
Vážení senioři Moravskoslezského kraje, 
jak jsem vám slíbil ve svém slově 18.4.2017, chci vás 
dnes informovat o průběhu a závěrech 3. sjezdu RSČR.  
Dne 12. května 2017 proběhl v Praze v Kongresovém 
sále Hotelu Olšanka 3. sjezd Rady seniorů České 
republiky. Sjezdu se zúčastnilo 223 delegátů z celé ČR, 
což bylo 95,3 % zvolených delegátů na konferencích a 
výročních schůzích všech organizací seniorů v ČR. 
V průběhu sjezdu pozdravila jednání a svým 
vystoupením podpořila seniorské hnutí celá řada 
významných hostů, ovšem o upřímnosti některých by se 
mohlo diskutovat. Svou zdravici zaslal prezident 
republiky Zeman, který byl v době konání sjezdu v Číně, 
dále předseda senátu Štěch, předseda vlády a ČSSD 
Sobotka, ministr financí a předseda ANO Babiš, ministr 
kultury a představitel KDU-ČSL Herman, ministryně práce a sociálních věcí 
Marksová, ředitel ČT Dvořák, odborový předák Středula, předsedkyně Asociace krajů 
a hejtmanka kraje Karlovy Vary Vildumetzová, představitelé družebních organizací 
seniorů Slovenska a Maďarska, a mnoho dalších. 
 
V úvodu sjedu delegáti zvolili pracovní komise sjezdu, jednací a volební řád. 
Předseda RSČR Pernes přednesl účastníkům sjezdu zprávu o sociálním postavení, 
o kvalitě života českých seniorů a o postavení orgánů seniorské samosprávy. Ve 
zprávě zhodnotil úspěchy, ale i neúspěchy při plnění úkolů RSČR v období 2013 - 
2017. Zároveň poukázal i na příčiny nesplnění úkolů. Kladně hodnotil růst 
průměrného důchodu oproti roku 2014 o 991,- kč, přesto ale řekl, že je to malý růst, 
protože 80% důchodu dávají senioři na životně důležité činnosti a mnohdy se 
rozhodují, jestli koupit potraviny na úkor léků. Postupně hodnotil další oblasti života 
seniorů, kolik schůzí, porad, setkání a řešení problémů uskutečnila RSČR                  
s vládou, jednotlivými ministry a zástupci partnerských stran (ČSSD, KSČM, ANO, 
KDU-ČSL, Úsvit). Pozval seniory k volbám s tím, že je nutné pozorně sledovat to, ne 
jak zástupci jednotlivých politických stran hovoří, ale to, jak, kdo a co udělal, sledovat 
zveřejňované výsledky voleb v parlamentu, kteří poslanci, za kterou stranu, jak 
hlasovali pro zákony a o problémech seniorů. V závěru svého vystoupení zdůraznil 
čtyři hlavní úkoly na další období: 
1/ uskutečnit vstřícnou penzijní reformu pro zabezpečení důstojných životních 
podmínek 
2/ schválit zákon o sociálním bydlení ještě v tomto funkčním období 
3/ zabezpečit další seniorské slevy v dopravě, kultuře, sportovní oblasti, aj. 
4/ vyřešit seniorské zastupování v zastupitelstvech, radách, v komisích krajů, měst a 
obcí.  
 
V průběhu 3. sjezdu byly schváleny Stanovy RSČR, které však nedoznaly zásadních 
změn. Stanovy jsou právně čisté, zaregistrované a splňují podmínky Občanského 
zákoníku.  
Dále bylo zvoleno nové personální obsazení základních orgánů RSČR Kolegia, 
předsednictva, ÚKRK a byli zvoleni jednotliví představitelé RSČR. Předsedou byl 
opětovně zvolen Zdeněk Pernes, 1. místopředseda Milan Taraba, dále byli zvoleni tři 
místopředsedové a další členové předsednictva, které bude v novém období 
pracovat jako 13 členné, dále byli zvoleni členové Ústřední KRK. 



 
V závěru sjezdu byli oceněni odcházející představitelé RSČR, z našeho kraje to byli  
předseda Svazu důchodců ČR Oldřich Pospíšil a bývalý předseda KRS MSK Milan 
Fabián. 
Na úplný závěr 3. sjezdu delegáti přijali usnesení sjedu a především schválili 
Program RSČR na léta 2017 - 2021. Program je rozsáhlý dokument, který řeší:  
1/ úlohu a odpovědnost státu a veřejné správy ve vztahu k seniorské populaci 
2/ zásadní problémy seniorské populace  
3/ zkvalitnění českého penzijního systému 
4/ zvýšení seniorské participace a spoluúčasti 
5/ ochrana, podpora a pomoc seniorské populaci  
6/ ekonomické aktivity seniorské populace 
7/ ochrana draví a zdravé stárnutí  
8/ celoživotní vzdělávání, osvětové a edukační aktivity 
9/ seniorské bydlení 
10/ další úkoly RSČR. 
Program je náročný, ale nelze si stanovovat lehké cíle. Ke splnění programu 
potřebujeme jednotnou a podporující základnu všech organizací. 
 
Náš kraj zastupovalo na 3. sjezdu RSČR 9 delegátů s hlasem rozhodujícím, 
zvolených na konferenci KRS MSK v prosinci 2016, 3 delegáti byli z KRS a 6 
delegátů zastupovalo šest okresů kraje. Celá delegace vystupovala vzorně a 
důstojně reprezentovala Moravskoslezský kraj.  
 
Většina dokumentů sjezdu je zveřejněna na webu: www.rscr.cz . 
 
Závěry 3. sjezdu RSČR rozpracujeme do podmínek našeho kraje a zcela jistě ovlivní 
činnost naší KRS MSK v daném roce a především v létech následujících. 
Samozřejmě stále platí, že pokud nebude naše činnost patřičně dotována krajem, 
budeme muset v tomto roce některé plánované akce redukovat nebo v nejhorším 
případě i zrušit. V současné době nemáme, mimo zabezpečení fungování KRS jako 
orgánu seniorské krajské populace, zajištěné finančně žádné plánované akce, i když 
jsme je po kraji požadovali. Přesto věřím, že nakonec akce uskutečníme a kraj nám 
pomůže! Držte palce! Pevné zdraví, pohodu a štěstí všem!  
 
 
         
předseda KRS MSK                                                                Ostrava 14. května 2017 
   Ing. Pavel Gluc  


