
 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Svaz měst a obcí ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví budou spolupracovat 

na podpoře bytové výstavby nebo investic do stavebnictví 

Praha, 18. srpna 2020. V sídle Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR)  

na Vyšehradě se sešli předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a prezident Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. Cílem setkání bylo slavnostní podepsání memoranda o 

vzájemné spolupráci.  

Podepsané memorandum je výsledkem užšího kontaktu mezi SMO ČR 

a SPS v posledních měsících a shod, které Svazy nalezly. Obě strany 

jeho podpisem deklarují vzájemnou spolupráci v oblasti podpory 

investic, základního školství s cílem popularizace oborů, které 

povedou ke zvýšení technické gramotnosti žáků, v oblasti odborných 

vzdělávacích akcí a v legislativní oblasti.  

„Jednou z klíčových oblastí pro rozvoj života měst a obcí je určitě 

bytová výstavba“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, 

„její restart budeme ze všech sil podporovat. Zároveň je pro nás důležitá i oblast základního školství, 

kde chceme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) popularizovat získávání technických a 

manuálních dovedností žáků.“ 

Oběma stranám je známa situace například v bytové výstavbě, jako klíčové oblasti a deklarují 

společnou snahu o posílení všech druhů finančních pobídek ruku v ruce se zjednodušením způsobu 

realizace alokovaných prostředků, jak formou nájemního bydlení, tak například formou družstevního 

vlastnictví bytů. 

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodává: „Jsem rád, že se shodujeme na 

zásadní roli českého stavebnictví při ekonomickém restartu naší země, na nutnosti podpory investic 

ve stavebnictví a na nutnosti společné aktivity, například v oblasti podpory bytové výstavby. Věřím, 

že vzájemná spolupráce bude fungovat a těším se na ni.“  

Memorandum nabylo účinnosti dnem podpisu. 

 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy 

Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na 

přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí 

obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě 

starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i 

obecným  

 

 



 
 

 

problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů 

obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným 
představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také 
vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům 
zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity 
stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské 
prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu  
a Twitteru Svazu. 
 
Kontakty pro média: 

Ing. Alexandra Kocková                                                                                                                                                                                         

tiskový zástupce SMO ČR                                                                                                                                     

tel. 725 607 753                                                                                                                                                      

e-mail: kockova@smocr.cz 

Mgr. Kristýna Dolejšová 

tisková mluvčí SPS 

tel.: + 420 602 141 313 

e-mail: press@sps.cz  

 

 


