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1. Svaz průmyslu a dopravy ČR 

je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v 

České republice 

• největší zaměstnavatelský svaze, který reprezentuje rozhodující část českého 

průmyslu a dopravy 

• jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky 

s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit 

společné zájmy svých členů 

• hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a 

mezinárodních organizacích 

Zaměstnavatelský svaz, jehož cílem je vytvářet optimální podmínky pro podnikání v ČR, hájí 

a prosazuje zájmy podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích www.spcr.cz 

Kontakt: 

Kateřina Budínková 

regionální manažerka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

Kozí 26/4 

602 00  Brno 

tel. 733 643 513 

kbudinkova@spcr.cz 

 

Seznam členských firem https://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna 

 

2. Hospodářská komora ČR 

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. 

Je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Její činnost je zakotvena zákonem č. 

301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zmíněná právní norma praví, 

že Hospodářská komora ČR hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s 

výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora 

ČR). 

Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat 

opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. 

Je rozdělena na krajské hospodářské komory. 

  

http://www.spcr.cz/
mailto:kbudinkova@spcr.cz
https://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna
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2.1 Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje  

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek (KHK JM) sdružuje komory z jednotlivých 

okresů Jihomoravského kraje. Hájí zájmy svých členů a je integrální součástí ekonomického 

života Jihomoravského kraje.  

Klade si za cíl podporovat a realizovat potřeby svých členů ve vztahu k podnikatelským 

subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Členství v Krajské hospodářské komoře jižní 

Moravy je dobrovolné. KHK JM tvoří komory okresů Brno, Brno-venkov, Blansko, 

Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.   

KHK JM je pověřenou krajskou komorou ve vztahu k Hospodářské komoře České republiky. 

Kontakt: 

Ing. Tomáš Psota, MBA 

ředitel  

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, (vědeckotechnický park TITC)  

tel. 511 156 124  

khkjm@khkjm.cz 

psota@khkjm.cz  

http://www.khkjm.cz/ 

 

Krajské hospodářské komory jsou rozdělené na okresní nebo regionální hospodářské komory 

Jihomoravského kraje. 

 

2.1.1 Okresní hospodářská komora Blansko 

Komora v rámci působnosti zejména poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách 

spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis 

profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými 

institucemi v zahraničí uzavírá s nimi dohody, vykonává vlastní hospodářskou činnost na 

podporu řádného plnění svých úkolů. 

Kontakt: 

 

Trávníková Renata 

vedoucí kanceláře 

náměstí Republiky 1, 678 01 Blansko 

Masarykovo náměstí 4, 680 01 Boskovice 

ohk-blansko@seznam.cz 

tel. 734 546 789 

http://www.ohkblansko.cz/ 

 

Seznam členských firem http://www.ohkblansko.cz/-lenska-zakladna.html 

 

 

mailto:khkjm@khkjm.cz
mailto:psota@khkjm.cz
http://www.khkjm.cz/
mailto:ohk-blansko@seznam.cz?subject=&body=
http://www.ohkblansko.cz/
http://www.ohkblansko.cz/-lenska-zakladna.html
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2.1.2 Okresní hospodářská komora Brno-venkov  

Komora v rámci působnosti zejména poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách 

spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis 

profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými 

institucemi v zahraničí uzavírá s nimi dohody, vykonává vlastní hospodářskou činnost na 

podporu řádného plnění svých úkolů. 

Kontakt: 

 

Regionální informační místo RM Šlapanice 

Charbulova 168 

618 00 Brno 

tel. 542 211 379 

http://www.ohkbv.cz/ 

 

Seznam členských firem není veřejný.  

 

2.1.3 Okresní hospodářská komora Břeclav  

Organizace, která sdružuje podnikatele, hájí jejich zájmy a poskytuje jim příležitosti k získávání 

nových obchodních partnerů. Zabývá se podporou podnikání, exportu, odborného vzdělávání, 

zvyšováním konkurenceschopnosti, pořádáním seminářů, konferencí a získáváním informací 

pro podnikatele. Komora je významným podporovatelem podnikání, poskytuje konzultační 

služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností. 

Kontakt: 

 

Bc. Vendula Dvořáková (Dobiášová) 

ředitelka 

nám. T. G. Masaryka 38/10,  690 02 Břeclav 

info@ohkbreclav.cz 

tel. 720 244 330 

https://www.ohkbreclav.cz/ 

 

Seznam členských firem https://www.ohkbreclav.cz/seznam-clenu 

 

2.1.4 Okresní hospodářská komora Hodonín  

Pomáhá podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, 

kontaktů a vzájemných sil přináší firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme 

do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu. Působíme ve dvou centrech 

v Kyjově a Hodoníně. Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci dohody s městem 

Hodonín a městem Kyjov poskytuje bezplatné poradenství začínajícím nebo stávajícím 

podnikatelům. 

  

http://www.ohkbv.cz/
https://www.ohkbreclav.cz/
https://www.ohkbreclav.cz/seznam-clenu
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Kontakt: 

 

Michal Švagerka 

ředitel 

Kasárenská 4, 695 014 Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov 

svagerka@ohkhodonin.cz 

tel. 777 610 511 

http://www.ohkhodonin.cz/ 

 

Seznam členských firem https://www.ohkbreclav.cz/seznam-clenu 
 

2.1.5 Okresní hospodářská komora Vyškov  

Vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. a byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 07. 

1994. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v 

regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Počet zakládajících členů byl nízký, 

ale postupem se přidávaly další firmy až k současnému stavu kolem sedmdesáti. Rozšiřovala 

se také činnost – nejen evropské projekty umožnily přinášet více služeb podnikatelské 

veřejnosti okresu Vyškov. 

Kontakt: 

 

Jiří Pinkas, DiS. 

ředitel 

náměstí Svobody 19/11, 682 01 Vyškov – Dědice 

info@ohkvyskov.cz 

tel. 517 348 324 

http://ohkvyskov.cz/ 

 

Seznam členských firem http://ohkvyskov.cz/category/seznam-clenu/ 

 

2.1.6 Okresní hospodářská komora Znojmo  

• Podpora podnikatelů a jejich aktivity. 

• Hájí zájmy členských obcí. 

• Vytváří platformu pro komunikaci podnikatelů s místní a státní správou. 

• Poskytuje informační a poradenský servis pro podnikatele. 

• Poskytuje služby v oblasti vzdělávání. 

• Poskytuje certifikační služby – ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA. 

• Spolupracuje se středními školami v oblasti vzdělávání a navazování spolupráce 

s podnikateli. 

• Podporuje zahraniční obchod s důrazem na česko-rakouskou spolupráci. 

  

mailto:svagerka@ohkhodonin.cz
http://www.ohkhodonin.cz/
https://www.ohkbreclav.cz/seznam-clenu
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=174101&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=387823d56ced96a52b3273be65724983&sysinf.spis.@oddil=A&sysinf.spis.@vlozka=5920&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=22.04.2009
mailto:info@ohkvyskov.cz
http://ohkvyskov.cz/
http://ohkvyskov.cz/category/seznam-clenu/
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Kontakt: 

 

Marie Jílková 

ředitelka  

nám. Svobody 18, 66902 Znojmo 2 

tel. 515 224 722, 515 224 723 

ohkznojmo@cmail.cz 

http://ohkznojmo.cz/ 

 

Seznam členských firem http://www.ohkznojmo.cz/o-nas/seznam-clenu 

 

2.1.7 Regionální hospodářská komora Brno  

Strategické projekty: 

• Centrum mezinárodního obchodu  

• INDUSTRY CLUSTER 4.0  

• Enterprise Europe Network 

• Business Club 

 

Kontakt: 

 

Regionální hospodářská komora Brno 

Výstaviště 569/3, 603 00 Brno 

tel. 532 194 911 

rhkbrno@rhkbrno.cz 

http://www.rhkbrno.cz/ 

 

Seznam členských firem https://www.rhkbrno.cz/clenove 
  

http://ohkznojmo.cz/
http://www.ohkznojmo.cz/o-nas/seznam-clenu
http://www.rhkbrno.cz/
https://www.rhkbrno.cz/clenove
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3. Agrární komora ČR 

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem  č. 301/1992 Sb. České 

národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 

Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje 

zájmy svých členů, kterým poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. 

 Je rozdělena na krajské agrární komory. 

3.1 Regionální agrární komora Jihomoravského kraje  

(Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje) 

 

• Vzniklo na základě  společného rozhodnutí (o předmětné podpoře venkovského 

prostoru) MZe, Jihomoravského kraje a Regionální agrární komory Jihomoravského 

kraje (RAK JMK), provozovatelem KIS JMK je Regionální agrární komora JMK.  

• Poskytuje cílený přenos informací zaměřený na podporu zemědělství a venkova.  

• Základní náplní v činnosti je přenos informací na základě dotačního titulu ‐ 9.Fe. 

Ministerstva zemědělství, národní dotace a je v souladu s koncepcí poradenského 

systému na období 2017 – 2025. 

• Informace pro zemědělce a podnikatele v oblasti zpracování jejich produkce, 

potravináře a vinaře, místní akční skupiny, obyvatele venkova a další jsou 

poskytovány bezplatně, nediskriminačně  prostřednictvím zejména webových 

stránek, mailem, telefonicky, osobně, na seminářích a individuálně dohodnutou 

formou.   

• KIS JMK je spoluorganizátorem soutěže Regionální potravina Jihomoravského 

kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy. 

Kontakt: 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.  

ředitel 

Kotlářská 53, 602 00 Brno 

tel. 607 612 772, 549 216 878, 549 216 864   

kis@kisjm.cz, rak@rakjm.cz 

www.kisjm.cz 

 

3.1.1 Kontakt na regionální agrární komory 

• Agrární komora Znojmo oakzn@seznam.cz 

• Okresní agrární komora Blansko oakbk@seznam.cz 

• Okresní agrární komora Břeclav oakbreclav@seznam.cz 

• Okresní agrární komora Hodonín oakho@centrum.cz 

• Okresní agrární komora pro okresy Brno-město a Brno-venkov oakbm@seznam.cz 

• Okresní agrární komora Vyškov oakvy@seznam.cz 

  

mailto:kis@kisjm.cz
mailto:rak@rakjm.cz
file:///C:/Users/CVV´1/Desktop/Představení%20zaměstnavatelů/www.kisjm.cz
mailto:oakzn@seznam.cz
mailto:oakbk@seznam.cz
mailto:oakbk@seznam.cz
mailto:oakbreclav@seznam.cz
mailto:oakbreclav@seznam.cz
mailto:oakho@centrum.cz
mailto:oakbm@seznam.cz
mailto:oakvy@seznam.cz
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4. Ostatní 
 

4.1 Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska 

Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) patří 

mezi nejvýznamnější česká sdružení dopravců v osobní i nákladní dopravě. Cílem ADSSF je 

podle stanov hájit společně profesní a specifické zájmy svých členů (především v oblasti 

veřejné linkové osobní dopravy, tuzemské a mezinárodní nákladní dopravy, přepravních 

systémů, logistiky, obchodně-technických služeb a technické základny, ekonomické, daňové a 

cenové, právní a zaměstnanecké aj.) u orgánů státní správy a samosprávy a iniciativně se podílet 

na tvorbě, doplnění a změnách právních předpisů, ovlivňujících podnikání v silniční dopravě, 

pořádat semináře a školení pro manažery členských organizací, být platformou pro výměnu 

zkušeností a získávání informací. 

 

Kontakt: 

 

Jaroslav Hanák 

president 

tel. 582 342 131 

adssf@csaduh.cz 

 

Adresa: 

Letecká 8, 796 02 Prostějov 

http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=1035 

 

4.2 Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání „AEEV“ (dále jen „AEEV“) je 

profesní nepolitickou organizací, jejíž poslání vychází z potřeb odborného vzdělávání pro 

energetiku a elektrotechniku a ze specifického postavení členských subjektů v procesu 

výchovy, odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání. Účelem AEEV je zejména rozvoj 

výchovy, odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v oblasti energetiky a elektrotechniky a 

prosazování zájmů členů v této oblasti, zejména pokud se jedná o oblast vlastních a 

specifických výchovných a vzdělávacích programů, financování, pracovněprávních vztahů a 

souvisejících předpisů. 

 

Kontakt: 

 

Mgr. Jan Mareš, MBA 

předseda 

tel. 602 417 844 

jan.mares@esoz.cz 

 

Ing. Pavel Chejn 

tajemník  

tel. 728 010 765 

chejnp@esoz.cz 

mailto:adssf@csaduh.cz
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=1035
mailto:jan.mares@esoz.cz
mailto:chejnp@esoz.cz
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Adresa: 

Poděbradská 1190 00 Praha  

http://aeev.eu/ 

 

4.3 Asociace informačních technologií a telekomunikací 

AITAT sdružuje právnické osoby na základě dobrovolného zájmu především o informační 

technologie a telekomunikace. Asociace byla založena v roce 2010 významnými subjekty na 

trhu informačních a komunikačních technologií. 

 

Kontakt: 

 

tel. 721 753 361 

 

Adresa: 

Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha 4 

https://www.aitat.cz/ 

 

4.4 Asociace kuchařů a cukrářů České republiky 

V současné době sdružuje AKC v osmi regionálních pobočkách přes 800 kuchařů a cukrářů z 

celé České republiky. Toto moderní společenství navazuje na historickou tradici, zabývá se 

gastronomií i v jejích širších souvislostech a podporuje veškeré formy spolupráce, které vedou 

k naplňování jejích hlavních cílů.  

 

Kontakt: 

 

Romana Vodičková 

asistentka 

tel. 274 812 324, 775 657 217 

tajemnice@akc.cz 

 

Adresa: 

U Krbu 521 / 45, 108 00 Praha 10 

https://akc.cz/ 

 

4.5 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v 

ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení 

zastupující konkrétní profesní zájmy. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a 

podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální 

politiku, dotace a vzdělávání. 

  

http://aeev.eu/
https://www.aitat.cz/
mailto:tajemnice@akc.cz
https://akc.cz/
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Kontakt: 

 

Eva Svobodová, MBA 

členka představenstva a generální ředitelka 

svobodova@amsp.cz 

 

Zuzana Kratochvílová, DiS. 

asistentka  

tel. 236 080 454, 733 722 512 

kratochvilova@amsp.cz, amsp@amsp.cz 

 

Adresa: 

Sokolovská 100/94 (Meteor Centre Office Park B), 186 00 Praha 8 

www.amsp.cz 

 

4.6 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

Asociace je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České 

republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby. 

Kontakt: 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 

prezident 

tel. 381 213 332 

prezident@apsscr.cz 

 

Adresa: 

Vančurova 2904, 390 01 Tábor 

http://www.apsscr.cz/ 

 

4.7 Asociace profesionálních fotografů České republiky 

Asociace profesionálních fotografů české republiky (dříve AF ČR) byla založena 22. ledna 

1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem 

fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním 

APF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou 

uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně.  

 

Kontakt: 

 

info@asociacefotografu.com 

 

Adresa: 

Karlova 164/28, 110 00 Praha 1 

www.asociacefotografu.com 

mailto:svobodova@amsp.cz
mailto:kratochvilova@amsp.cz
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
http://www.apsscr.cz/
mailto:info@asociacefotografu.com
http://www.asociacefotografu.com/
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4.8 Asociace provozovatelů poukázkových systémů 

Je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi 

spojené v České republice. Cílem činnosti sdružení je veřejně zastupovat zájmy poskytovatelů 

poukázkových systémů, poskytovat veřejnosti informace v oblasti poukázkových systémů a 

pečovat o zachování rovných podmínek na trhu poukázkových systémů. 

 

Kontakt: 

 

Miroslav Sedlák 

předseda 

tel. 233 113 411 

info@apropos.cz 

 

Adresa: 
Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 

www.apropos.cz 

 

4.9 Asociace spotřební elektroniky 

Asociace spotřební elektroniky byla založena v roce 2005, významnými dovozci a výrobci 

spotřební elektroniky. 

 

Kontakt: 

 

Michal Mazal 

předseda představenstva 

m.mazal@asecz.cz 

tel. 737 262 594 

 

Adresa: 

Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 

https://www.asecz.cz/ 

 

4.10 Asociace strojních inženýrů ČR (A.S.I.) 

Asociace si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství a strojírenství, 

podporovat výměnu zkušeností v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Josef Vondráček  

tajemník  

tel. 224 352 640 

asi@asicr.cz 

  

http://www.apropos.cz/
mailto:m.mazal@asecz.cz
https://www.asecz.cz/
mailto:asi@asicr.cz
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Adresa: 

Technická 4, 166 07 Praha 6  

http://www.asicr.cz/ 

 

4.11 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu 

ATOK je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, 

oděvního a kožedělného průmyslu, která byla založena v květnu roku 1990. Členy jsou 

převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví. 

 

Kontakt: 

 

tel. 222 361 880, info@atok.cz 

 

Adresa: 

Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1 

www.atok.cz 

 

4.12 Asociace zemědělské a lesnické techniky 

Předmětem činnosti je zejména: 

• Spolupráce ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji zemědělské a lesnické techniky 

na základě vzájemné výhodnosti. 

• Vzájemná výměna informací a ověřených zkušeností v dohodnutých oblastech 

zájmu. 

• Prosazování společných zájmů členů Sdružení v tuzemsku i zahraničí na všech 

potřebných a dosažitelných úrovních a místech. 

• Organizace reprezentačních akcí Sdružení, vzdělávacích akcí pro členy. 

• Boj proti nekalé konkurenci ohrožující zájmy členů Sdružení. 

• Organizace zkoušek, testování a hodnocení zemědělských a lesnických strojů, 

nářadí a metod a zveřejňování atestů pro potřeby výrobců, prodejců i uživatelů. 

• Rozvoj nových forem spolupráce v rámci mezinárodních sdružení výrobců 

zemědělské a lesnické techniky jak zemí západní Evropy (CEMA), tak zemí střední 

a východní Evropy. 

• Poskytování vzájemných služeb podporujících činnost nebo aktivity členů sdružení. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Dušan Benža, CSc. 

ředitel sekretariátu 

tel. 541 235 256, 602 762 522 

fax. 541 235 257 

zet.agro@post.cz, katalogy@post.cz  

 

Adresa: 

Veveří 102, 616 00 Brno   
http://www.zetis.cz/htm/cs/uvod.phtml 

http://www.asicr.cz/
http://www.atok.cz/
http://www.zetis.cz/htm/cs/uvod.phtml
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4.13 Cech čalouníků a dekoratérů 

Cílem neziskového společenství je pomáhat všem členům při zvyšování jejich kvalifikace, 

pozitivně ovlivňovat vznik a pomáhat při vývoji a výrobě nových výrobků včetně účinného 

lobingu u státních orgánů a propagování kvalitních výrobků v tisku, rozhlase, televizi aj. 

médiích. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Helena Prokopová 

cechmistr a tajemník 

tel. 541 159 350, 602 558 554 

cech@cech-cal.eu  

 

Adresa: 

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, korespondenční adresa: Cejl 480/12, 602 00 Brno 

www.cech-cal.eu 

 

4.14 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů 

Cech má formu sdružení řemesel klempířů, pokrývačů, izolatérů plochých střech a spodních 

staveb. Sdružuje odborné firmy podnikající jako právnické nebo fyzické osoby a členství v něm 

je otázkou profesní cti. Cech vznikl v roce 1995. Cech je právnickou osobou a jeho postavení 

je nezávislé. Státní či jiné orgány mohou zasahovat do jeho postavení jen v mezích zákona. 

 

Kontakt: 

 

Ladislava Kašpárková Dudková 

tajemnice 

cech@cech-kpt.cz 

tel. 725 137 590 

 

Adresa: 

Pražská 1279/18  (budova URS), 102 00  PRAHA 10 

https://www.cech-kpt.cz/cz/uvod/ 

 

4.15 Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 

Základním cílem Cechu je sdružovat fyzické a právnické osoby provozující malířské 

a lakýrnické práce v České republice, prosperita členů Cechu, prosazování jejich zájmů, 

vzájemná spolupráce členů ve všech oblastech jejich činnosti, využívání nových poznatků v 

oboru podnikání členů Cechu a v oborech souvisejících a zvyšování kvality služeb 

poskytovaných členy Cechu. 

  

mailto:cech@cech-cal.eu
http://www.cech-cal.eu/
mailto:cech@cech-kpt.cz
https://www.cech-kpt.cz/cz/uvod/
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Kontakt: 

 

Pavel Žatečka 

výkonný ředitel:  

tel. 777 02 04 03 

 

Ing. Hana Bukáčková 

asistentka 

tel. 775 404 004, 266 106 572 

info@CMLT.cz 

 

Adresa:  

Učňovská 1, Praha 9 - Hrdlořezy, 190 00  
http://www.cechmal.cz/index.php 

 

4.16 Cech podkovářů ČR 

Prosazuje a hájí profesní zájmy svých členů – podkovářů a snaží se vytvářet optimální 

podmínky pro jejich podnikání a prosazení na podkovářském trhu. 

 

Kontakty: 

 

Ing. Jindřich Vinčálek 

předseda 

info@podkovari.com  

tel. 603 228 475 

 

Adresa: 

Koretina 320/17, 664 31 Lelekovice u Brna 

https://www.podkovari.com/ 

 

4.17 Cech podlahářů České republiky 

Účelem a posláním Cechu je propagace podlahářského řemesla, obnovení stavovské cti, 

prosazování a hájení podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů a 

vytváření optimálních podmínek v podnikání, ve stavebnictví a ve vzdělávání mládeže a 

dospělých. 

 

Kontakt: 

 

Martin Pertl 

ředitel 

tel. 737 555 677 

kancelar@cech-podlaharu.cz 

 

Adresa: 

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 

https://www.cech-podlaharu.cz/ 

http://www.cechmal.cz/index.php
https://www.podkovari.com/
mailto:kancelar@cech-podlaharu.cz
https://www.cech-podlaharu.cz/
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4.18 Cech suché stavby ČR 

Cech suché výstavby České republiky je profesní sdružení výrobců, prodejců, středních 

odborných škol a montážních firem i řemeslníků systémů a konstrukcí suché výstavby a byl 

založen v roce 1996 původně jako Cech sádrokartonářů ČR. V roce 2010 byl rozšířen o další 

systémy „suché systémy“ výstavby. Členskou základnu tvoří více jak 105 členů. 

Cech je členem Hospodářské komory České republiky, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

a Profesní komory požární ochrany. 

 

Kontakt: 

 

Michaela  Merglová 

tajemnice cechu 

merglova@cechsv.cz 

tel. 732 473 737 

 

Adresa: 

Zelený pruh 1294/52, 147 08  Praha 4 

https://www.cechsv.cz 

 

4.19 Cech topenářů a instalatérů České republiky 

Cílem CTI ČR je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a 

dalších návazných profesí na území České republiky, zaměřených na výrobu, projekci a obchod 

v daném oboru, montáž a servis. Hlavním posláním CTI ČR je vytvářet podmínky pro 

prohlubování profesní cti, tradic a úrovně, zkvalitnění vztahů vůči spotřebitelům a vytvářet 

podmínky pro podnikatelskou úspěšnost svých členů. 

 

Kontakty: 

 

tel./fax 541 120 565 

cti@cechtop.cz, cti2@cechtop.cz 

 

Adresa: 

Hudcova 424/56B (Strojírenský zkušební ústav, s.p.) 

621 00 Brno-Medlánky 

https://www.cechtop.cz/ 

 

4.20 Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků ("CZECHMED") 

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením, které na 

české scéně působí již od roku 1998. Asociace je moderní a dynamicky se rozvíjející 

organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží potřeby svých členů a nabízí 

konkrétní řešení na aktuální otázky. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny 

zkušeností a know-how za plného respektování pravidel hospodářské soutěže.  

  

mailto:merglova@cechsv.cz
https://www.cechsv.cz/
mailto:cti@cechtop.cz
mailto:cti2@cechtop.cz
https://www.cechtop.cz/
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Kontakt: 

 

Anna Svatá 

tajemnice  

tel. 723 782 177 

 

Eva Mutňanská  

asistentka 

tel. 608 539 162, info@czechmed.cz 

 

Adresa: 

Letenská 8, 118 00  Praha 1 

https://www.czechmed.cz/ 

 

4.21 Česká fintech asociace, z.s. 

Česká fintech asociace, založená v roce 2016, má za cíl podporovat inovace ve finančním 

sektoru, spoluvytvářet regulační prostředí pro jejich rozvoj, a díky tomu prosazovat ekonomiku 

bez překážek, papírování a hotovosti. 

 

Seznam členů http://czechfintech.cz/clenove/  

 

Kontakt: 

 

Maria Staszkiewicz  

CEO 

maria.staszkiewicz@czechfintech.cz 

tel. 734 335 434 

 

Adresa: 

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 

http://czechfintech.cz/ 

 

4.22 Český plynárenský svaz 

Český plynárenský svaz, dříve Československý plynárenský a naftový svaz/zväz, je nezávislým 

sdružením, které bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

ČPS navazuje svým působením na tradice Československého plynárenského a vodárenského 

sdružení, spoluzakladatele Mezinárodní plynárenské unie IGU. 

 

Kontakty: 

 

Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. 

výkonná ředitelka 

tel.: 222 518 811, 725 556 841 

cpsvaz@cgoa.cz 

  

mailto:info@portamedica.cz
https://www.czechmed.cz/
http://czechfintech.cz/clenove/
mailto:maria.staszkiewicz@czechfintech.cz
http://czechfintech.cz/
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Adresa: 

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 

https://www.cgoa.cz/ 

 

4.23 Český svaz zpracovatelů masa 

Hlavním posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, 

zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního 

a obchodního poradenství, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů, 

uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Svaz je 

živnostenským společenstvem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) a 

zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. 

 

Kontakt: 

 

Jitka Vostatková  

sekretariát 

tel. 244 092 405 

sekretariat@cszm.cz 

 

Adresa: 

Libušská 319, 142 00 Praha 

www.cszm.cz 

 

4.24 Český zahrádkářský svaz 

ČZS je plně demokratický, nepolitický, zájmový spolek. Pomáhá svým členům s problémy 

vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností, ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo 

finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití 

volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace 

ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise. 

 

Kontakt: 

 

tel. 222 782 710 

ustredi@zahradkari.cz 

 

Adresa: 

Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3 

www.zahradkari.cz 

  

https://www.cgoa.cz/
http://www.cszm.cz/
http://www.zahradkari.cz/
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4.25 Elektrotechnická asociace ČR 

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v lednu 1992 jako ekonomicky 

i právně samostatný zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. Asociace sdružuje právnické i 

fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s 

elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na 

principech podnikatelské demokracie. 

 

Seznam členů https://www.electroindustry.cz/clenska-zakladna/clenske-organizace 
 

Kontakty: 

 

Ing. Jiří Holoubek 

prezident 

holoubek@electroindustry.cz 

 

Ing. Jan Prokš, Ph.D. 

ředitel  

tel. 731 563 615  

proks@electroindustry.cz 

 

Adresa: 

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

https://www.electroindustry.cz/o-nas 

 

4.26 Elektrotechnický svaz český 

ESČ je nezávislou právnickou osobou - spolkem, která se řídí svými stanovami a právním 

řádem České republiky, sdružující právnické a fyzické osoby působící ve všech oblastech 

elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí. 

ESČ je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. s působností na území České republiky, 

a plní tudíž funkci živnostenského elektrotechnického společenstva ČR. 

Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování 

profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a 

vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné 

a legislativní činnosti. 

 

Kontakt: 

 

tel. 244 464 071 

esc@elektrosvaz.cz 

 

Adresa: 

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 

http://www.elektrosvaz.cz/ 

 

https://www.electroindustry.cz/clenska-zakladna/clenske-organizace
https://www.electroindustry.cz/o-nas
mailto:esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz/
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4.27 ICT UNIE z.s. 

Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu odstraňující 

bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. 

Chceme být partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících 

směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a veřejné správy 

pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor. 

Seznam členských firem http://www.ictu.cz/o-ict-unii/clenove/radni-clenove/ 

 

Kontakt: 

 

Šárka Štůlová 

ředitelka kanceláře 

sarka.stulova@ictu.cz 

 

David Stádník 

vedoucí projektů a analytik 

david.stadnik@ictu.cz 

 

tel. (recepce) 266 721 300 

ictu@ictu.cz 

 

Adresa: 

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

http://www.ictu.cz/index.php 

 

4.28 Jednota školských informatiků, z.s. 

Jednota školských informatiků, z. s. (JSI) je profesní organizace (zapsaný spolek), která 

sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a 

šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na 

zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet. 

 

Kontakt: 

 

Daniel Lessner 

předseda 

daniel.lessner@jsi.cz 

tel. 777 202 639 

 

Petr Naske 

místopředseda  

petr.naske@jsi.cz 

tel. 608 200 741 

 

Adresa: 

V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 

http://www.jsi.cz/ 

http://www.ictu.cz/o-ict-unii/clenove/radni-clenove/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
mailto:david.stadnik@ictu.cz
mailto:ictu@ictu.cz
http://www.ictu.cz/index.php
http://www.jsi.cz/
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4.29 KYBEZ platforma pro kybernetickou bezpečnost 

KYBEZ je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem 

zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a 

technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany. 

Kontakt: 

Provozovatelem portálu KYBEZ je společnost GORDIC spol. s r. o. Technologické zázemí 

poskytuje Fakulta podnikatelská na VUT Brno. 

 

GORDIC spol. s r. o. 

tel. 567 309 136, 773 049  26 

gordic@gordic.cz, info@kybez.cz 

 

Adresa:  

Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

https://www.kybez.cz/uvod, www.gordic.cz 

 

4.30 Network Security Monitoring Cluster 

Network Security Monitoring Cluster je kooperační odvětvové uskupení zaměřené na oblast 

bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT. 

 

Seznam členských firem https://www.nsmcluster.com/en/our-members/  

 

Kontakt: 

 

Ing. Jiří Sedláček 

CEO 

jiri.sedlacek@nsmcluster.com, info@nsmcluster.com 

tel. 602 129 224 

 

Adresa: 

Jundrovská 618/31, 624 00 Brno 

https://www.nsmcluster.com/ 

 

4.31 Ocelářská unie a.s. 

Je sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Členy jsou 

i vzdělávací a výzkumné instituce. Poskytují odborné služby, konzultace a poradenství pro 

ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie.  

 

Kontakt: 

 

tel. 245 001 630 

info@ocelarskaunie.cz 

  

mailto:gordic@gordic.cz
mailto:info@kybez.cz
https://www.kybez.cz/uvod
http://www.gordic.cz/
https://www.nsmcluster.com/en/our-members/
mailto:jiri.sedlacek@nsmcluster.com
https://www.nsmcluster.com/
mailto:info@ocelarskaunie.cz


 

22 

 

Adresa: 

Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 

https://www.ocelarskaunie.cz/ 

 

4.32 Ovocnářská unie České republiky 

Ovocnářská unie České republiky je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů všech typů 

podnikatelských subjektů. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Martin Ludvík 

předseda 

tel. 491 848 206, 603 227 889 

unie@volny.cz 

 

Ing. Roman Chaloupka 

tajemník 

tel. 493 520 706, kl. 162, 734 443 166 

oucr@seznam.cz 

 

Adresa: 

Holovousy 129, 508 01 Holovousy 

http://www.ovocnarska-unie.cz/?page=12 

 

4.33 Sdružení automobilového průmyslu 

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) je dobrovolné sdružení společností zapojených 

do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také výzkumné 

instituce, školy a další podobné subjekty nebo fyzické osoby, které mají zájem aktivně přispívat 

k rozvoji českého automobilového průmyslu. Vytváří platformu pro jejich vzájemnou 

komunikaci a podporu společných cílů. 

 

Seznam všech členů naleznete https://autosap.cz/clenove/ 

 

Kontakt: 

 

autosap@autosap.cz 

tel. 233 324 006 

 

Adresa:  

Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4,  

https://autosap.cz/ 

 

https://www.ocelarskaunie.cz/
mailto:unie@volny.cz
mailto:oucr@seznam.cz
http://www.ovocnarska-unie.cz/?page=12
https://autosap.cz/clenove/
https://autosap.cz/
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4.34 Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s 

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. je dobrovolným společenstvím výrobních, 

obchodních, družstevních podniků, odborných škol a různých společností. Hlavním účelem je 

prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a jiných 

souvisejících oborů vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní správy, hlavním odběratelským a 

dodavatelským subjektům. 

Kontakt: 

 

Ing. František Novák  

tajemník 

tel. 567 308 891, 720 581 059 

fandanovak@volny.cz 

 

Adresa: 

Vančurova 7, 586 01 Jihlava 
https://www.sdpcr.cz/ 

 

4.35 Společenstvo kominíků České republiky 

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající 

fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. 

Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při 

výkonu jejich činnosti. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Libor Seidl 

výkonný tajemník:  

sk.cr@seznam.cz 

tel. 602 285 022 

 

Milan Halbrštát 

administrátor kanceláře 

tel. 602 360 873 

 

Adresa: 

Učňovská 1, 190 00 Praha 9 

https://www.skcr.cz/ 

 

Regionální cech Společenstva kominíků JMK 

 

Stanislav Kala  

cechmistr  

tel. 776 288 178 

https://www.skcr.cz/jihomoravsky-kraj 

 

mailto:fandanovak@volny.cz
https://www.sdpcr.cz/
mailto:sk.cr@seznam.cz
https://www.skcr.cz/
https://www.skcr.cz/jihomoravsky-kraj
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4.36 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 

Sdílí informace, souvislosti, zkušenosti, motivaci, sleduje trendy. Pomáhají zorientovat se, aby 

členové byli úspěšnější. Protože úspěch členů je také úspěch společnosti. 

 

Kontakt: 

 

tel. 257 323 953 

kancelar@szkt.cz 

 

Adresa: 

Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5  

www.szkt.cz 

 

4.37 Svaz českých a moravských výrobních družstev 

Svaz je významnou moderní institucí, jejíž členskou základnu tvoří přes 200 výrobních družstev 

z celé České republiky. Výrobní družstva jsou ryze české firmy, jejichž činnost zahrnuje obory 

ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, vyrábějí roboty pro zpracovatelský 

průmysl, elektro-instalační materiály, nábytek všech typů, kosmetiku a drogistické zboží, 

módní pánské, dámské a dětské oděvy, ale také kuchyňské potřeby, nářadí pro zahrádkáře, 

vybavení pro myslivce, rybáře, policii a vojsko, vyrábějí šperky, vánoční ozdoby, hračky, prostě 

širokou řadu produktů. Výrobní družstva jsou významnými exportéry nejen do zemí EU, ale 

také do USA, Kanady, Brazílie, Kuvajtu a jiných zemí třetího světa. 

 

Kontakt: 

 

tel. 224 109 111 

info@scmvd.cz 

 

Adresa: 

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1 

www.scmvd.cz/cz/ 

 

Regionální pracoviště Brno 

 

tel. 542 211 111, info@scmvd.cz 

Kozí 4, 602 00 Brno 

  

http://www.szkt.cz/
mailto:info@scmvd.cz
http://www.scmvd.cz/cz/
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4.38 Svaz dopravy České republiky 

Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která 

sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných 

oborech dopravy. 

 

Kontakt: 

 

tel. 233 322 498, 603 863 682 

fax/záznamník 233 322 485 

svazdopravy@svazdopravy.cz 

 

Adresa: 

V. P. Čkalova 14 (dům U knížete Václava), 160 00 Praha 6 

https://www.svazdopravy.cz/ 

 

4.39 Svaz dovozců automobilů 

Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1. 4. 1994 s působností pro Českou republiku jako 

samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku 

§20, písm. f). Navázal tak na stejnojmenné sdružení, které vzniklo k 1. 1. 1992 s působností pro 

bývalou ČSFR při Sdružení automobilového průmyslu jako samostatná divize dovozců 

automobilů. 

 

Kontakt: 

 

sekretariát: 

Ing. Josef Pokorný - tajemník 

Ing. Jana Kinčlová - asistentka 

tel. 272 650 840 

sda@sda-cia.cz 

 

Adresa: 

Kubánské nám. 1391/11, 100 00 PRAHA 10 

http://portal.sda-cia.cz/ 

  

mailto:svazdopravy@svazdopravy.cz
https://www.svazdopravy.cz/
mailto:sda@sda-cia.cz
http://portal.sda-cia.cz/
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4.40 Svaz chladicí a klimatizační techniky ČR 

Účelem a posláním svazu je propagace oboru chlazení a klimatizace, hájení a prosazování 

hospodářských, odborných a profesních potřeb a zájmů členů a vytváření optimálních 

podmínek v podnikání a ve vzdělávání mládeže a dospělých. 

 

Kontakty: 

 

Ing. Jiří Brož 

prezident 

 

Mgr. Štěpán Stojanov 

tajemník 

tel. 283 870 807 

 

Adresa: 

Komunardů 309, 170 00 Praha 7  

https://www.chlazeni.cz/ 

 

4.41 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

Více než dvacet let existence a podpory podnikatelského úsilí v tržním prostředí a 

mezinárodních kontaktech dovedlo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR do pozice 

vrcholového reprezentanta českého obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou 

veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Irena Vlčková 

generální ředitelka 

tel. 224 805 145 

vlckova@socr.cz 

 

Ing. Gabriela Čopjaková  

asistentka 

copjakova@socr.cz 

 

sekretariat@socr.cz 

tel. 224 805 158, 224 805 159, 224 805 145 

 

Adresa: 

Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1 

www.socr.cz 

 

https://www.google.com/search?q=svaz+chkt,+s.r.o.+praha+7+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMs2q6hML9SSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKhSXJVYpJGdkl-goFOsV6eXrKRQUJWYkKpgrJIKUJAIAiUxjGVEAAAA&ludocid=2062483498886728722&sa=X&ved=2ahUKEwjW46vah-fqAhWrDWMBHRWlCjkQ6BMwEnoECA8QAg
https://www.chlazeni.cz/
mailto:copjakova@socr.cz
http://www.socr.cz/
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4.42 Svaz pekařů a cukrářů v ČR 

Podporuje zájmů svých členů, vytváření příznivých podmínek pro odbornou spolupráci, 

soudržnost a posilování společných zájmů firem působících v oboru. Zastupuje členy při 

jednáních s orgány státní správy, organizacemi a institucemi, jejichž činnost souvisí s 

podnikáním v pekárenském a cukrárenském oboru. Plní funkce informačního, konzultačního, 

poradenského a školicího centra pro členy Svazu. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Dřízal Jaromír  

výkonný ředitel 

tel. 266 199 200 – 4 

info@svazpekaru.cz 

Adresa: 

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9 
www.svazpekaru.cz 

 

4.43 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví byl založen v roce 1990 jako významná součást nově 

strukturované české společnosti. Cílem svazu bylo od samého počátku koncipovat a prosazovat 

potřeby a zájmy stavebního odvětví. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Jiří Nouza 

prezident 

tel. 296 785 405 

nouza@sps.cz 

 

Hana Matyášová 

sekretariát  

tel. 296 785 405, 725 405 187 

matyasova@sps.cz, sps@sps.cz 

 

Adresa: 

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 

http://www.sps.cz/index.asp 
  

mailto:info@svazpekaru.cz
http://www.svazpekaru.cz/
mailto:nouza@sps.cz
mailto:matyasova@sps.cz
mailto:sps@sps.cz
http://www.sps.cz/index.asp
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4.44 Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR) 

Základním posláním svazu je všestranně hájit a prosazovat oprávněné zájmy a požadavky svých 

členů především při tvorbě zákonů a dalších předpisů vůči parlamentu, příslušným 

ministerstvům i jiným centrálním orgánům a institucím. 
 

Seznam členů https://www.sacr.cz/inpage/clenska-zakladna/ 

 

Kontakt: 

 

sacr@sacr.cz 

tel. 602 411 129, 481 313 674 

 

Adresa: 

Přepeřská 1809, 511 01 Turnov 

https://www.sacr.cz/ 
 

4.45 Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení  

Cílem svazu je sdružovat výrobce a dodavatele obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů  

a komponentů za účelem jejich podpory s cílem vytvořit silné oborové seskupení a podporovat 

tento obor tak, aby se ČR do roku 2021 posunula ze současného 15. místa (produkce 2017) výše 

mezi producenty SVT na světě. 

 

Seznam členských firem https://www.sst.cz/cs/clenove 
 

Kontakt: 

 

tel. ústředna 228 225 940 

sekret. ředitele 228 225 934 

svaz@sst.cz 

 

Adresa: 

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1 

https://www.sst.cz/cs/ 

 

4.46 Svaz výrobců cementu České republiky 

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. 

Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu 

členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, 

tak i zahraničí. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Jan Gemrich 

výkonný tajemník 

https://www.sacr.cz/inpage/clenska-zakladna/
mailto:sacr@sacr.cz
https://www.sacr.cz/
https://www.sst.cz/cs/clenove
mailto:svaz@sst.cz
https://www.sst.cz/cs/
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tel. 602 824 791 

svcement@svcement.cz 

tel. 257 811 797 

tel./fax 257 811 798 

 

Adresa: 

K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5  

https://www.svcement.cz/ 

 

4.47 Svaz výrobců vápna České republiky 

Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě vápna a mletých a drcených vápenců na území 

ČR. 

 

Seznam členů http://www.svvapno.cz/clenove-svazu-a-jejich-webove-stranky/ 

 

Kontakt: 

 

Ing. Lukáš Peřka 

tajemník 

svvapno@svvapno.cz 

 

Adresa: 

K Cementárně 1261/25, 153 00 Praha 5  

http://www.svvapno.cz/ 

 

4.48 Unie kosmetiček 

Unie je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby v oboru kosmetiky a v oborech 

příbuzných (kosmetologie, plastika, dermatologie, vizážistika, manikúra, pedikúra, masérství 

aj.) Je samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou. Cílem Unie je především podpora 

a rozvoj oboru kosmetiky, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně 

jejich zájmů. 

 

Kontakt: 

 

Anna Menzelová 

prezident 

tel. 602 137 222 

info@uniek.cz 

 

Adresa: 

Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa 

www.uniek.cz 

 

mailto:svcement@svcement.cz
https://www.svcement.cz/
http://www.svvapno.cz/clenove-svazu-a-jejich-webove-stranky/
http://www.svvapno.cz/clenove-svazu-a-jejich-webove-stranky/
mailto:svvapno@svvapno.cz
http://www.svvapno.cz/
http://www.uniek.cz/
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4.49 Zemědělský svaz České republiky 

Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým 

sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, 

zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, 

jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - 

které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními 

předpisy České republiky. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Jan Ulrich 

ředitel 

tel. 226 211 000 

info@zscr.cz 

 

Adresa: 

Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1 

www.zscr.cz 

mailto:info@zscr.cz
http://www.zscr.cz/

