
     Sdružení nájemníků České republiky, z.s.
nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČ 481 33 281

Krajské poradenské centrum Č. Budějovice
   Česká 380/52, 370 01 České Budějovice 

         telefon : 386 360 262, 732 420 223  
      e-mail :  soncb@seznam.cz

KDO JSME: Sdružení nájemníků ČR působí ve všech krajích České republiky. Při uplatňování svých
programových cílů využívá poznatků z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, ze spolupráce se státní
správou,  s  orgány samosprávy obcí, měst  a  krajů.    Spolupracuje při  prosazování  programových cílů
především s Odborovými svazy a dalšími partnery, kteří podporují program SON ČR.
PROSAZUJEME dodržování  a  respektování  platných  zákonných  norem,  předpisů  a  vyhlášek
upravujících problematiku všech forem bydlení a s bydlením souvisejících poskytovaných služeb. Současně
předkládáme vlastní návrhy a náměty řešení, připomínkujeme návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení. Jsme
pro důstojné, přiměřené a dostupné bydlení, prosazujeme řešení problematiky sociálního bydlení v ČR.
ORGANIZUJEME  A  PROVOZUJEME poradny  poskytující  právně  osvětovou  činností   odborné
konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice na základě platných právních  norem a předpisů. 
V Jihočeském kraji působí dvě poradny - v Českých Budějovicích a v Táboře.  

Nabízíme  odbornou  pomoc  při  řešení  otázek  spojených  s  bydlením   nájemcům  bytů,
členům bytových družstev, vlastníkům bytů, nájemcům bytů při sjednávání výše nájemného
dohodou,  všem  pak  konzultace  při  kontrole  vyúčtování  služeb  spojených  s  bydlením.
Individuálně pak  také, dle našich možností, pomůžeme při jednání u soudu jako obecný
zmocněnec.  
Členství v SON ČR je dobrovolné, členy mohou být fyzické osoby (nájemci bytů, členové bytových družstev, vlastníci
bytů) i právnické osoby. Další informace na WWW.SON.CZ. Členství vzniká přijetím žadatele podáním datované a
podepsané přihlášky po zaplacení ročního členského příspěvku. Práva a povinnosti členů SON ČR upravují stanovy
SON ČR. 

Dle rozhodnutí Republikové rady SON ČR jsou  stanoveny pro zájemce o členství v SON ČR  tyto
členské příspěvky a dobrovolné příspěvky na poradnu :

Roční členský příspěvek  1. fyzická osoba výdělečně činná 200,- Kč 
 2. fyzická osoba nevýdělečně činná 100,- Kč
 3. členové smluvních odborových svazů - příspěvek hradí OS
 4. u právnických osob 600,- Kč (nebo smluvní částkou)

Poradna 
• písemný podklad k soudu ve věci dle občanského zákoníku 250,- Kč
• konzultace problematiky bydlení s písemným výstupem 150,- Kč
• reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením s písemným výstupem 150,- Kč
• při výjezdu poradce mimo poradnu hradí objednavatel dopravu dle předem dohodnuté výše

Poskytování jednoduchých služeb při aplikaci občanského zákoníku je zdarma.

    Krajské poradenské centrum   SON ČR v Jihočeském kraji.  

• 370 01 České Budějovice, Česká 380/52 v pondělí nebo ve středu od 9.00 do 17.00 hodin
doporučujeme předchozí tel. dohodnutí termínu návštěvy, v naléhavých situacích lze poradnu
navštívit i bez ohlášení e-mail : soncb@seznam.cz

• Prachatice, telefonní kontakt 723318146 e-mail : poradnason.pt@seznam.cz
• Český Krumlov, telefonní kontakt 724074416 e-mail:  sonck1@seznam.cz




