
Dne 29.9.2020 se v hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou uskutečnila Výroční členská schůze 

Jihočeské organizace  Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

Jednání zahájil předseda organizace Mgr. Radomil Procházka přivítáním členů svazu a významných 

hostů: 

- Ing. František Hladík, ředitel Jihočeské organizace ČKAIT 

- Ing. Petr Štýcha, ředitel SÚS Č. Budějovice 

- Ing. Vladimír Kostka, ředitel Průmyslové školy stavební Č. Budějovice 

- Mgr. Helena Nekolová, ředitelka Jihočeské hospodářské komory a jejího Sdružení pro 

stavebnictví 

- Profesor Marek Vochozka, rektor VŠTE České Budějovice 

Za vedení se zúčastnil Ing. Petr Hostek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

Předseda Jihočeské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví podrobně informoval o činnosti 

svazu za uplynulé období. Nejprve zhodnotil činnost a práci výboru, ten se řídil podle schváleného 

plánu práce a scházel se pravidelně každý měsíc. Projednával záležitosti, které se přímo týkají SPS a 

na jednání byly vždy pozváni osobnosti politického nebo veřejného života.  

V druhé části svého vystoupení zhodnotil aktivity a činnost svazu.  

- Každý rok se svaz jako porotce zúčastňuje soutěže Firma roku a Živnostník roku z každé 

skupiny vybere porota vítěze, který postupuje do celostátního kola.  

- Ve spolupráci s ČKAIT A ČSSI vydává svaz časopis Zpravodaj, ve kterém informuje o všech 

odborných akcích v našem regionu.  

- Soutěž PRESTA, která se koná v našem regionu každé dva roky a na které působíme jako 

porotci se vyhodnotí nejlepší stavby z bytové i dopravní infrastruktury. O soutěž je vždy mimořádný 

zájem, průměrně se přihlašuje 70 staveb.  

- Ples stavbařů – na tento ples se neprodávají vstupenky, rozdělují se pouze mezi pořádající 

stavební firmy. Pravidelně se zúčastňuje 800 zájemců. 

- Den otevřených dveří organizujeme vždy na vybrané stavbě, pro odbornou i laickou 

veřejnost, pro popularizaci stavebnictví, také o tuto akci je každý rok mimořádný zájem.  

Generální ředitel svazu Ing. Petr Hostek informoval o činnosti vedení svazu v jednání s politickou 

reprezentací a správními orgány. Z vystoupení hostů bylo zřejmé, že všichni kladně hodnotí 

spolupráci se svazem a o další spolupráci mají zájem.  

Na závěr členská schůze vybrala 7 delegátů a 3 členy do správní rady na členskou schůzi svazu.  
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