


Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů  
ve stavebnictví

„Vážené dámy i pánové,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví reprezentuje  
více než tři čtvrtiny stavebních kapacit  
v České republice. Společně prosazujeme zájmy  
stavebního odvětví a usilujeme o příznivé podnikatelské  
prostředí v legislativě i hospodářské politice.  
Všem členům Svazu děkuji za vynaložené úsilí  
a aktivní přístup.“
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Průkopníci

Vznik Svazu

Odbornost  
a spolupráce

Odborné cechy a spolky  
stavitelů cítí potřebu vzájemné 
výměny informací a potřebných 
zkušeností a začínají se scházet. 

Společné snahy hatí nástup 
totalitních režimů.

Po sametové revoluci vzniká Svaz  
podnikatelů ve stavebnictví.  

Je významnou součástí nově strukturované 
české společnosti a svými ideami navazuje 

na prvorepublikové tradice. 

SPS je uznávaným členem tripartity  
i respektovaným partnerem.  

Je součástí Federace evropského stavebního 
průmyslu FIEC se sídlem v Bruselu.



Svaz podnikatelů ve stavebnictví  
je dobrovolnou zájmovou organizací  
podnikatelů ve stavebnictví  
a zároveň vrcholným představitelem  
českého stavebnictví.

Udržuje povědomí státních orgánů o stavebnictví jako důležitém ekonomickém  

pilíři se širokým multiplikačním dopadem a dále o významu jeho jednotlivých segmentů  

pro konkurenceschopnost.

Garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. 

Bližší informace o činnosti SPS najdete na www.sps.cz.

Chcete být členem? 
Předpokladem přijetí je odborná úroveň  

a stabilizovaná pozice firmy. 

K přijetí člena dává své stanovisko  

příslušná Krajská stavební společnost. 

Dokladem o členství v SPS je dekret.

Kdo jsou  
členové SPS?
• stavební realizační firmy,

•  výrobci stavebních hmot  
a výrobků pro stavby,

• projekční a inženýrské organizace, 

• obchodní organizace, 

• cechy, 

• komory,

• školy,

• profesní svazy,

• asociace.

SPS pořádá semináře a konference  
na aktuální témata.  
Disponuje také odborníky pro proškolení  
zájemců při zavádění metody BIM. 



Výhody členství

• renomé a odbornost,

• profesní kontakty,

• dodavatelská spolupráce,

• právo i reálná možnost ovlivňovat činnost Svazu, 

• právo určovat priority a potřeby stavebního podnikání, 

• účast v expertních skupinách Svazu,

• iniciativa k novým zákonům, předpisům a vyhláškám a jejich změnám,

•  propagace firmy na internetu, v odborném časopisu Stavebnictví,  

na výstavách, veletrzích a dalších akcích SPS,

• bezplatný odběr časopisu Stavebnictví, newsletteru,

•  účast na školeních, konferencích, seminářích pořádaných SPS či partnery zdarma či se slevou,

•  právo účastnit se odborného a společenského života členů Svazu,

• vlastní webový profil v rámci registrace na stránce Svazu.

Jak rozšířit naše řady? 
Vyplníte závaznou přihlášku a uhradíte členský poplatek na základě vystavené faktury.

Kde získáte přihlášku a bližší informace? 

Kontaktujte centrum Svazu nebo krajská zastoupení.  

Můžete se spojit telefonicky nebo na mailové adrese sps@sps.cz. 

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Formulář najdete na webu www.sps.cz. 

Podívejte se na přihlášku hned, a to díky QR kódu: 
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