USNESENÍ
z 12. zasedání Kolegia Rady seniorů ČR, konaného dne 28. března 2012
________________________________________________________________
Po projednání všech stanovených bodů programu přijímá dvanácté zasedání Kolegia Rady
seniorů České republiky následné usnesení:
I. Kolegium schvaluje:
a)
b)
c)
d)

Zprávu o plnění usnesení a závěrů 11. zasedání Kolegia RS ČR,
Zprávu o vyhodnocení projektů a plnění rozpočtů č.I – č.IV RS ČR za rok 2011,
Rozpočty měsíčníku „Doby seniorů“ a orgánů Rady seniorů ČR na rok 2012,
Složení krizového štábu pro přípravu seniorské demonstrace v Praze (13.00 hod. dne
30.5. 2012 - Dr.Pernes, Ing.Pospíšil, A.Malý, Dr.Strnad, JUDr.Kovařík, Ing.Kánský),
e) Znění petice seniorů proti záměrům vlády zmrazit nebo snížit valorizace penzí v letech
2013 až 2015, její rozeslání do všech členských organizací RS ČR a její vyvěšení na
internet a sociální sítě.

II. Kolegium svolává 2. sjezd Rady seniorů ČR na den 17. května 2013 do Prahy a
schvaluje projekt jeho přípravy.
III. Kolegium bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti předsednictva RS ČR od 11. zasedání Kolegia,
b) Stanoviska kontrolní a revizní komise RS ČR k plnění rozpočtů RS ČR č.I – č.IV za
rok 2011 a k návrhům rozpočtů č.III a č.IV na rok 2012,
c) Zprávu o činnosti zdravotní komise,
d) Zprávu o průběhu a výsledcích krajské konference RS ČR ve Zlínském kraji,
e) Informace přednesené předsedou RS ČR a dalšími členy Kolegia,
f) Informaci o pořádání dvoudenního aktivu předsedů krajských rad seniorů v Praze ve
dnech 16. – 17. 5. 2012.
IV. Kolegium eviduje nové členy RS ČR:
- Klub vojenských důchodců Bechyně,
- pí Zdenku Ulmannovou a
- pí Ivu Algoldyovou
V. Kolegium bere na vědomí rezignaci Ing.Steninové na funkci delegáta Rady seniorů ČR
v EURAGu a výkonem této funkce zplnomocňuje Prof.MUDr. Pavla Kalvacha,CSc.
VI. Kolegium vyslovuje poděkování předsedovi Senátu ČR, zahraničním delegacím
z Rakouska, Slovenska, SNIOR HOLDING, s.r.o. a všem prezentantům za svolání, finanční
podporu a za kvalifikovaná vystoupení na senátní konferenci „O aktivním stárnutí a
mezigenerační solidaritě v ČR“ uskutečněné dne 13.3. 2012.
VII. Kolegium vyhlašuje měsíc duben 2012 za „měsíc seniorského dialogu s ústavními
činiteli“ a měsíc květen 2012 za „měsíc seniorských protestních akcí“.
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VIII. Kolegium požaduje od Vlády ČR:
- dočasné odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního
systému do roku 2016,
- odložení realizaci tzv. II. pilíře penzijní reformy do roku 2016,
- urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení seniorů.
Kolegium odmítá snahu ministra Kalouska zrušit sociální dávku hmotné nouze, tzv. „doplatek
na bydlení“.
Kolegium vyzývá vládu, obě komory českého Parlamentu a prezidenta ČR k jednání o
navrhovaných restriktivních opatřeních ministra Kalouska ve vztahu k seniorské
populaci se kterými RS ČR zásadně nesouhlasí.
IX. Kolegium se připojuje k demonstraci odborářů, občanských sdružení a občanských
iniciativ svolanou na den 21.4. 2012 do Prahy a k dalším protestním akcím a vyzývá
členské organizace RS ČR k zajištění masové podpory těchto akcí.
X. Kolegium vyzývá širokou občanskou veřejnost k podpoře seniorských protestů, o
jejich nezbytnosti je RS ČR v případě zájmu připravena diskutovat.
XI. Kolegium ukládá:
a) předsednictvu RS ČR
1. Organizačně zabezpečit plnění přijatých závěrů a usnesení 12.zasedání Kolegia,
2. 1x čtvrtletně hodnotit plnění schváleného rozpočtu měsíčníku „Doba seniorů“ na r.
2012 a 1x pololetně hodnotit plnění schváleného rozpočtu orgánů RS ČR na rok 2012,
3. Na každém zasedání Kolegia RS CR informovat o stavu příprav 2.sjezdu RSČR .
b) delegovaným zástupcům členských organizací RS ČR informovat ve svých
orgánech o průběhu a výsledcích 12.zasedání Kolegia RS ČR
Termín: do 15. 4. 2012
c) předsedům členských organizací organizačně a personálně zabezpečit:
- sběr podpisů na vyhlášenou petiční akci RS ČR, petiční archy doručit
na sekretariát RS ČR do 15.5. 2012,
- seniorský dialog s poslanci a senátory koaličních politických stran ve
volebních obvodech, na členských schůzích a besedách základních
článků,
- masovou účast na seniorských demonstracích v krajských městech a
v hlavním městě Praze dne 30. května ve 13.00 hod. na Palachově
náměstí,
- masovou účast na společné demonstraci odborářů, občanských
sdružení a občanských iniciativ dne 21.4. 2012 ve 13.00 hod. na
Václavském náměstí v Praze
Termín: duben - květen
d) předsedům krajských rad seniorů organizačně a personálně zabezpečit seniorské
protestní akce v krajských městech
Termín: květen 2012
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e) předsedovi RS ČR urychleně oslovit premiéra Nečase, předsedu Senátu, předsedkyni
Poslanecké sněmovny a prezidenta ČR a vyzvat je k jednání o návrzích restriktivních
opatření ministra Kalouska ve vztahu k seniorské populaci se kterými RS ČR zásadně
nesouhlasí.
Termín: do 6.4. 2012
XII Kolegium požaduje po Kontrolní a revizní komisi RS ČR zpracovat jmenovitý
seznam neplatičů členských příspěvků RS ČR a 13. zasedání Kolegia RS ČR předložit
návrh řešení.

V Praze dne 28. března 2012

Kolegium RS ČR
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