
Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E  
pro ob�any a nové �leny Krajské organizace Sdružení nájemník� Liberec 

 
Sdružení nájemník� �R je jednotnou organizací p�sobící na celém území �eské republiky. 
P�i uplat�ování svých programových cíl� využívá též svých poznatk� z �lenství 
v Mezinárodní unii nájemník� (IUT), ze spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy 
všech stup��, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle. M�stská 
organizace Sdružení nájemník� (SON) v Liberci vznikla v roce l992 v návaznosti na vznik 
celostátní organizace SON v Praze. Je nedílnou sou�ástí celorepublikové organizace – 
ob�anského sdružení SON �R ustanovené v souladu se zákonem �. 83/1999 Sb. SON �R 
je dobrovolným a samosprávným sdružením ob�an� �eské republiky. �ídí se Stanovami 
a Organiza�ním �ádem SON, které byly registrovány Ministerstvem vnitra �R. Pracuje na 
principu lidské solidarity a neziskovosti. 
 
Hlavním posláním SON je usilovat o dodržování zákonných práv a hájení zájm� a 
pot�eb nájemc� byt� p�i nájemních vztazích, prosazovaní oprávn�ných požadavk� 
nájemc� p�i jednání s orgány státní správy a samosprávy všech stup��. Na území �eské 
republiky vyvíjí poradenskou �innost v jejímž rámci poskytuje svým �len�m právní a 
odborné informace vztahující se k oblasti bydlení. 
 
�leny SON mohou být fyzické i právnické osoby na základ� p�ihlášky podané územn� 
p�íslušnému výboru organizace SON. �lenský p�ísp�vek je 200,- K� (d�chodci 100,- K�) 
na kalendá�ní rok. �lenství se obnovuje každoro�n� zaplacením �lenského p�ísp�vku, jinak 
zaniká. Za poradu se dále platí 200 K� za první za�atou p�lhodinu, p�ípadn� za další 100,- 
K�. 
 
�len SON má právo volit a být  volen do orgán� SON, podílet se na všech �innostech 
v orgánech a hospoda�ení, být informován o t�chto otázkách a �innosti. Je informován o 
všech právních a odborných p�edpisech souvisejících s nájemními vztahy, zván na všechny 
akce ve�ejného charakteru SON a shromážd�ní SON v rámci územní p�sobnosti orgán� v 
míst� bydlišt�. Má právo požádat o pomoc p�i výb�ru a zajiš�ování právního zástupce 
k zastupování na vlastní náklady. �len SON má právo upozor�ovat volené orgány SON na 
porušování nájemních vztah�. 
 
�len SON je povinen dodržovat  Stanovy, Organiza�ní �ád, usnesení a hájit zájmy SON. Je 
povinen �ádn� platit �lenské p�ísp�vky,  vykonávat sv��ené funkce a plnit zadané úkoly 
organizace a v rámci svých možností se podílet na �innosti organizace SON v míst� svého 
bydlišt� nebo územního celku, kde místní organizace p�sobí. 
 
Místní organizace SON (aktivy) jsou základním �lánkem organiza�ní struktury SON, 
zpravidla ustanovené na územním principu. Mohou vznikat z rozhodnutí nejmén� patnácti 
�len� SON a po schválení RR. Nejvyšším orgánem organizace SON je konference delegát�, 
která volí výkonný orgán a kontrolní komisI. Výkonný orgán volí ze svého st�edu p�edsedu, 
místop�edsedu a další orgány. Funk�ní období je �ty�leté. Statutárními orgány SON jsou 
v rámci územní p�íslušnosti Republiková rada (RR), dále územní organizace SON (krajsk0é, 
oblastní, m�stské, obvodní a místní). Finan�ní prost�edky SON se vytvá�í z ro�ních 
�lenských p�ísp�vk� a p�ísp�vk� z poradní �innosti, dále z dar� fyzických a právnických 
osob. Právní a odborné poradenství pro bydlení nájemní, družstevní i vlastnické (vlastnictví 
byt�) provozuje KO SON ve spolupráci se Sdružením malých bytových družstev a 
spole�enství vlastník� i Svazu �eských a moravských bytových družstev v rámci pobo�ky 
Celostátního informa�ního centra pro bydlení (CICB). 
 
Sídlem liberecké pobo�ky je Mlýnská ulice 611, LIBEREC IV (budova Stavebního bytového 
družstva Pozemních staveb,  tel., fax, záznamník: 485 108 927, e-mail: 
son.liberec@volny.cz, www.liberec.son.cz. 



 
Provozní doba poradny CICB v Liberci: 
Pond�lí: 8:30 - 12:00 hod. 14:00 - 17:30 hod. 
Úterý: 14:00 - 17:00 hod. - pouze pro klienty malých byt. družstev a spole�enství vlastník� 
�tvrtek: 8:30 - 12:00 hod 14:00 - 17:30 hod. 
1. a 3. st�eda v m�síci je vyhrazena pro poradenství v záležitostech vytáp�ní a dodávek 
teplé a užitkové vody. 
 
Na porady je t�eba se vždy p�edem objednat na �. 485 108 927. 
 
Poradenství je dále poskytováno v pobo�ce CICB v Jablonci nad Nisou, Dlouhá ulice 6, 
(sídlo REKA PLUS s. r. o.), tel. 483 317 648, 483 317 649 a dále každé druhé pond�lí 
v m�síci v Hrádku nad Nisou v Klubu d�chodc�, Komenského 605 od 14:00 do 17:00 hodin 
též pouze na objednání na tel. 485 108 927. 
 
  

Krajská rada SON 
Liberec 

 


