
 
Jihomoravské stavební společenství 
při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

 
 

Zápis č. 104/2014 
z jednání představenstva a dozorčí komise „Jihomoravského stavebního společenství“, při SPS v ČR, které se 

konalo dne 22. 1. 2014 v zasedací místnosti RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno pod záštitou Ing. Jiřího Košuliče 

  
Čas jednání:    13.00 – 16.00 

Potvrzení přítomnosti:   viz prezenční listina 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola závěrů minulého jednání 
3. Informace z jednání exekutivy a představenstva SPS 
4. Návrh změn organizace představenstva JmSS 
5. Soutěž „Stavba JmK 2013“ – stav příprav 
6. Informace pracovní skupiny k jednání s JmK a MMB 
7. Různé 
8. Závěr 

 
 

AD 1)  ZAHÁJENÍ 
 
Předseda představenstva a dozorčí komise JmSS Ing. Jiří Košulič zahájil a řídil mimořádné jednání 
představenstva. 
 
AD 2)  KONTROLA ÚKOLŮ 
 
Úkoly z minulého jednání jsou splněny nebo se průběžně plní.   Kotol 
 
AD 3)  INFORMACE Z JEDNÁNÍ EXEKUTIVY A PŘEDSTAVENSTVA SPS 
 
Ing. Košulič přednesl představenstvu informace ze SPS v ČR. Prvořadý úkol, redukovat náklady. Pí Drtilová 
dostává výpověď (spolu s administrativní pracovnicí KSS Ostrava), končí 31. 3. 2014. Manažeři mají za úkol snížit 
svoje měsíční náklady o 3000,- Kč. 
 
19. 6. 2014 bude v Brně Představenstvo SPS – organizace Ing. Krejčí 
 
AD 4)  NÁVRH ZMĚN ORGANIZACE PŘEDSTAVENSTVA JmSS 
 

 preferovat značku SPS i graficky na materiálech a webu JmSS 

 připravit postup pro změnu názvu, tak, aby bylo jasné, že jde o útvar SPS v ČR  
  členové představenstva si na příští jednání JmSS připraví svoje názory 

 smysl SPS  
 a)platforma pro setkávání firem – výměna názorů 
 b) hlídat podmínky pro nové podnikání v oboru 
 c) informovat členy – stanoviska 

 stanovy SPS a stanovy JmSS  
 členství pouze v JmSS dle schválených Stanov jmss není v souladu se stanovami SPS 
 vedení připraví návrh změn na příští jednání 
 
Organizace jednání představenstva 
 a) pořádá člen představenstva (současný model) – 1 x za rok 
 b) pracovní prostředí, pravidelné místo, občerstvení – káva, minerálka  3x za rok 



Výkonný aparát – manažer – placený centrálou SPS - zůstává 
Předseda představenstva JmSS – volený z členů představenstva na 2 roky 
Místopředsedové představenstva – podle odborných oblastí / návrh oblastí a podle toho počet místopředsedů 
Porady vedení – 1x  za měsíc (předseda, místopředsedové, manažer a přizvaní členové dle programu jednání) 
 
Pravidelný program jednání představenstva 

a) expertní skupiny SPS Praha – informace 
b) zastoupení SPS v jiných spolcích, skupinách – podávat informace, sledovat… 
c) pracovní skupiny – zapojení členů představenstva JmSS 

 
Rozpočet JmSS – vedení připraví návrh pro příští jednání 
 
 
AD 5)  STAVBA ROKU – STAV PŘÍPRAV 
 
Zatím jsou přihlášeny 2 stavby od firmy JB Stavební. Manažer má od nečlenských firem svazu příslib na 
přihlášení až 8 staveb. Lze očekávat, že obvyklý počet přihlášek bude i tentokrát naplněn. 
  
V rámci příprav a propagace soutěže jde 27.1.2014 Ing Krejčí a ing. Kotol do televize propagovat soutěž a na ni 
navazující DOD. Tentokrát budou dne 31. 1. 2014 ve Studijním a informačním středisku VFU Brno, Palackého ul. 
a v Divadle na Orlí, Brno, Orlí 19. Do divadla je nutné se jmenovitě přihlásit na sekretariátu JmSS, počet 
účastníků na prohlídku je limitován. 
 
Představenstvo odsouhlasilo návrh, aby do presentace jednotlivých staveb před slavnostním vyhlášením 
výsledků letošního ročníku soutěže namluvili jednotliví přihlašovatelé nebo jejich zástupci krátký šot na téma 
„proč by měla vyhrát právě moje stavba“. 
 
AD 6)  INFORMACE PRACOVNÍ SKUPINY K JEDNÁNÍ S JmK A MmB 
 
Zástupce pracovní skupiny oznámil stav příprav tohoto dokumentu s tím, že představenstvo bude s detaily 
seznámeno na příštím jednání představenstva. 
 
AD 7)  RUZNÉ 
 
K 31. 12. 2013 ukončila společnost EXPONEX členství v SPS i v JmSS. Její představitelka Ing, Jana Ostrá 
abdikovala na svoje členství v představenstvu JmSS. Firma EXPONEX míří svým zaměřením mimo stavebnictví. 
 
21. 1. 2014 se konalo jednání Rady kvality MPO. Doc. Mikš a ing. Starosta jsou pověřeni uveřejněním zápisu a 
presentace jednání na web JmSS. 
Téhož dne proběhlo i jednání expertní skupiny MMR k VZ. Výstupem, by mohl být nový ZVZ. 
 
Dne 8. 3. 2014 se bude konat společný ples ČSSI, ČKAIT a JmSS, které se má podílet na nákladech částkou 
70.000,- Kč. Tuto částku lze snížit sponzorskými dary. RTS (Ing. Košulič) 10.000,- Kč, Q-Orbit (Doc. Mikš) 4.000,- 
Kč. Najde se někdo další?  
 
Příští jednání představenstva JmSS bude v úterý 25. února 2014 ve 13 hodin v Bukovince. Jednání bude pod 
záštitou Ing. Šenka. 
 
Ing. Košulič jednání ukončil a popřál všem úspěch v další jejich činnosti. 
 
Zapsali: 
pí Jolana Drtilová 
Ing. Zdeněk Kotol 
 
 
 
   


