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„Zasadíme se o zlepšení podmínek života 

seniorů, zabráníme jejich diskriminaci 

v jakékoli podobě v přístupu k práci, ke 

vzdělávání, ke všem typům služeb, 

k volnočasovým aktivitám k aktivní účasti 

na veřejném životě. Všemi způsoby 

budeme prosazovat návrat úcty a respektu 

ke stáří a zasadíme se o zvýšenou právní 

ochranu seniorů,“ píše se v programovém 

prohlášení nové vlády České republiky. 

Jako hlavní prioritu ovšem uvádí nová 

ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava 

Němcová reformu důchodového systému. 

Stejně jako vláda předchozí i několik vlád 

před ní se tak bude stávající kabinet snažit 

najít trvale udržitelný způsob financování 

penzí českých důchodců. Výše zmíněné 

body programového prohlášení by ale 

v žádném případě neměly být upozaděny, 

neboť kvalita života seniorů rozhodně není 

pouze záležitostí výše jejich penze. Tu 

ovlivňuje mnoho dalších faktorů, a je proto 

třeba vytvářet odpovídající podmínky pro 

důstojný a spokojený život stávajících 

českých seniorů s ohledem na všechny jeho 

aspekty. Vezme-li navíc v úvahu prognózy 

střední délky života i populačního vývoje 

v České republice, je zcela zřejmé, že my 

všichni budeme v budoucnu prožívat stále 

větší část našeho života právě ve svém 

starobním důchodu.  

 

Rizika demografického vývoje 

Demografické stárnutí populace je 

bezpochyby výrazným fenoménem dnešní 

doby. Populační stárnutí se dotýká v různé 

míře všech států světa, a lze proto hovořit  

o současném vývoji jako o „revoluci 

dlouhověkosti“ (Kotýnková, 2001, str.7). 

Podle prognózy populačního vývoje 

Českého statistického úřadu budou v ČR 

obyvatelé nad 65 let do roku 2050 

nejrychleji přibývající věkovou kategorií. 

„Osoby starší 65 let tvoří v současnosti 

přibližně jednu sedminu všech obyvatel, do 

roku 2050 by se podle střední varianty 

jejich podíl přiblížil až k jedné třetině, která 

by znamenala jejich absolutní počet skoro  

3 mil., oproti dnešním 1,4 mil“ (ČSÚ, 

2004). Tento hlavní rys populačního vývoje 

nasvědčuje tomu, že dochází k „inflaci stáří. 

Starých lidí je mnoho. Stále jich přibývá  

a přibývat bude. A tak paradoxně v době, 

kdy se lidé dočkali, kdy se splnilo jejich 

přání žít dlouho, stalo se stáří ohromným 

problémem pro společnost i pro 

jednotlivce“ (Haškovcová, 1990, str. 387). 

Nárůst podílu obyvatelstva v důchodovém 

věku ale neznamená jen obrovskou 

ekonomickou zátěž pro stát, přestože 

politické i společenské debaty o současném 

demografickém vývoji bývají zpravidla 

redukovány pouze na nutnost reformy 

důchodového systému. Dopady spojené se 

stárnutím populace totiž značně negativně 

ovlivňují i kvalitu života seniorů v důsledku 

neuspokojivých podmínek v oblasti 

poskytování zdravotnických i sociálních 

služeb, uplatňování starších lidí na trhu 

práce, či nedostatku možností pro aktivní  

a soběstačný život ve stáří. 

 

Je rovněž nezbytné si uvědomit, že jsou 

senioři při odchodu do penze nuceni 

potýkat se s problémy specifickými pro tuto 

fázi života. Přechod z produktivního do 

důchodového věku je totiž spojen s řadou 

změn v oblasti ekonomické prosperity  

a sociálních vztahů. „V současném světě je 

uznávanou rolí být pracujícím. Ztráta této 

dominantní role tak znamená tragické 

vykolejení“ (Haškovcová, 1990, str. 46).  
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Zdroj: ČSÚ (Populační prognóza ČR do roku 2050). 

 

Jedinec se stává ze dne na den 

neproduktivním článkem společnosti, čímž  

přichází o hmotné odměny, ztrácí smysl 

života, prestiž, moc i společenský kredit. Je 

proto třeba intenzivně řešit problémy 

spojené s přechodem z ekonomicky 

produktivní fáze života k etapě, kdy je 

člověk často nucen z práce odejít a najít si 

tzv. druhý životní program. Důkazem 

aktuálnosti a globální závažnosti této 

problematiky bylo například vyhlášení roku 

2012 Evropským rokem aktivního stárnutí 

a mezigenerační solidarity (Europa.eu, 

2012). 

 

Stát jako garant důstojného stáří 

Nucený odchod do důchodu může být pro 

jedince velmi stresujícím momentem. 

Změna dosavadní společenské role  

a ztráta pracovního programu představuje 

pro mnoho seniorů značné obtíže. Mnoho 

z nich totiž neví, jak s volným časem 

naložit, a tak tráví většinu času izolováni ve 

svých domácnostech. Sociální izolace se 

poté stává příčinou řady dalších problémů. 

Mnohdy je velmi úzce propojena se 

zdravotním stavem seniorů.  

 

Ztráta sociálních vazeb a oddělení od 

společenského života má obecně za 

následek výrazné snížení kvality života  

 

 

seniorů, čemuž je stát povinen předcházet 

cílenou snahou o vytvoření vhodných 

podmínek pro důstojné a spokojené prožití  

penze. Hlavním cílem je proto podpořit 

plnohodnotný život občanů v důchodu,  

respektive zajistit příznivé podmínky pro 

jejich aktivizaci, účast na společenském 

dění a navázání nových sociálních vazeb. 

K tomu musí stát v rámci své sociální 

politiky využít všech dostupných 

prostředků a nástrojů. Důstojnost je pak 

tím zcela základním požadavkem rozvoje 

služeb a péče pro seniory (Klevetová, 2011). 

 

Sociální politiku rozlišujeme na aktivní  

a pasivní, podle toho, na jakou fázi 

sociálního problému je zamířena. Aktivní 

sociální politika je politikou perspektivní, 

neboť usiluje o předcházení problémů 

přijímáním preventivních sociálních 

opatření, tzv. „ex ante“. Naproti tomu 

sociální politika pasivní působí 

retrospektivně, neboť řeší problémy 

cílenými opatřeními až po jejich vzniku, 

tzn. „ex post“ (Krebs, 2010, str. 25). 

V případě, že český stát cílí na efektivní 

politiku stárnutí, nelze pouze reagovat na 

již vzniklé problémy a řešit je jednotlivě ad 

hoc přijatými opatřeními. Je zapotřebí 

vytvořit holistickou koncepci a zaměřit se 

na spolupráci napříč resorty a úrovněmi 

veřejné správy, tak aby byly skutečně 
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zajištěny podmínky pro důstojné stáří 

všech občanů České republiky. 

 

Jaká je cesta k úspěchu? 

Institut pro politiku a společnost pořádal 

28. listopadu 2017 na téma kvality života 

seniorů veřejnou debatu, které se účastnili 

odborníci z akademického prostředí i ze 

státního a veřejného sektoru. Na začátku 

této diskuze zazněla myšlenka, že „příprava 

je součást vítězství“. Tato idea se poté táhla 

celou diskuzí jako pomyslná červená nit. 

Aktivní příprava na stáří může být chápana 

ve dvou rovinách – na úrovni státu 

(systému) a na úrovni jednotlivce. Z dílny 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR by 

měl v této době vyjít nový strategický 

dokument politiky stárnutí pro roky 2018-

2022, který by měl navázat na „Národní 

akční plán podporující pozitivní stárnutí 

2013–2017“.  Má-li mít ovšem tento 

strategický dokument svůj význam, je podle 

názoru profesora Martina Potůčka 

nezbytné, aby se stal platnou součástí 

celého strategického vládnutí (IPPS, 2017).  

 

Senioři jsou velice heterogenní skupinou, 

tzn., že jejich potřeby i zájmy se značně 

liší.  Skupina starších občanů zahrnuje jak 

lidi velmi aktivní, kteří se chtějí účastnit 

politiky apod., tak i ty, kteří potřebují 24 

hodinovou péči. Do oblasti přípravy na stáří 

ale spadají úplně všichni – od dětí až po 

důchodce, což je pro český stát naprosto 

klíčové. Stát by totiž měl k politice stárnutí 

přistupovat ve vší její komplexnosti  

a s řešením této problematiky by měl začít 

právě od nejmladších občanů. Bezpochyby 

jedním z významných problémů české 

společnosti je totiž tzv. ageismus1. Mladí 

považují staré lidi za přítěž, a ze společnosti 

tak vyprchává generační sounáležitost. Boj 

s tímto negativním jevem je tedy jedním 

z hlavních úkolů státu. Ten by měl aktivně 

podněcovat mezigenerační solidaritu nejen 

                                                      
1 Ageismus je proces stereotypizování a diskriminace 
jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. 

prostřednictvím jednotlivých projektů, ale 

rovněž skrze systém vzdělávání (IPPS, 

2017). Do školních osnov by proto měly být 

zařazeny předměty, které by učily děti etice 

i úctě a respektu ke starším osobám. 

V soukromé rovině hraje samozřejmě svou 

nezastupitelnou roli výchova v rodině. 

 

Z hlediska dalších systémových kroků je 

podstatná změna zákona o obcích. 

Municipalitám by měla být udělena 

povinnost zajistit péči o seniory a na takto 

poskytované služby by pak měl stát 

alokovat peníze. Klíčové při řešení této 

problematiky jsou tedy tzv. účelově vázané 

prostředky (IPPS, 2017). Zároveň je třeba 

prohloubit dialog a zintenzivnit spolupráci 

mezi vládou a samosprávou tak, aby byly 

mnohem lépe artikulovány aktuální zájmy 

a potřeby českých penzistů. Klíčová je 

například oblast dostupného bydlení, kde 

by měly být vytvořeny takové podmínky, 

aby se města a obce nemusely zbavovat 

svého bytového fondu a peníze byly naopak 

investovány do jeho opravy za účelem 

vybudování kvalitního seniorského bydlení 

(IPPS, 2017). Podstatné úpravy proto 

vyžaduje i zákon o sociálním bydlení. 

 

Promyšlenou novelizací by měl projít také 

zákon o sociálních službách, neboť 

„dlouhověcí lidé potřebují především 

vstřícné podmínky k aktivnímu životu  

v přirozeném prostředí“ (Klevetová, 2011). 

Zcela zásadní je proto otázka kvality  

a dostupnosti poskytovaných sociálních 

služeb a zdravotnické péče. Zdraví je 

potřebné pro spokojenost každého člověka 

a je zároveň podmínkou pro naplňování 

smyslu našeho života. Aby mohl stát po 

svých občanech vyžadovat aktivitu  

a soběstačnost i v důchodovém věku, musí 

se nejprve postarat o vytvoření příznivých 

podmínek k udržení jejich dobrého 

zdravotního stavu.  
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Ve chvíli, kdy jsou státem zajištěny vhodné 

podmínky k vedení aktivního života ve 

stáří, nelze samozřejmě zapomenout na 

osobní odpovědnost jednotlivce. Stát je 

totiž pouhým nástrojem, který můžeme 

využívat, ale v žádném případě bychom se 

na něj neměli spoléhat (IPPS, 2017). Pro 

spokojený život ve stáří je zcela klíčová 

osobní odpovědnost každého za svůj vlastní 

život. Je tedy povinností každého člověka, 

aby myslel na svou budoucnost a během 

celého života se na své stáří aktivně 

připravoval. 

 

Závěr 

Aktivní příprava na stáří ze strany 

jednotlivce i ze strany státu je zřejmě tou 

jedinou správnou cestou ke spokojenému 

prožití života v penzi. Každý člověk se musí 

snažit vytvořit si podmínky pro takové stáří, 

jaké chce sám mít. Stát je ovšem povinen 

podpořit své občany v tomto snažení  

a usnadnit jim dosažení jejich cíle všemi 

dostupnými prostředky. Celoživotní 

přístup je proto nutné uplatňovat nejen při 

ochraně zdraví občanů, ale také v oblasti 

vzdělávání, při podněcování mezigenerační 

solidarity, či v oblastech zaměstnatelnosti 

starších občanů, dostupnosti důstojného 

bydlení, hmotného zabezpečení a sociální 

participace občanů bez ohledu na věk. 

 

Nový strategický dokument vlády České 

republiky musí proto všechny tyto oblasti 

zahrnovat. Zajištění kvalitního života 

starobních penzistů vyžaduje ucelený  

a komplexní přístup zodpovědných 

státních institucí, spolupráci vládního 

kabinetu a samosprávy, ale nezbytně také 

otevřenou politickou diskuzi. Jedině 

v rámci spolupráce všech stran napříč 

politickým spektrem lze dosáhnout 

opravdu přínosné a dlouhodobě efektivní 

změny. Ideálem by proto bylo vytvoření 

důchodové komise složené z odborníků, ale 

tato komise by měla být vedena pověřeným 

poslancem, pro něhož by byla důchodová 

reforma (ve všech jejích aspektech) 

absolutní prioritou v jeho činnosti. Jeho 

hlavním úkolem by pak bylo 

zprostředkovávat politický dialog a aktivně 

prezentovat odborné argumenty a ideje 

členů komise tak, aby mohlo být dosaženo 

politického konsenzu nad přijetím 

vhodných kroků, které by skutečně vedly 

k zajištění důstojného a kvalitního života 

českých penzistů.  
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