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1. Základní údaje
1.1. Vznik
Samotné sdružení má velice dlouhou historii. Již v roce 1991 tehdejší Ministerstvo
vnitra zaregistrovalo profesní sdružení pod názvem "Sdružení technických veřejně
prospěšných služeb". V té době mělo sdružení cca 140 členů. S podporou příslušného
ministerstva vydávalo čtvrtletník, který sloužil k výměně názorů, prezentace
novinek apod. Bohužel se nepodařilo zastavit postupný odliv členské základny. Jak
přibývalo firem na trhu zabývajících se těmito službami, začaly se rozcházet zájmy
jednotlivých členů. V roce 1995 došlo k přejmenování sdružení na "Českomoravské
společenstvo místních veřejně prospěšných služeb". V tomto roce skončila i finanční
podpora ministerstva a odešlo větší množství členů do nově vznikajícího
společenství, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. V roce
2004 došlo k návrhu na sloučení s tímto společenstvem. Tento návrh však naše
členská základna nepřijala a uložila radě, aby se pokusila najít řešení, směřující k
oživení činnosti, včetně získání nových členů. Na základě uvedených úkolů byly
závěrem roku 2005 na valné hromadě schváleny nové Stanovy, které obsahují změnu
názvu a změnu sídla. Dále byly zvoleny nové orgány sdružení, včetně předsedy rady
a revizní komise. V roce 2016 došlo vlivem legislativních změn k přeregistraci na
spolek a schválení nových stanov spolku.
1.2. Identifikační údaje, sídlo
Datum zápisu do OR:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
6. května 1991
Spisová značka:
L 359 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:
Sdružení komunálních služeb, z.s.
Sídlo:
Dělnická 164, 434 01
,0 Most – Velebudice
IČ:
41191617
Právní forma:
Spolek
1.3. Orgány sdružení
a. Členská schůze
Je nejvyšším orgánem spolku. Je shromážděním členů spolku. Schází se alespoň
jedenkrát ročně.
b. Rada
Je řídícím a výkonným orgánem sdružení mezi zasedáními Členské schůze. Schází se
nejméně šestkrát ročně. Ve své práci se řídí usnesením Členské schůze. Rozhoduje o
přijetí nových členů na základě jejich žádosti a splnění podmínek pro přijetí.
Organizuje a organizačně zabezpečuje pravidelná setkání členů spolku, včetně
přípravy jeho programu. Rada ze svého středu volí předsedu, který je zároveň
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zplnomocněn vystupovat za spolek vůči třetím osobám. Dále volí místopředsedu a
zároveň jmenuje Tajemníka. V případě odstoupení člena Rady spolku z funkce, může
Rada kooptovat člena nového se zachováním principu regionálně územního
zastoupení. Nejvíce však může kooptovat třetinu členů Rady do konání Členské
schůze, která potvrzuje volbu.
Rada spolku pracuje v tomto složení:
Bohumil Rataj, Ing. Martin Chudoba, Ing. Olga Roučková, Jiří Vyvial, Daniel Javůrek,
Milan Štěrba, Libor Preisler
c. Předseda Rady
Je volen Radou. Zastupuje spolek a podepisuje za něj navenek v plném rozsahu.
Svolává a řídí jednání Rady.
Předseda Rady: Bohumil Rataj
d. Místopředseda Rady
Je volen Radou. V případě nepřítomnosti Předsedy Rady jej zastupuje v plném
rozsahu.
Místopředseda Rady: Ing. Martin Chudoba
e. Tajemník
Účastní se jednání Rady a jednání Členské schůze. V průběhu mezi Členskými
schůzemi a jednáními Rady zajišťuje chod sekretariátu spolku a je zodpovědný za
vedení účetnictví spolku. Na základě úkolů Rady připravuje příslušné materiály a
zajišťuje jejich distribuci.
Tajemník: Ing. Ludmila Honová
1.4. Kontrolní komise
Zodpovídá se Členské schůzi a Předsedovi Rady zejména za prováděné revize
hospodaření. Je tříčlenná a volená Členskou schůzí.
Kontrolní komise pracuje ve složení: Robert Vopička, Mgr. Pavlína Slavíková, Ondřej
Dobrovolský
1.5. Zaměření a cíle spolku
Spolek se orientuje na problematiku komunálních služeb jako celku, včetně
neformální výměny zkušeností mezi jednotlivými členy a na prezentaci novinek,
které přináší rozvoj technologií v této oblasti.
Základní kritéria zaměření:
 odborně vzdělávací programy se zaměřením obecné problematiky řízení v
oblasti komunálních služeb
 výměna zkušeností a informací z dané oblasti
 zviditelnění a zvýšení informovanosti nejen členské základny, ale i veřejnosti,
ať už formou tisku, diskuzí nebo internetem
 komunikace mezi členskou základnou
4
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2. Hospodaření spolku za rok 2017
PŘÍJMY
plán

skutečnost

nezaúčtováno

rozdíl

členské příspěvky
služby
exkurze,zájezdy
ostat.příjmy
úroky
dar

29000,00
395480,00
325000,00
1110000,00
550,24
0,00

29500,00
398980,26
166528,90
1240934,00
279,91
0,00

500,00
3500,26
-158471,10
130934,00
-270,33
0,00

celkem

1860030,24

1836223,07

23807,17

plán

skutečnost

komentář
členský příspěvek (500 x počet členů)
členský příspěvek dle počtu zaměstnanců
v plánu počítáno 50 účastníků x 6.500,- bez spon.
příjmy odborná setkání, vystavovatelé a nyní
i veškerá fakturace - ubytování, večer atd.

VÝDAJE

daň ze mzdy
mzdy
soc.pojištění
zdrav.pojištění
mzdové náklady
webové stránky
majetek
jednání Rady
nájem
ostatní rež.náklad.
1.prov.náklady
exkurze,zájezdy
setkání,semináře
2.akce sdružení

nezaúčtováno

rozdíl

29100,00

19440,00

0,00

-9660,00

164900,00

110160,00

0,00

-54740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194000,00
10000,00
40000,00
65000,00
22800,00
130200,00
462000,00
470000,00
1284000,00
1754000,00

129600,00
10000,00
22068,00
0,00
10979,76
68733,67
241381,43
54845,00
1058577,93
1113422,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73150

168720,00

0,00

-64400,00
0,00
-17932,00
-65000,00
-11820,24
-61466,33
-220618,57
-415155,00
-225422,07
-640577,07
0,00
95570,00

celkem

2289150,00

1523524,36

0,00

-765625,64

VÝSLEDEK

-429119,76

312698,71

0,00

789432,81

daň z příjmu

Přehled peněžních prostředků
počáteční stav
pokladna

příjem

výdej

35662,00

0,00

15328,00

1329980,76

2200002,91

2256129,82

jen operativní evidence drobného majetku

služby - energie v ostatních nákladech

hrazena jen doprava

ovlivňují nedaňové náklady

zůstatek

20334,00
banka

1273853,85
Zpracovala: Ing.Honová

1294187,85

5

Výroční zpráva o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok

2017

3. Činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. v roce 2017
Členská základna měla k 31.12.2017 60 řádných členů, z toho je 50 zástupců
technických služeb.
Rada pro rok 2017 odsouhlasený plán činností Členskou schůzí kompletně
realizovala.
Duben 2017
Technický seminář Sdružení přátel veřejného osvětlení
Ve dnech 28. – 29.4. 2017 uspořádalo naše partnerské Sdružení 51. Kongres SRVO
ve SPORT V Hotelu Hrotovice.
Generální partnerství kongresu převzal Spolek veřejně prospěšných služeb
zastoupený předsedou SVPS Ing. Jaroslavem Mynářem a členem představenstva Ing.
Pavlem Gaizurou. Dopolední část setkání se nesla v duchu odborných témat k
normám VO, měření osvětlenosti pozemních komunikací a získání dotací pro
Strategické dokumenty.
Na odpoledne byl naplánován program zpráv SRVO, po kterém následovala
vzrušená diskuze a následná volba předsedy, místopředsedy a dalších členů
předsednictva. Protože se jednalo o důležité volební zasedání, účastnila se jej většina
řádných členů.
Zvolený staronový předseda SRVO Ing. Jiří Skála pozval na závěr programu
účastníky jednak na večerní neformální posezení s hudbou a také na podzimní 52.
Kongres SRVO.
V pátek dopoledne připravili organizátoři volné pokračování odborných informací
ve
formě
zajímavé
exkurze
ve
vodní
elektrárně
Dalešice.
Za Sdružení komunálních služeb se setkání v Hrotovicích účastnil Ing. Bohuslav
Rataj a Ing. Josef Matucha.

Květen 2017
Hotel VISTA, nacházející se v kouzelném prostředí Jeseníků, hostil ve dnech 24. – 26.
5. 2017 účastníky 52. Kongresu Sdružení komunálních služeb.
Setkání představitelů Technických služeb se konalo pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a předsedy Sdružení místních
samospráv JUDr. Stanislava Polčáka. Kongres pozdravili a poctili svou návštěvou
starosta hostující obce Dolní Morava Ing. arch.Novák, starostka blízkého města
Králíky Jana Ponocná a starosta obce Rapotín Ing. Pavel Žerníček, jinak také člen
Rady SMS ČR. Partnerské Sdružení SRVO zastupoval její předseda Ing. Jiří Skála a
slovenské ZOVP předseda Mgr. Peter Kuba.
Poděkování patří generálnímu partnerovi f. Blachere – Illumation.cz a partnerům
firmám HAITECO s.r.o., ASSECO Solutions s.r.o., Kiss a.s., Moram s.r.o. a Zebra
Group s.r.o., s jejichž přispěním se naše setkání konalo.
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Program byl tentokrát rozdělen na středeční odbornou část, tj. Workshop o
odpadech pro členy SKS, čtvrteční jednání členské schůze a odpolední prezentaci 45
vystavovatelů v interiéru hotelu i venkovních expozicích. V rámci programu členské
schůze byla oceněna naše kolegyně Ing. Lea Tomková za dlouholetou práci v Radě
SKS a ocenění za 3. místo v soutěži o společenskou odpovědnost ,,Podnikáme
odpovědně,, , v kategorii malý a střední podnik převzal za TS Tábor jednatel
Michal Polanecký. S diskuzní tematikou i nově nastaveným časovým programem
52. Kongresu SKS se pozitivně ztotožnila naprostá většina účastníků.
Mediální podpory akce se standardně ujmulo partnerské vydavatelství Profipress
s časopisy o komunální tematice a nově jsme navázali spolupráci s Českým
rozhlasem Pardubice, který připravil živé vstupy do vysílání s představiteli SKS a
partnery 52. Kongresu.
Po takto náročném programu jsme si jistě zasloužili relax na společenském večeru
s country hudbou ,,Karlováci,, a také páteční výšlap na SkyWalk /Stezku
v oblacích/. Předchozí nevlídné počasí se naštěstí umoudřilo, páteční obloha se
rozjasnila a z výšky 1116 m.n.m. se jevil masiv Králického Sněžníku a jeho okolí
jako na dlani. Tento zážitek jen umocnil celkový příjemný pocit z další úspěšné akce
Sdružení komunálních služeb.

Červen 2017
Odpady a obce 2017
V Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové se konala tradiční konference
ODPADY A OBCE 2017.
Za Sdružení komunálních služeb se konference účastnil také asistent předsedy
SKS a další členové spolku.

Říjen 2017
Ve dnech 16.10. – 18. 10. 2017 - odborná exkurze do Německa.
Hostitelem a pořadatelem odborné exkurze se stala společnost Kärcher.
Po příjezdu do sídla společnosti Kärcher ve Winnendenu jsme byli přivítáni zástupci
společnosti a následně se seznámili s historií společnosti v muzeu. Večer jsme si
prohlédli Ludwigsburg Residentail Palace a den zakončili společnou večeří. Druhý
den jsme zahájili prohlídkou muzea společnosti Mercedes Benz a po obědě jsme
pokračovali v prohlídkách výrobního programu a závodu společnosti Kärcher.
Poslední den byl věnován výrobnímu závodu a logistickému centru s náhradními
díly společnosti Kärcher v Obersontheimu. Ačkoli většina z nás měla společnost
Kärcher v paměti jako společnost dodávající zejména tlakové myčky, její výrobní
program pro běžnou potřebu i komunální sféru, zázemí společnosti a logistika
náhradních dílů, nás velmi mile překvapila.
Zájezd byl zakončen společným večerem. V rámci odborného zájezdu se uskutečnilo
také jednání Rady, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.
7
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Říjen 2017
Sněm ZOVP SR
Ve slovenské Galantě se konal 12. 10. 2017 Sněm ZOVP SR. Přijali jsme pozvání
našich partnerů ze Slovenska a přijeli na jejich pracovní zasedání v složení Ing. Josef
Matucha a Ondřej Dobrovolský.
Program setkání měl ryze pracovní charakter s výměnou názorů a zkušeností,
doplněný přednáškou s tematikou organizační struktury s.r.o., ev. příspěvkové
organizace. V diskuzi s přednášejícím právníkem se řešila i otázka vztahu a
pravomocí představitelů měst vůči jednatelům, případně ředitelům technických
služeb.
V odpoledním programu se tradičně představila řada vystavovatelů s ukázkami
komunální techniky. Pro zpestření programu připravili pořadatelé následně
projížďku lodí na blízké přehradě Královo.
Pracovní seminář SRVO
Je již nepsanou zvyklostí, že v podzimním programu akcí registrujeme pracovní
semináře našeho partnerského spolku Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení. Ten
letošní se konal 26. 10. 2017 v hotelu Palcát v historickém městě Tábor.
Témata přednášek byla zaměřena na nové trendy ve správě a servisu VO a vlivu VO
na bezpečnost v silniční dopravě. V současné době je již také velmi aktuální
návaznost provozu VO v projektech řešení Smart City, které prezentovaly
zastoupené firmy v odpoledním programu. Prakticky ze všech přednáškových
příspěvků i výstavních prezentací je patrné, že oblast VO prochází v posledním
období rychlým vývojem jak v kvalitě, tak i e efektivitě využití.

Listopad 2017
Odborné setkání Seč
Po tříleté pauze přivítal 14. – 16. 11. 2017 účastníky 53. Kongresu SKS opět hotel
Jezerka na Seči.
Tentokrát se naše setkání prolínalo se slavnostním připomenutím 20. výročí založení
Služeb města Pardubic a.s. a Odpady a.s. Obě tyto firmy se staly také partnery naší
akce, za což jim patří poděkování.
Dnes již tradiční Workshop prvního dne kongresu na téma ,, IN HOUSE ,, se setkal s
velkým zájmem členů Sdružení. Debaty k vzneseným otázkám se přenesly i do
následných večerních setkání zainteresovaných účastníků.
Program hlavního dne 53. Kongresu se po zahájení soustředil na ocenění členských
TS, které se umístily v různých celorepublikových soutěžích. Jednalo se o Služby
města Pardubic, a.s.: „ Leader v prosazování moderních technologií v oblasti
komunálních služeb České republiky“, TS Tábor: „ Parkoviště roku 2016 v rámci
ČR“, TS Opava: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016.“ a „Cena
hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2016“ Podnikatelský sektor – firma do
8
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250 zaměstnanců“, TS Lanškroun: 2 místo v celostátní soutěži: „O křišťálovou
popelnici 2016.“ , EKO servis Zábřeh: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou
popelnici 2016 a Elektrooskar – Za třídění elektrospotřebičů“ , EkoKom,a.s.: Za vznik
pojmu – „systém EkoKom“ .
Následovala odborná dopolední část kongresu na téma ,, Úřad práce- smlouvy VPP ,,
, kde se přednášející Ing. Klimpl, ředitel Úřadu práce Pardubice , podělil o zkušenosti
ze své dlouholeté praxe. V průběhu celého dne také probíhala prezentace
vystavovatelů na stáncích v interiéru hotelu a po obědě následovala již tradičně
velmi zajímavá venkovní výstava komunální techniky. Nutno říci, že díky
odpovědnému přístupu zástupců 46 vystavujících firem jsme plně využili limitní
výstavní prostory hotelu k oboustranné spokojenosti .
Večerní společenský program nám s jistou dávkou překvapení připravili zástupci
partnera kongresu, Služeb města Pardubic.
Beseda se zajímavými představiteli města Pardubice, hokejistou Martincem,
plochodrážním jezdcem a ředitelem závodu ,, O zlatou přilbu ,, p. Erbanem a
ředitelem divadla, hercem p. Dohnalem byla úplně novým zážitkem našich
společenských večerů. Nicméně následné vystoupení hudební skupiny Ready Kirken
a produkce DJ vystupňovala příjemný dojem z celého večera.
Následný poslední den kongresu, dopoledne,před odjezdem, se mohli zájemci z
našich řad přesunout na dostihové závodiště Pardubice, kde byla připravena
komentovaná prohlídka areálu a také ukázka výcviku koní MP Pardubice.

4. Vývoj členské základny a budoucnost
Naším cílem je i nadále rozšiřování členské základny zejména z řad technických
služeb, zvýšení atraktivnosti členství ve sdružení a snaha o pozvednutí prestiže
komunálních služeb.
Nejsou to malé cíle a určitě bez aktivního přístupu jednotlivých členů nebude možno
je naplnit. Lze konstatovat, že aktivním zapojením všech členů, je možno čerpat
zkušenosti a vědomosti od těch, kteří se denně s těmito problémy setkávají a jsou
nuceni je řešit. Jejich řešení může pomoci všem.

9
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Počet členských organizací – vývoj

Zájem o členství spolku Sdružení komunálních služeb projevují nejen organizace –
technické služby, ale i organizace z řad výrobců. Zájmem rady (spolku) je udržet
„zdravý“ poměr v počtu těchto členů. Z tohoto důvodu je z celého počtu pouze 10
výrobců a další se přijímají jen jako náhrada pro případ, že by některý vystoupil.
K 31.1.2018 má členská základna celkem 60 členů.
Chceme zachovávat určitou neformálnost při setkáních na jednotlivých akcích
pořádanými naším spolkem, a proto také v roce 2019 připravujeme rozšíření setkání
o další večer, kde se budou řešit témata, která vás jako členy nejvíce zajímají.
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5. Závěr
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a pořádání setkání
našeho sdružení. Děkuji také všem členům rady za aktivní přístup při stanovování a
realizaci plánů sdružení, stejně tak tajemnici sdružení Ing. Ludmile Honové a Ing.
Josefu Matuchovi za reprezentování spolku přípravu všech kongresů.
Opět kladně hodnotím včasné příjezdy jednotlivých členů na akce, aktivní účast při
diskuzích a také ukázněnost při jednotlivých akcích. Chceme pro Vás všechny i
nadále vytvářet příjemnou atmosféru při setkání, zajistit Vám možnost získávání
informací v našem oboru od odborníků, ale také formou moderovaných diskuzí
získání co nejvíce poznatků a zkušeností Vás všech z praxe.

předseda Rady
Bohumil RATAJ

V Benešově 28. března 2018
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