
 
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ                              
 odbor vnějších vztahů 
 Staroměstské nám. 6 
 110 15 Praha 1 
 

 
  V Praze dne  9.2.2005 

                                                                                                                       
Vážené dámy, vážení pánové, 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo práce na řadě významných dokumentů 

a návrhů. Postupně bude Vláda ČR a následně Parlament projednávat Koncepci bytové 
politiky a řadu legislativních návrhů. Současně bylo nutné řešit  problém tzv. slučitelnosti 
státních podpor, poskytovaných ministerstvem či Státním fondem rozvoje bydlení, 
s komunitárním právem v oblasti veřejné podpory. Je zřejmé, že posledně jmenovaná oblast 
se zásadně dotýká také hospodaření obcí. 

 
 Považujeme proto za nutné informovat Vás jako významné vlastníky bytového fondu, 
bytová družstva či správce bytového fondu o koncepčních záměrech ministerstva 
a očekáváme zároveň Vaši reakci na předané informace. Připravili jsme dva semináře se 
shodným programem s tím, že podle svého uvážení si můžete vybrat vhodné místo 
k Vaší účasti. Semináře proběhnou ve dnech 

 
18.února 2005 v Olomouci 

Univerzita Palackého, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu č. 8 
 

28.února 2005 v Praze 
Městská knihovna, Mariánské nám. č. 1, Praha 1 

Oba semináře budou zahájeny v 10 hodin, organizační pokyny jsou uvedeny v příloze. 
 

Program : 
         

1. Koncepce bytové politiky pro období 2005-2010 a program priorit 
MMR 

2. Podpora výstavby družstevních bytů a podpora neziskového 
nájemního bydlení, 

3. Programy podpor MMR a SFRB na rok 2005, 
4. Návrh věcného záměru zákona o nájemném 
5. Zásady pro posuzování slučitelnosti veřejných podpor 

 
Účastníci, kteří na prezenční listinu uvedou svojí e-mailovou adresu, obdrží texty materiálů 
následně v písemné podobě. Přednášejícími budou vedoucí a odborní pracovníci Ministerstva 
pro místní rozvoj; jednání se zúčastní též vedení ministerstva (ministr popř. náměstek ministra 
zodpovědný za bytovou politiku) 
Organizační informace o semináři v Olomouci získáte u Ing. Antonína Kyjovského, SBD 
Olomouc na telefonním čísle 585 757 664; o semináři v Praze u Bc. Zuzany Olmerové, 
telefon 224 86 1537, sekretariát náměstka ministra. O pomoc při rozesílání pozvánek obcím 
jsme požádali Svaz měst a obcí ČR. Věříme, že na tomto semináři získáte pro Vaši práci 
potřebné informace. 
                                                                                                
                 
                                                                                                          JUDr. Ivan Přikryl 
                                                                                                          náměstek ministra   

 


