
(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 ţivota, ochranu jejich lidských
práv a o rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. Její činnosti
podrobněji vymezuje článek 2 odst. 2 písm. a) aţ g) Statutu Rady.
I. Předseda a členové
Dle usnesení vlády ze dne 23. května 2016 č. 470, 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 Ing. 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 je od 6. května 2015 (viz téţ dále bod II) Mgr. Zuzana
Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce
sociální a rodinné politiky. Na základě usnesení vlády ze dne 23. května 2016 č. 470
je další místopředsedkyní Rady Mgr. Martina Štěpánková, náměstkyně ministra
pro lidská práva, rovné příleţitosti a legislativu.
Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředsedové Rady a další
členové. V Radě jsou zastoupena následující ministerstva: zdravotnictví, financí,
vnitra, školství, mládeţe a tělovýchovy, pro místní rozvoj a dopravy. 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. Sloţení Rady vytváří předpoklad pro spolupráci v oblastech působnosti
Rady.
Přehled složení Rady
Člen Rady

Funkce
v reprezentované
instituci
Mgr. Michaela
ministryně práce
Marksová
a sociálních věcí
Mgr. Zuzana
náměstkyně pro
Jentschke Stőcklová řízení sekce
sociální a rodinné
politiky
Mgr. Martina
náměstkyně pro
Štěpánková, MPA
řízení sekce pro
lidská práva

Funkce v Radě Členem
Rady od
předsedkyně

29.1. 2014

místopředsedkyně

6. 5. 2015

místopředsedkyně

1. 3. 2014
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Členem
Rady do

Předsedové
pracovních
skupin (PS)

Ing. Jan Gregor

Ing. Petr Pavelek,
Ph.D.
Mgr. et Mgr. Dana
Prudíková, Ph.D.

Mgr. Monika
Pálková, MPA

Prof. MUDr. Josef
Vymazal, DrSc.

náměstek ministra
sekce 06 - Veřejné
rozpočty
náměstek ministra
sekce 06 - Veřejné
rozpočty
náměstkyně pro
řízení sekce
legislativy a
strategie
náměstkyně pro
řízení sekce
sociálního
a zdravotnického
zabezpečení,
bezpečnostního
výzkumu a
projektového řízení
náměstek pro
řízení sekce
zdravotní péče

MUDr. Tom Philipp, náměstek pro
Ph.D., MBA
řízení sekce
zdravotní pojištění
Ing. Zdeňka
Pikešová, MPA
Mgr. Kamil
Rudolecký

RNDr. Michaela
Kleňhová

17.2. 2011

člen

11.11.2016

členka

8. 8. 2015

členka

9. 6. 2014

člen

9. 6. 2014

člen

26.9. 2016

státní tajemnice
členka
Ministerstva pro
místní rozvoj
náměstek pro
člen
řízení sekce
infrastruktury,
civilního letectví
a kosmických
aktivit
vrchní ředitelka
Sekce demografie
a
sociálních
statistik
ČSÚ

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
Mgr. Ivana
Cabrnochová

člen

2.11. 2016

24.8. 2016

16.2. 2015

16.5. 2014

16.2. 2015

členka

10.5. 2016

8.10. 2016

členka

20.9. 2013

15.4. 2016

členka

20.2. 2015

členka

16.5. 2014
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zástupce
Českomoravské
konfederace
odborových svazů
ČR
Mgr. et Mgr. Lukáš
ředitel Charity ČR,
Curylo
zástupce
Konfederace zaměstnavatelskýcha
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 Ţivot
90, zástupce
seniorské
organizace
RSDr. Zdeněk
předseda Rady
Pernes
seniorů ČR,
zástupce seniorské
organizace
Ing. Oldřich Pospíšil předseda Svazu
důchodců,
zástupce seniorské
organizace
doc. MUDr. Iva
předsedkyně
Holmerová, Ph.D.
České
alzheimerovské
společnosti,
zástupkyně NNO
Ing. Jiří Horecký,
prezident Asociace
Ph.D., MBA
poskytovatelů
sociálních sluţeb
ČR, zástupce NNO

člen

19.4. 2006

člen

22.7. 2013

členka

9. 6. 2014

člen

25.1. 2013

členka

17.2. 2011

8.11. 2016

člen

9. 6. 2014

1. 6. 2016

člen

19.4. 2006

člen

19.4. 2006

člen

10.3. 2010

členka

19.4. 2006

člen

27.8. 2007

ředitelka spolku
TOTEM-RDC,
zástupkyně NNO
zástupkyně
odborné veřejnosti

členka

9. 6. 2014

členka

9. 6. 2014

předseda České
asociace
pečovatelské
sluţby, zástupce
odborné veřejnosti
Českomoravská
konfederace
odborových svazů,
zástupce odborné
veřejnosti

člen

9. 6. 2014

člen

19.4. 2006

Ing. Jaroslav Ulma

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

JUDr. Vít Samek
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od 15. 10.
2014 předseda
PS na ochranu
práv seniorů

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

Mgr. Anna Šabatová veřejná ochránkyně stálý host
práv

16.4. 2014

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“). Vedoucí
sekretariátu Rady je Ing. Jana Ryšánková, která v souladu s pokyny předsedkyně
Rady řídí činnost sekretariátu a odpovídá za plnění jeho úkolů. Funkci tajemnice
Rady vykonává zaměstnankyně Oddělení Mgr. Hana Končelová.
Oddělení mělo v roce 2016 celkem pět systemizovaných míst (1 vedoucí + 4).
Činnost sekretariátu zajišťuje jedna zaměstnankyně. Sekretariát na základě 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
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 aţ 2017, dále
stanoviska k návrhům koncepčních dokumentů a právních předpisů z hlediska
agendy seniorů a přípravy na stárnutí. Sekretariát se v roce 2016 rovněţ zabýval
agendou rodinné politiky, sociálních sluţeb, sociálního bydlení a začleňování
i z hlediska mezinárodních závazků.
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 2016 sešla třikrát, a to na 27., 28. a 29. zasedání.
Program 27. zasedání Rady (14. června 2016)
Jmenování do funkcí Rady
Zpráva o činnosti Rady v roce 2015
Plán činnosti Rady v roce 2016
Plán činnosti pracovních skupin Rady na rok 2016
Informace o novém systému pro funkční hodnocení geriatrických pacientů
Plán plnění opatření Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc
a další obdobná onemocnění
7. Geriatrická problematika transformace psychiatrických sluţeb; terénní
psychiatrie a účinná podpora ţivota lidí se syndromem demence
8. Kompetentnost, základ důstojného ţivota ve stáří. Znevýhodnění starších
osob v přístupu k celoţivotnímu učení mimo školská zařízení
9. Informace z MPSV
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program 28. zasedání Rady (6. září 2016)
1. Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro
období let 2013 aţ 2017 (aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) za rok 2015
2. Problematika výzkumu stárnutí
5

3. Ţivotní úroveň starobních důchodců
4. Informace o Seniorském balíčku
5. Informace o Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a o konferenci
„Příprava společnosti na demografický vývoj“
6. Upřesnění situace o základních i nástavbových lékařských oborech
7. Informace z pracovních skupin (očkování proti pneumokokovým infekcím)
8. Různé
Program 29. zasedání Rady (24. listopadu 2016)
1. Odborná komise pro důchodovou reformu – aktuální informace o činnosti
2. Host předsedkyně Rady – spolek Hurá na výlet
3. Exekuce seniorů
a. Výsledky výzkumu Senioři – ohroţená sociální skupina exekucemi
b. Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu
4. Sociální a zdravotní sluţby pro seniory
a. Aktuální stav projednávání novely zákona o sociálních sluţbách
a zákona o sociálním bydlení
b. Sníţení doplatků na léky pro seniory - aktuální stav novely zákona
o zdravotních sluţbách
c. Dlouhodobé ošetřovné - aktuální stav novely zákona o nemocenském
pojištění
5. Legislativa týkající se seniorů aktuálně projednávaná Poslaneckou
sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR
6. Informace z činnosti pracovních skupin Rady
7. Výstupy z mezinárodní konference „Příprava společnosti na demografické
změny“
8. Různé
Pracovní skupiny Rady a jejich předsedové:
1. Pracovní skupina na ochranu práv seniorů – předseda Mgr. Jan Lorman
2. Pracovní skupina na podporu zaměstnávání starších osob – předsedkyně
Mgr. Miriam Zábrţenská (do 1. 6. 2016), předseda Mgr. Jan Dobeš (od 26. 9.
2016)
3. Pracovní skupina na podporu rozvoje sluţeb pro seniory – předseda Ing. Jiří
Horecký, Ph.D., MBA
4. Pracovní skupina na podporu vzdělávání a dobrovolnictví – předsedkyně
Ing. Klára Nehodová
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 27. zasedání Rady byla na úvod projednána a schválena Zpráva o činnosti Rady
v roce 2015 a Plán činnosti Rady v roce 2016. Rada dále vzala na vědomí plány
činnosti pracovních skupin na rok 2016.
Rada byla seznámena s materiálem Strategie reformy psychiatrické péče, jehoţ
cílem je zejména přesun péče z velkých institucí ke klientům do jejich vlastního
prostředí, destigmatizace pacientů, humanizace péče a včasná léčba váţně duševně
nemocných. Bylo vytvořeno 8 pracovních skupin, z nichţ jedna se věnuje
neurodegenerativním
onemocněním.
Účelem
Národního
akčního
plánu
pro Alzheimerovu nemoc (dále jen „NAP Alzheimer“) je zajistit odpovídající péči
o pacienty ve všech stadiích tohoto onemocnění. Některá opatření z NAP Alzheimer
jsou zároveň integrována do cílů výše uvedené pracovní skupiny Strategie. Aktuálně
dochází také k posunu směrem k terénní psychiatrii. Čtyři hlavní pilíře, o které se
bude opírat reforma psychiatrické péče jsou: zřízení akutních oddělení psychiatrické
péče v rámci všeobecných nemocnic, zlepšení současných psychiatrických
nemocnic, centra duševního zdraví (pro těţké psychózy), rozšíření ambulantní péče
o práci tzv. terénních psychiatrických sester. Do plnění opatření NAP Alzheimer
je rovněţ zapojeno MŠMT, a to formou informačního portálu www.rvp.cz, který
obsahuje téma mezigeneračního dialogu a dále rovněţ hlubším zapojením tématu
stárnutí do rámcových vzdělávacích programů. Rovněţ MPSV spolupracuje
na plnění opatření NAP Alzheimer, mimo jiné formou spolugesce v projektu Centra
duševního zdraví. Pilotní projekt Center duševního zdraví bude realizován v rámci
OP Zaměstnanost. K dalším relevantním opatřením patří návrh novely zákona
o sociálních sluţbách, který mimo jiné podporuje neformální péči a jasně definuje
neformální pečovatele jako cílovou skupinu vybraných druhů sociálních sluţeb
a návrh tzv. dlouhodobého ošetřovného (zavádí novou dávku – dlouhodobé
ošetřovné ve výši 60% denního vyměřovacího základu a poskytuje ochranu
pracovního místa pečovatele).
Rada byla dále seznámena s novým systémem pro funkční hodnocení geriatrických
pacientů. Základem posouzení je rozhovor, orientační testy, pohybové testy, a další
posouzení. Hlavními klady sytému jsou komplexnost a efektivita – testy je moţné
provádět u lůţka nemocného a dále zpracovat v systému pomocí SW, který vyrobí
statistiku vyuţitelnou v zařízení poskytující péči.
Rada rovněţ projednala a schválila návrh na znovuobnovení Ceny Rady, s cílem
podpořit medializaci agendy stárnutí a morálně ocenit aktéry, kteří přispívají
k lepšímu ţivotu starších osob.
Na 28. zasedání Rada projednala zprávu o plnění Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017 za rok 2015. Zpráva
obsahuje vyhodnocení celkem 102 opatření, z nichţ byla zmíněna zejména opatření
MPSV a ČSSZ (vydání Slovníku sociálního zabezpečení, zveřejnění důchodové
kalkulačky na webových stránkách ČSSZ), MZ (studie Ekonomická analýza
dlouhodobé lůţkové a terénní péče), MV (zavedení kategorie osob věku 65+
do kriminálních statistik a statistik pořádkové policie týkající se domácího násilí,
vzdělávací programy pro policisty týkající se seniorské agendy) a MSp (semináře
pro soudce, státní zástupce a vyšší soudní úředníky).
Rada vzala na vědomí informaci o projektu ESF, jehoţ řešitelem bude MPSV
a v jehoţ rámci budou zahájeny práce na nové víceleté strategii pro přípravu
na stárnutí. Členové Rady budou mít moţnost spolupracovat na přípravě tohoto
dokumentu.
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Rada se dále věnovala agendě valorizace starobních důchodů a jednomyslně přijala
usnesení ve znění: „Rada vlády pro seniory a stárnutí populace podporuje úsilí
ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové o navýšení důchodů ve výši
308 Kč.“
Rada se rovněţ zabývala přípravou mezinárodní konference „Příprava společnosti
na demografické změny“, konané ve dnech 3. - 4. října 2016, do níţ se členové Rady
zapojili formou vystoupení v jednotlivých tematických panelech, jako účastníci a dále
jako porotci v rámci Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, udělené
předsedkyní Rady spolu s panem premiérem u příleţitosti Mezinárodního dne
seniorů.
Rada dále jednala o situaci kolem 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 a zabývala
se problematikou účinnosti vakcín proti pneumokokovým nákazám u seniorské
populace a úhrady očkovacích látek z veřejného zdravotního pojištění. Řešila rovněţ
agendu vzdělávání seniorů, mimo jiné rozvoj kompetencí nezbytných pro zachování
schopnosti kompetentně rozhodovat o vlastním ţivotě a otázku gesce za celou
oblast.
Na 29. zasedání byla Rada seznámena s činností a s výstupy Odborné komise
pro důchodovou reformu. V této souvislosti se zabývala zejména otázkami
valorizačního schématu a výše důstojného příjmu. Bylo poukázáno na nízkou úroveň
minimálního důchodu, která je pod hranicí ţivotního minima a na nezbytnost změny
valorizačního schématu ve střednědobém horizontu.
Rada se zabývala rovněţ problematikou exekucí u seniorů. V této souvislosti byla
zdůrazněna klíčová úloha prevence a nezbytnost posilování resilience proti různým
formám nekalých obchodních praktik.
Dalším bodem jednání byla informace o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
sluţbách a zákon o sociálním bydlení. Členové Rady vyslovili podporu širší variantě
pojetí zákona o sociálním bydlení prosazované MPSV (zahrnující širší okruh osob,
ne pouze osoby bez domova a sociálně vyloučené).
V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění byla Rada seznámena se změnami týkajícími se sníţení limitu pro doplatek
na léky u osob věku 65 – 70 let (navrţeno sníţení na 1 000 Kč) a pro osoby
nad 70 let (navrţeno sníţení na 500 Kč ročně). V této souvislosti byly diskutovány
i limity doplatků na inkontinenční pomůcky v kompetenci zdravotních pojišťoven, jimţ
se bude Rada dále věnovat.
Rada vzala na vědomí informace o projednávání tzv. dlouhodobého ošetřovného
(probíhá vypořádání připomínek) a o legislativních úpravách občanského zákoníku
a zákona o obětech trestných činů, které byly schváleny ve 3., resp. ve 2. čtení
v PSP ČR. Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje mimo jiné
reţim bytů zvláštního určení, u nichţ je nově navrţena moţnost přechodu nájmu
po úmrtí nájemce na osobu ve věku 70+ či OZP ţijící ve společné domácnosti.
Novela zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů poskytuje zvýšenou ochranu
tzv. zvláště zranitelným osobám, k nimţ mohou patřit i příjemci důchodu, resp. osoby
věku 60+ v kombinaci s dalším znevýhodněním.
Informace o Radě a o její činnosti jsou průběţně 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
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dokumenty a informace z oblasti v působnosti Rady. K dispozici je rovněţ 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 ţivota seniorů a stárnutím populace
a můţe sehrát významnou roli při řešení meziresortních otázek a formulaci
konsensuálních stanovisek v této oblasti.
V průběhu roku 2017 bude Rada pokračovat v rozvíjení své činnosti a svých aktivit.
V roce 2017 se Rada zaměří na informování o aktuálních problémech z oblasti
stárnutí. Dále se bude zabývat přípravou víceletého strategického dokumentu
pro oblast stárnutí na období po r. 2017, bude monitorovat plnění úkolů vyplývajících
z aktuálního Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí a Národního
akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění a zaměří se na
oblasti celoţivotního učení a mezigenerační spolupráce.
V. Rozdělení dotací
Netýká se Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
VI. Zahraničí
Rada není členem ţádné 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
Ministerstva práce a sociálních věcí. Funkci sekretariátu Rady vykonávalo oddělení
politiky stárnutí, rovněţ v rámci své další činnosti. V rámci běţných 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.
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VIII. Plán činnosti a rozpočet
Na rok 2017 jsou plánována 4 zasedání: Plán činnosti Rady na rok 2017 byl
projednán a schválen Radou na 30. zasedání Rady dne 21. února 2017. Jedná se
o základní plán, který je moţno průběţně a operativně měnit a doplňovat.
30. zasedání Rady (21. února 2017)
1. Zpráva o činnosti Rady v roce 2016 a plán činnosti Rady na rok 2017
2. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí
 Příprava nového strategického dokumentu pro období 2018–2022
 Národní konventy k přípravě na demografické změny - témata,
termíny
 Dotace VÚA
3. Informace z pracovních skupin Rady
4. Reforma psychiatrické lůţkové péče – zkušenosti z transformace psychiatrické
péče probíhající od roku 2016 a hrazené z ESF
5. Různé

31. zasedání Rady (duben 2017)
1. Nový strategický dokument
2. konvent k bydlení
3. Nádorová onemocnění seniorů
32. zasedání Rady (červen 2017)
1. Nový strategický dokument
2. Cena Rady
3. Příprava konference (vystoupení členů Rady)

33. zasedání Rady (listopad 2017)
1. Konventy
2. Reflexe konference
3. Projekty MPSV na podporu stárnutí

Běţné náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva práce
a sociálních věcí.
***
Výroční zpráva za rok 2016 byla projednána a schválena na 30. zasedání Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace konaném dne 21. února 2017.
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