Zpráva o činnosti
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
v roce 2014

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 22. února 2010 č. 153.
Předkládá: Mgr. Michaela Marksová, předsedkyně
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Výroční zpráva Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
za rok 2014
(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. Nyní je předsedkyní Rady Mgr. Michaela Marksová, ministryně
práce a sociálních věcí, 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. Do 28. ledna 2014 vykonával funkci předsedy Rady ministr práce
a sociálních věcí Ing. František Koníček.
Místopředsedkyní Rady byla v roce 2014 Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně
ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv dětí a sociální začleňování.
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

Mgr. Michaela
Marksová
Ing. František
Koníček
Mgr. Jana
Hanzlíková
Mgr. Jan Dobeš

Ing. Jan Gregor

Funkce
v reprezentovan
é instituci
ministryně práce
a sociálních věcí
ministr práce
a sociálních věcí
náměstkyně
ministryně práce
a sociálních věcí
náměstek
ministryně práce a
sociálních věcí
náměstek ministra
financí

Členem
Rady od

Funkce
v Radě

Členem
Rady do

předsedkyně

29. 1. 2014

předseda

10. 7. 2013 28. 1. 2014

místopředsedkyně

1. 3. 2014

místopředseda

1. 1. 2012

člen

17. 2. 2011
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28. 2. 2014

Předsedové
pracovních
skupin (PS)

RNDr. Michaela
Kleňhová

JUDr. PhDr. Petr
Mlsna, Ph.D.

vrchní ředitelka
sekce koordinace
politik
a mezinárodních
záležitostí
Ministerstva
školství, mládeže
a tělovýchovy
první náměstek
ministra školství

Ing. Miroslav Štěpán 1. náměstek
vnitra pro vnitřní
bezpečnost
Mgr. Monika
náměstkyně
Pálková
ministra vnitra
MUDr. Ferdinand
náměstek ministra
Polák, Ph.D.
zdravotnictví
Prof. MUDr. Josef
náměstek ministra
Vymazal, DSc.
zdravotnictví
Ing. Jiří Vačkář
vrchní ředitel
sekce pro
regionální politiku
Ministerstva pro
místní rozvoj
Ing. Petr Smrček
náměstek
ministryně pro
místní rozvoj
Ing. Jaroslav Deml
náměstek ministra
dopravy
Mgr. Kamil
náměstek ministra
Rudolecký
dopravy
Mgr. Monika
zmocněnkyně
Šimůnková
vlády pro lidská
práva
Mgr. Jiří Dienstbier
ministr pro lidská
práva, rovné
příležitosti a
legislativu
Ing. Jan Srb
vrchní ředitel
Sekce demografie
a sociálních
statistik ČSÚ
Doc. MUDr. Milada
senátorka, členka
Emmerová, CSc.
Výboru pro
zdravotnictví
a sociální politiku
Senátu
Parlamentu ČR
Mgr. Dana Váhalová poslankyně,
členka Výboru pro
sociální politiku
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR

členka

20. 9. 2013

člen

16. 5. 2014

člen

20. 9. 2013

členka

15. 5. 2014

od 15. 10.
2014 předseda
PS na podporu
vzdělávání
a dobrovolnictví
8. 6. 2014

9. 6. 2014

člen

31. 8. 2012

člen

9. 6. 2014

člen

19. 4. 2006

8. 6. 2014

člen

9. 6. 2014

9. 12. 2014

člen

6. 11. 2013

15. 5. 2014

člen

16. 5. 2014

členka

16. 2. 2011

člen

8. 6. 2014

8. 6. 2014

9. 6. 2014

člen

29. 3. 2007 14. 11. 2014

členka

20. 9. 2013

členka

27. 9. 2010
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8. 6. 2014

Radim Holeček

Mgr. Karel Petrželka
Mgr. Tereza Hejlová

Ing. Jaroslav Ulma

Mgr. et Mgr. Lukáš
Curylo

MUDr. Pavel Frňka,
DMS
Ing. Darina
Ulmanová, MBA

Ing. Zdeněk Kabátek
Mgr. Taťána
Valentová Nersesjan
Jaromír Jech
Ing. Zdeněk
Osmanczyk
JUDr. Václav
Roubal

poslanec, člen
Výboru pro
sociální politiku
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
zástupce Svazu
průmyslu a
dopravy ČR
zástupkyně Svazu
průmyslu a
dopravy ČR
zástupce
Českomoravské
konfederace
odborových svazů
ČR
ředitel Charity ČR,
zástupce
Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských
svazů ČR
zástupce Svazu
zdravotních
pojišťoven ČR
ředitelka
Zaměstnanecké
pojišťovny Škoda,
zástupkyně Svazu
zdravotních
pojišťoven ČR
ředitel Všeobecné
zdravotní
pojišťovny ČR
radní Zlínského
kraje, zástupkyně
Asociace krajů
ČR
zástupce Svazu
měst a obcí ČR
zástupce Svazu
měst a obcí ČR
předseda
Sdružení
křesťanských
seniorů, zástupce
seniorské
organizace

člen

9. 6. 2014

6. 11. 2014

člen

29. 3. 2007

15. 5. 2014

členka

16. 5. 2014

člen

19. 4. 2006

člen

22. 7. 2013

člen

17. 8. 2012

členka

8. 6. 2014

9. 6. 2014

člen

25. 1. 2013

členka

17. 2. 2011

člen

17. 2. 2011

člen

9. 6. 2014

člen

19. 4. 2006
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8. 6. 2014

8. 6. 2014

Mgr. Jan Lorman

ředitel spolku
člen
Život 90, zástupce
seniorské
organizace

19. 4. 2006

RSDr. Zdeněk
Pernes

předseda Rady
seniorů ČR,
zástupce
seniorské
organizace

člen

19. 4. 2006

Ing. Oldřich Pospíšil

předseda Svazu
člen
důchodců,
zástupce
seniorské
organizace
předseda
člen
Asociace univerzit
třetího věku,
zástupce NNO

10. 3. 2010

předsedkyně
České
alzheimerovské
společnosti,
zástupkyně NNO
prezident
Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb
ČR, zástupce
NNO

členka

19. 4. 2006

člen

27. 8. 2007

prof. Ing. Petr
Vavřín, DrSc.

doc. MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D.

Ing. Jiří Horecký,
Ph.D., MBA

Bc. Vlastimila
Faiferlíková
prof. MUDr. Hana
Matějovská
Kubešová
MUDr. Zdeněk
Kalvach, CSc.

25. 3. 2008

ředitelka spolku
členka
TOTEM-RDC,
zástupkyně NNO
zástupkyně
členka
odborné
veřejnosti
zástupce odborné člen
veřejnosti

do 27. 6. 2014
předseda PS
pro podporu
informovanosti,
společenské
participace
a odstraňování
diskriminace
starších lidí,
předseda Ad
hoc PS pro
ICT
a předseda Ad
hoc PS pro
Age
management,
od 15. 10 2014
předseda PS
na ochranu
práv seniorů
do 27. 6. 2014
předseda PS
pro zdravotní
a sociální
politiku a
bydlení

8. 6. 2014 do 27. 6. 2014
předseda PS
pro celoživotní
učení,
vzdělávání
seniorů a
aktivní stárnutí

do 27. 6. 2014
předseda PS
pro sociální
a zdravotní
služby
a dlouhodobou
péči,
od 15. 10.
2014 předseda
PS na podporu
rozvoje služeb
pro seniory

9. 6. 2014

9. 6. 2014

19. 4. 2006

5

8. 6. 2014

PhDr. Jindřich
Kadlec

předseda České
asociace
pečovatelské
služby, zástupce
odborné
veřejnosti
JUDr. Vít Samek
Českomoravská
konfederace
odborových
svazů, zástupce
odborné
veřejnosti
JUDr. Stanislav
zástupce
Křeček
veřejného
ochránce práv
Mgr. Anna Šabatová veřejná
ochránkyně práv

člen

9. 6. 2014

člen

19. 4. 2006

stálý host
stálý host
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10. 10. 2013 15. 4. 2014

16. 4. 2014

II. Sekretariát Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Funkci sekretariátu Rady vykonávalo v roce 2014 oddělení politiky sociálního
začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedoucím sekretariátu byl
JUDr. Štefan Čulík, vedoucí oddělení politiky sociálního začleňování, který v souladu
s pokyny předsedy Rady řídil činnost sekretariátu a odpovídal za plnění jeho úkolů.
Funkci tajemnice Rady vykonávala v roce 2014 Mgr. Denisa Pechová, referentka
tohoto oddělení.
Oddělení politiky sociálního začleňování mělo v roce 2014 celkem 6 funkčních míst
(1 vedoucí + 5). Činnost sekretariátu zajišťuje jeden zaměstnanec. Sekretariát na
základě pokynů předsedy a místopředsedy 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 rezortů zpracovává zprávy o plnění
Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až
2017. Sekretariát zpracovává stanoviska k návrhům koncepčních dokumentů
a návrhům právních předpisů z hlediska problematiky seniorů a stárnutí populace.
Oddělení politiky sociálního začleňování se kromě funkce sekretariátu Rady zabývalo
problematikou sociálního začleňování, koncepce politiky vůči seniorům, stárnutí
populace a osobám se zdravotním postižením, s důrazem na plnění mezinárodních
závazků a problematiku 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. V souvislosti se
změnou vlády byly na jaře roku 2014 osloveny příslušné subjekty uvedené v čl. 3 odst.
4 statutu Rady s žádostí o nominaci nových zástupců do Rady. V průběhu května
a června 2014 byly na základě těchto nominací paní ministryní jmenováni noví členové
Rady.
Rada se v roce 2014 sešla třikrát, a to na 21., 22. a 23. zasedání.
Program 21. zasedání Rady (27. června 2014)
1. Zpráva o činnosti Rady v roce 2013 a plán činnosti Rady v roce 2014
2. Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro
období let 2013 až 2017
3. Zpráva o plnění opatření Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného
života pro seniory v roce 2013
4. Výstupy z pracovních skupin
5. Aktualizace činnosti a složení pracovních skupin
6. Různé

Program 22. zasedání Rady (7. října 2014)
1. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
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stárnutí pro období let 2013 až 2017
2. Ustavení a personální složení pracovních skupin
3. Informace o možnostech financování aktivit ve prospěch seniorů
z národních a evropských zdrojů
4. Národní akční plán Alzheimer
5. Různé
Program 23. zasedání Rady (25. listopadu 2014)
1. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017
2. Ustavení PS na podporu zaměstnávání starších osob
3. Podpora rozvoje asistivních technologií
4. Informace Ministerstva zdravotnictví o aktuálním stavu Národního akčního plánu
Alzheimer
5. Informace o realizaci projektu Ministerstva vnitra Bezpečný senior
6. Různé

Pracovní skupiny Rady a jejich předsedové (do 27. června 2014):
1.
Pracovní skupina pro zdravotní a sociální politiku a bydlení – předseda
RSDr. Zdeněk Pernes
2.
Pracovní skupina pro celoživotní učení, vzdělávání seniorů a aktivní stárnutí –
předseda prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
3.
Pracovní skupina pro podporu informovanosti, společenské participace
a odstraňování diskriminace starších lidí – předseda Mgr. Jan Lorman
4.
Pracovní skupina pro sociální a zdravotní služby a dlouhodobou péči –
předseda Ing. Jiří Horecký, MBA
5.
Ad hoc pracovní skupina pro Age management – předseda Mgr. Jan Lorman
6.
Ad hoc pracovní skupina pro ICT – předseda Mgr. Jan Lorman
Nově ustavené Pracovní skupiny Rady a jejich předsedové:
1.
Pracovní skupina na ochranu práv seniorů – předseda Mgr. Jan Lorman
(od 15. 10. 2014)
2.
Pracovní skupina na podporu zaměstnávání starších osob – Bc. Dana
Sladomelová, DiS (od 3. 12. 2014)
3.
Pracovní skupina na podporu rozvoje služeb pro seniory – předseda Ing. Jiří
Horecký, Ph.D., MBA (od 15. 10. 2014)
4.
Pracovní skupina na podporu vzdělávání a dobrovolnictví – předseda JUDr.
PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (od 15. 10. 2014)
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
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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 21. zasedání Rady byla na úvod projednána a schválena Zpráva
o činnosti Rady v roce 2013 a Plán činnosti Rady v roce 2014.
Rada byla seznámena se Zprávou o plnění Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen „NAP“), která
byla zpracována v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 13. února 2013 č. 108.
Zpráva obsahuje informace zaslané od všech rezortů – gestorů příslušných opatření,
které se týkají problematiky stárnutí populace. Tyto informace jsou obsahem
tří příloh. S cílem upozornit na zásadní problémy, které jsou spojeny s naplňováním
NAP, materiál obsahuje nejen informace o plnění jednotlivých opatření, ale byl
doplněn o zhodnocení současného stavu přípravy společnosti na stárnutí s tím, že
byly pojmenovány zásadní problémy a formulovány úkoly, které je třeba prioritně
řešit.
Dále Rada vzala na vědomí Zprávu o plnění opatření Koncepce rozvoje
technologií a služeb asistovaného života pro seniory v roce 2013. Hodnotící zpráva
byla zpracována v souladu s usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 769. Tímto
usnesením byl schválen i vlastní materiál Koncepce. Záměrem bylo podpořit rozvoj
informačních a komunikačních technologií a služeb asistovaného života pro seniory
v sociálních a zdravotních službách.
Poté byla Rada seznámena s výstupy jednotlivých pracovních skupin za rok
2013:
Předseda Pracovní skupiny pro podporu informovanosti, společenské
participace a odstraňování diskriminace starších lidí Mgr. Jan Lorman shrnul témata,
jejichž řešením se tato pracovní skupina v průběhu roku 2013 zabývala: opatření
týkající se novely zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (slevy na dani), negativní
jevy v oblasti následné a dlouhodobé péče, nekalé praktiky na předváděcích akcích,
restrikce osvětových pořadů pro seniory v médiích a absence celoživotního
vzdělávání pro osoby starší 64 let.
Předseda Ad hoc pracovní skupiny pro Age management Mgr. Jan Lorman
informoval o tom, že tato pracovní skupina zpracovala velmi obsáhlý dokument, který
byl předán Radě. Jedná se o ucelený dokument, a to z hlediska názoru na koncepci
zavádění a rozvoje age managementu v České republice. Zdůraznil, že zavádění
age managementu v České republice by mělo být řešeno systémově tak, aby
přinášelo potřebné výsledky.
Předseda Pracovní skupiny pro zdravotní a sociální politiku a bydlení RSDr.
Zdeněk Pernes informoval o tom, že tato pracovní skupina zpracovala materiál, který
se týká dvou témat, a to zvýšení sociální ochrany seniorů s nízkými příjmy a zvýšení
ochrany seniorů bydlících v nájemních bytech. Uvedl, že byla zpracována koncepce
bydlení do roku 2020, na které se tato pracovní skupina rovněž podílela.
Předseda pracovní skupiny pro sociální a zdravotní služby a dlouhodobou péči
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA uvedl, že tato pracovní skupina se naposledy sešla
v prosinci 2013, aby se zabývala problematikou tří zařízení, u nichž vzniklo podezření
na porušování lidských práv a týrání pacientů. Pracovní skupina se zabývala
zejména neregistrovanými pobytovými zařízeními a vyzvala k provedení kontrol
u těchto zařízení, a to ze strany zdravotních pojišťoven a Generálního ředitelství
Úřadu práce ČR, resp. Inspekcí kvality sociálních služeb. Bylo konstatováno, že
veřejnost nedokáže rozlišit registrovaná zařízení od neregistrovaných, a proto by se
Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo více problematikou neregistrovaných
poskytovatelů zabývat.
Poté byl Radě představen návrh na zřízení následujících nových pracovních
skupin: PS na ochranu práv seniorů, PS na podporu zaměstnávání starších osob,
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PS na podporu rozvoje služeb pro seniory a PS na podporu vzdělávání
a dobrovolnictví.
Dále byl Mgr. Janem Lormanem Radě přednesen Návrh koncepce zřízení
odboru pro seniory a otázky stárnutí.
Na závěr zasedání vystoupila veřejná ochránkyně práv, Mgr. Šabatová, která
přednesla Informaci o zjištění veřejné ochránkyně práv týkající se šetření
v neregistrovaných zařízeních poskytujících „sociální“ služby pro seniory“.
Na 22. zasedání byla Rada informována o stavu aktualizace NAP
a o jednáních, která se uskutečnila k jeho aktualizaci, a to jak na úrovni ministerstev,
tak se zástupci krajů a statutárních měst, seniorských a proseniorských organizací
a dalších subjektů. Na těchto jednáních byl schválen návrh harmonogramu
aktualizace NAP. Členové Rady byli dále seznámeni s návrhem jednotlivých kroků,
který byl schválen na jednáních pracovní skupiny v rámci rezortů.
Rada se poté zabývala ustavením nových pracovních skupin a schválila
doporučení paní ministryni, aby zřídila následující tři pracovní skupiny
v navrhovaném personálním složení: PS na ochranu práv seniorů – předseda Mgr.
Jan Lorman, PS na podporu rozvoje služeb pro seniory – předseda Ing. Jiří Horecký,
Ph.D., MBA a PS na podporu vzdělávání a dobrovolnictví – předseda JUDr. PhDr.
Petr Mlsna, Ph.D.
V další části zasedání byly prezentovány možnosti financování aktivit
ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů. V této souvislosti vystoupili
zástupci tří rezortů s příspěvky na následující témata: podpora seniorského bydlení
(Ministerstvo pro místní rozvoj); financování aktivit z Operačního programu
Zaměstnanost 2014–2020 (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a podpora univerzit
třetího věku (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).
Na program jednání byl dále zařazen příspěvek paní prof. MUDr. Hany
Matějovské Kubešové, CSc., přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického
lékařství Fakultní nemocnice v Brně, která vystoupila s informací o postupu aktivit
v Národním akčním plánu Alzheimer. Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
konstatovala, že pracovní skupina přerušila svou činnost, protože se nikdy nesešla
v potřebném obsazení, tj. za plné účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších potřebných institucí a zdůraznila, že
pokud by Národní akční plán Alzheimer měl být pojat široce, skutečně jako národní
akční plán, vyžadovalo by to součinnost všech těchto složek. V rámci diskuze
k tomuto tématu byl vznesen požadavek, aby na příštím zasedání Rady vystoupil
náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. s informací
o aktuálním stavu plánu Alzheimer a o stanovisku Ministerstva zdravotnictví k této
problematice.
Na závěr jednání vystoupil přednosta Ústavu epidemiologie Fakultní
nemocnice Plzeň prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., který přednesl prezentaci na téma
„Přístup k očkování dospělých v ČR a v Evropě“. Bylo konstatováno, že zatímco
u vyšší věkové skupiny 65+ dochází k nárůstu invazivního pneumokokové
onemocnění, otázka očkování seniorské populace není dosud v České republice
legislativně ošetřena. Členové Rady vyjádřili přesvědčení, že je třeba tuto
problematiku převést na úroveň vlády a Rada poté odhlasovala, aby byl zpracován
návrh doporučení do vlády.
Na 23. zasedání byla Rada seznámena se stavem aktualizace NAP. Bylo
oznámeno, že materiál má být do 31. prosince 2014 předložen na jednání vlády.
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Dále bylo konstatováno, že současná podoba NAP je výsledkem reálných finančních,
personálních a organizačních možností jednotlivých rezortů.
Rada poté projednala ustavení a personální složení Pracovní skupiny na
podporu zaměstnávání starších osob. Na předsedkyni této pracovní skupiny byla
navržena Bc. Dana Sladomelová, DiS., z Generálního ředitelství Úřadu práce. Rada
schválila doporučení paní ministryni, aby tuto pracovní skupinu zřídila
v navrhovaném personálním složení.
Následně byla Rada informována o semináři na téma „Promítnutí služeb
asistovaného života do NAP“, který uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí
dne 5. listopadu 2014. Cílem semináře bylo podpořit rozvoj a využívání asistivních
technologií a poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a názorů expertů z oblasti
této problematiky.
Nato byli členové Rady seznámeni s projektem nazvaným „Mezioborovým
vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů“, realizovaným Ministerstvem vnitra,
jehož cílem je nastavit systém vzdělávání pro pracovníky veřejné správy v oblasti
prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na seniorech.
Na jednání dále vystoupila zástupkyně Ministerstva zdravotnictví s informací
o současném stavu tzv. plánu Alzheimer a stanovisku Ministerstva zdravotnictví
k této problematice. Bylo konstatováno, že termín pro předložení návrhu plánu
do vlády do 31. 12. 2014 je nereálný, a bude tedy třeba požádat o jeho prodloužení,
protože pracovní skupina není v současné době schopna pracovat a potřebuje
doplnit.
Rada se zabývala rovněž problematikou vakcinace seniorů. V návaznosti
na návrh týkající se řešení této otázky, schválený Radou na jejím 22. zasedání,
informovala zástupkyně Ministerstva zdravotnictví Radu o tom, že požadavek
na rozšíření vakcinace pro seniory nebyl Ministerstvem zdravotnictví akceptován. Dle
Ministerstva zdravotnictví lze souhlasit s tím, že pro určitý omezený okruh osob je
očkování proti pneumokokům vhodné, ale okruh těchto osob je třeba přesně
specifikovat. Plošně proočkovat celou populaci starší 65 let, aby se zamezilo
onemocnění, které se ročně týká průměrně 180 osob, není z finančního ani
medicinského hlediska účelné. V rámci diskuze se členové Rady shodli na tom, že
bude třeba svolat jednání za účelem porovnání výpočtů předpokládaných nákladů,
které mají k dispozici předkladatelé návrhu a Ministerstvo zdravotnictví.
V závěru jednání byla předsedou Rady seniorů ČR prezentována analýza
„Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013“, jejímž cílem bylo popsat pohyb
kvalitativních i kvantitativních změn v osobní spotřebě generací třetího a čtvrtého
věku. Po proběhlé diskuzi byl vznesen návrh, aby byl na příští zasedání pozván
zástupce Odborné komise pro důchodovou reformu, který by Radu informoval
o stavu prací na důchodové reformě.
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.
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V průběhu roku 2015 bude Rada pokračovat v rozvíjení své činnosti a svých
aktivit. V roce 2015 se Rada zaměří na informování o aktuálních problémech
z oblasti stárnutí. Dále bude monitorovat plnění úkolů vyplývajících z NAP.
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. 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 2015 jsou plánována 3 zasedání: Plán činnosti Rady na rok 2015 byl
projednán a schválen Radou na 24. zasedání Rady dne 3. března 2015. Jedná se
o základní plán, který je možno průběžně a operativně měnit a doplňovat.
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
25. zasedání Rady (červen 2015)
1. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017
2. Informace o činnosti pracovních skupin
13

3. Informace o projektu Probační a mediační služby ČR „Proč zrovna já?“
4. Různé
26. zasedání Rady (říjen 2015)
1. Informace o stavu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017
2. Informace o činnosti pracovních skupin Rady
3. Různé

***
Výroční zpráva za rok 2014 byla projednána a schválena na 24. zasedání Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace konaném dne 3. března 2015.
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