Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
ve spolupráci s
Českou společností pro rozvoj bydlení a Sdružením nájemníků ČR
pořádá

seminář
„Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost“
v pondělí 18. června 2018 od 10:00 hodin
v Hlavním sále Valdštejnského paláce

Pořadatelé pozvali a účast přislíbili představitelé parlamentních politických stran,
kteří se zabývají problematikou bydlení.

Program:
09:00 – 10:00

Prezence, příchod účastníků

10:00 – 10:10

Přivítání hostů organizátory

10.10 – 10.15

Vystoupení zástupce Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miroslava
Nenutila, předsedy Stále komise Senátu pro rozvoj venkova

10.15 – 13.00

Moderovaná diskuze k vybraným tématům bydlení

13:00 – 14:00

Občerstveni (Zaháňský salonek)

13:30 – 14.00

Tisková konference

Diskuzní témata:
I.

(Ne)dostupnost bydlení ve světle přípravy zákona o sociálním bydlení.
Uvedení do problému:

-

Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR,

-

Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady Seniorů ČR,

-

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv

II.

Aktuální problémy legislativy bydlení v procesu projednávání změn
Občanského zákoníku (společenství vlastníků jednotek) a zákona o
obchodních korporacích (družstva).
Uvedení do problému:

-

JUDr. František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a SVJ

-

JUDr. Marek Novotný, legislativní odborník Družstevního
marketingového sdružení Česká republika

-

Ing. Jan Borůvka, předseda Asociace realitních kanceláří České republiky

III.

Dluhová past členů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
v souvislosti se změnou insolvenčního zákona.
Uvedení do problému:

-

Ing. Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových
družstev

-

JUDr. Kateřina Horáková, právník Svazu českých a moravských bytových
družstev

-

Ing. František Ryba, místopředseda představenstva a ředitel SBD
Krušnohor

V průběhu jednotlivých bloků výměna názorů a diskuse mezi účastníky.
Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu.
V Praze dne 5. června 2018
Mgr. Martin Kroh
předseda ČSRB

Ing. Milan Taraba
předseda SON a
místopředseda ČSRB

Potvrzení účasti/kontakt pro bližší informace: Klára Pačesová, GSM: 604 341562,
pacesova@son.cz
(ke vstupu do Senátu Parlamentu PČR je nutný občanský průkaz/pas)
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci diskuze souhlasí s případným
zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.

