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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, Hana Kotnová (od května 

2019), 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  
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2. Hospodaření spolku za rok 2019 - výkazy 
Hospodaření spolku probíhá podle ČS schváleného plánu, které ji prostřednictvím 

ekonomického úseku předkládá rada SKS. Následně je ČS na svém výročním 

zasedání seznámena se skutečným hospodařením sdružení za uplynulý rok. 

Po několika finančně velmi úspěšných letech byly naplánovány pro rok 2019 vyšší 

výdaje na reklamu a prezentaci sdružení. Vedení SKS podepsalo smlouvu 

s daňovým poradcem, abychom optimalizovali daňové povinnosti a přitom si byli 

jisti, že s finančními prostředky sdružení je nakládáno podle zákonů. Byla 

přehodnocena, změněna a odsouhlasena nová forma členských příspěvků a dalších 

ceníků používaných při akcích SKS. Každá akce SKS je finančně sledována a 

vyhodnocována tak, aby i ty největší akce nevykazovaly neúnosné ztráty naopak je 

snahou, aby byly finanče v kladných číslech. V roce 2019 SKS uskutečnilo odborný 

zájezd a dvě kongresová setkání členů včetně výstav komunální techniky a další akce 

viz kapitola 3. 

Na organizované akce a další činnosti SKS bylo v roce 2019 vykázáno 2,74 mil. Kč 

nákladů a 2,6 mil. Kč výnosů. HV roku tak činil mínus 143 tis. Kč. Výkazy jsou 

v příloze zpráv. 

 

 

3. Činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. v roce 2019 
Členská základna měla k 31.12.2019 62 řádných členů, z toho je 52 zástupců 

technických služeb. 

Rada pro rok 2019 odsouhlasený plán činností Členskou schůzí kompletně 

realizovala. 

 

Duben 2019 

55.  Konference  SRVO 

Ve dnech 25.-26.4. 2019 se konala v Humpolci Konference partnerského 

SRVO. Vedení organizace v novém složení vstoupilo úspěšně do druhého roku 

svého působení. Na setkání členské základny s prezentujícími firmami se prolínal 

zajímavý přednáškový program s diskusemi účastníků. Také další společenskou a 

oddechovou část akce hodnotili účastníci pozitivně.  Sdružení komunálních služeb 

na konferenci zastupoval ředitel TS Holice Dobrovolský Ondra a asistent předsedy 

SKS Ing. Matucha Josef. 

 

 

Květen 2019 

56. Kongres Sdružení komunálních služeb Valeč 

V tradičním květnovém termínu / 25. – 27.5./ se konal jarní kongres našeho Sdružení. 

Po více jak třech letech jsme opět zvolili pro místo konání oblíbenou destinaci – Hotel 

Zámek Valeč. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího 

Běhounka.      
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Poděkování za podporu kongresu patří Generálnímu sponzoru firmě I-Tec Czech 

Ostrava, hlavnímu sponzoru firmě Haiteco Ústí/Orl. a sponzoru firmě Contenur 

Senice/H. 

V prvním dni jsme připravili pro členskou základnu Workshop na 

téma: Elektronické podání soutěžní nabídky, Přednášející Mgr. Petr Prášek měl 

připravenou zajímavou přednášku, v rámci níž se rozvinula bohatá diskuze.    

Čtvrteční jednací den otevřel předseda SKS Bohumil Rataj a naše setkání pozdravili 

hosté, radní Kraje Vysočina Ing. Bc. Martin Hyský, starostka Valče Bc. Romana 

Nováková, starostka Hrotovic Mgr. Hana Škodová a také prezident partnerské 

ZOVP Mgr. Peter Kuba a SRVO Ing. Jiří Skála. Hlavním dopoledním programem 

bylo jednání Valné hromady SKS na jejímž počátku proběhlo ocenění TS Tábor za 

Národní cenu České republiky SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – ročník 2018 v 

Kategorii Malá s Střední organizace II. Stupně. V rámci ocenění jednotlivců převzal 

bývalý kolega Jirka Maršík ocenění: „Za dlouholetou práci v SKS,, a náš předseda 

Bohumil Rataj za  „ Dlouholetý rozvoj a aktivní vedení SKS “ 

Rozloučili jsme se také s končícími kolegy. Jiřím Malinou TS Poděbrady, Jiřím 

Maršíkem TS Náchod a Adrianou Borovičkovou Pečecké služby. Ještě jednou jim 

přejeme hodně štěstí v další životní etapě. V odpoledních hodinách se nám v 

prezentacích představilo 46 vystavovatelů.  

Společenský večer tentokrát podpořila svým originálním vystoupením hudební 

skupina LAS VEGAS. Páteční dopolední plavba lodí po Dalešické přehradě udělala 

již jen tečku za dalším setkáním členů SKS s našimi vystavovateli. 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  SKS, ZOVP, KFDZOM, MAKE 

„ Komunální Visegrad „ 

 

V atraktivním prostředí Vysokých Tater a hotelu ATRIUM ve Starém Smokovci se 

konal ve dnech 22.-24.5.2019 56.Kongres ZOVP, který se významně zapíše do historie 

vztahů našich partnerských organizací.  

V průběhu čtvrtečního dopoledního programu podepsali prezidenti jednotlivých 

sdružení, jmenovitě pak za slovenské ZOVP Mgr. Peter Kuba, polské KFZDOM 

Wojczech Janka, maďarské MAKE Tibor Szarvas a za naše SKS pak v zastoupení Ing. 

Martin Chudoba MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI. Dokument, který se rodil 

v průběhu předchozích let na společných jednáních, došel ke svému naplnění.  

Druhou významnou událostí byla volba vedení ZOVP a jejího prezidenta, kterým byl 

zvolen staronový Mgr. Peter Kuba. Odpolední přehlídka vystavovatelů jednou z 

největších v historii akcí konaných ZOVP. Večerní společenský program z hudbou a 

tradiční tombolou již jen doplnil programovou mozaiku úspěšného setkání pod 

Tatrami. 

 

 

Září 2019 
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Konference Města budoucnosti 2019 

Účastnili jsme se Konference Města budoucnosti 2019. Uvedená konference poskytla 

diskuzní platformu zástupců měst a obcí hovořících o svých problémech a společně s 

odborníky na danou tématiku nacházela řešení a odpovědi na současné potřeby pro 

vedení měst a obcí. 

Zejména se jednalo o řešení mobility, infrastruktury, energetiky, veřejného prostoru 

a udržitelného rozvoje. Celodenní přednáškový a diskuzní program byl rozdělen do 

několika tématických bloků. V předsálí se prezentovala řešení problematiky 

jednotlivých oblastí. 

 

Odborná exkurze s firmou Unikont 

Ve dnech 25.- 28.9. 2019 jsme absolvovali odbornou exkurzi do Německa se 

zaměřením na problematiku komunální techniky. Představitelé firmy Unikont 

připravili zajímavý program na seznámení se s výrobními provozy firem, jež v ČR 

zastupují. První zastávkou na cestě bylo sídlo firmy AS-MOTOR v Buhlertann. 

Společnost se specializuje na výrobu komunální techniky pro mulčování extenzivně 

ošetřovaných travnatých ploch, především na svazích. Praktickou ukázku v terénu 

nám trochu narušovalo deštivé počasí. Výrobky firmy se vyznačují nadstandartní 

trvanlivostí. Oblíbenost této techniky potvrdili i představitelé Technických služeb v 

Crailsheimu, které jsme navštívili den poté. Při těchto návštěvách máme vždy 

možnost porovnat činnost TS u nás a v zahraničí. 

Waltershausen – sídlo firmy Hako. V sídle místních technických služeb jsme se 

přivítali s představiteli města, místních technických služeb a také zástupci jmenované 

společnosti. Po prohlídce místních služeb jsme se přesunuli do sídla společnosti 

HAKO. Pozitivní dojmy z představení historie, výrobního portfolia Hako a 

prohlídky montážních provozů znásobila praktická ukázka z řady vyráběných 

vozidel. Především možnost osobního řízení vozidel na firemní terénní dráze je 

velký zážitek. Příjemnou tečkou plánovaného programu se stala následná prohlídka 

hradu Wartburg. Cestu do Prahy jsme absolvovali s množstvím nových poznatků a 

zážitků. 

Kolegům z Unikontu děkujeme za příkladné zorganizování a podporu celé akce. 

 

 

Říjen 2019 

Setkání na kongresu  ZOVP 

Program podzimních setkání komunální branže  započali kolegové partnerské ZOVP 

na Slovensku. Kongres ZOVP se konal ve dnech 2.- 4.10.2019 v Patinciach u 

maďarských hranic a za SKS se jej zúčastnil Jiří Vyvial a Ing. Matucha Josef.    

S přispěním sponzorů připravili organizátoři zajímavé setkání spojené, také mimo 

jiné, s přednáškou odborníka české firmy ARBOEKO s.r.o. k problematice výsadby a 

údržby stromů. Současně se oproti předchozímu období rozšiřuje portfolio firem, 

které na kongresu vystavovali, což je úspěch, který našim partnerům ze Slovenska 

upřímně přejeme. 
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Večerní společenskou část setkání  zpestřilo vystoupení cimbálovky z Hodonína a 

tradiční tombola. 

 

 

56. Konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení 

Setkání členů a přátel SRVO – naší partnerské organizace se konalo 24. – 26.10.2019 v 

Parkhotelu Plzeň s ústředním tématem ,,Role státu při obnově veřejného 

osvětlení,,. Za naše Sdružení se účastnil Jiří Vyvial a Ing. Matucha Josef. Na 

vystoupení zástupců města Plzně navázal program, který byl doslova nabitý 

souborem přednášek s tématikou podpory obnovy VO a úspor elektrické energie 

ústředními orgány ČR a kvality VO prezentovaného tuzemskými i zahraničními 

firmami. Neméně zajímavá byla i přednáška o koncepci SMO ČR pro SMART CITY , 

což je obor, ve kterém se začal angažovat svými produkty i jeden z našich 

členů. Odborný program uzavřel zástupce prezidia Policie ČR se statistkou dopravní 

nehodovosti, na níž má kvalita VO ve městech nepochybně vliv. Na vlastní pracovní 

část konference navázal tradičně společenský večer a nabídka páteční prohlídky 

plzeňského podzemí. 

 

 

57. Kongres Sdružení komunálních služeb Třeboň  

Při vzpomínce výročí událostí r.1989 se konal ve dnech 6.- 8.11.201957 Kongres 

Sdružení komunálních služeb. Zázemí nám tentokrát poskytnul ve vnitřních i 

venkovních plochách lázeňský hotel AURORA Třeboň.  

Našemu setkání poskytnula záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a 

starosta města Třeboň PaedDr. Jan Váňa. Návštěvou nás poctili a přítomné účastníky 

pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa, JUDr.Ladislav Faktor, starosta Českých Velenic 

Ing. Jaromír Slíva a také náš bývalý kolega a emeritní ředitel Správy města Sezimovo 

Ústí Jaroslav Kupsa, nyní krajský zastupitel. 

 

Poděkování za podporu kongresu náleží nejen našim sponzorům, kterými byli GS – 

firma Moram Hodonín a sponzoři – firma ITTEC s.r.o. Praha a AT- Bryss s.r.o. Velký 

Týnec, ale také řediteli Technických služeb Třeboň Petru Tětěkovi za pomoc 

s uspořádáním kongresu.  Mimo ně představilo své produkty dalších 51 

vystavovatelů.     

Vlastní program 57. Kongresu SKS začal tradičně středečním Workshopem tentokrát 

na téma: „Nový zákon o odpadech – příležitost nebo hrozba?“ s přednášejícím 

lektorem panem Richardem Blahutem.  

V rámci čtvrtečního jednacího dne, Valné hromady SKS, jsme dopoledne projednali a 

schválili nové stanovy SKS a v odpoledních hodinách dostali příležitost všichni 

vystavovatelé k prezentaci svých exponátů. 
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Příjemný dojem následného společenského večera, s hudebním programem Show 

Bandu Pavla Březiny, umocnila beseda se sportovním rybářem Jakubem Vágnerem a 

jeho přitažlivý přednes zážitků z cest.  

  

Na páteční rozloučení jsme připravili pro členskou základnu SKS tematickou ukázku 

výlovu rybníka Dvořiště, kde byli mimo jiné pasováni do Cechu 

rybářského prezidenti SKS, ZOVP a SRVO. 

 

 

Setkání maďarského sdružení MAKE 

Ve dnech 19.11.-21.11.2019 se konalo ve městě Visegrád v Maďarsku, setkání 

maďarského sdružení MAKE. 

Tohoto setkání se zúčastnil za náš spolek předseda rady Bohumil Rataj. První den se 

za účasti presidenta maďarského spolku MAKE Tibora Szarvase, presidenta 

obchodní a průmyslové komory územního celku Pešť dr. Zoltána Vereczkey a 

předsedy slovenského spolku ZOVP pana Petera Kuby uskutečnilo jednání ohledně 

možnosti dalšího rozšíření vzájemné spolupráce. 

Druhý den probíhali přednášky na různá témata a jednou z přednášek byl i náš 

příspěvek na téma Financování technických služeb v České republice. 

Přednáškový den byl zakončen společenským večerem.  
 

 

V člen skupiny RECHELP   

V průběhu roku jsme byli osloveni, abychom se stali členy skupiny RECHELP. Cílem 

této skupiny pod vedením Senátorky Jany Krutákové je návrh 11 nástrojů na 

podporu recyklace. Skupina se schází vždy jednou za dva měsíce a řeší danou 

problematiku. Na únor roku 2020 připravila skupina seminář v Poslanecké 

sněmovně, kde svých 11 cílů na podporu představí. 

 
 

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. 

 
Zájem o členství spolku Sdružení komunálních služeb projevují nejen organizace – 

technické služby, ale i organizace z řad výrobců. Cílem rady (spolku) je udržet 
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„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.  

 

Chceme zachovávat určitou neformálnost při zachování odbornosti na jednotlivých 

setkání pořádanými naším spolkem, a proto bychom chtěli v roce 2020 připravit 

rozšíření dopoledního bloku o přednášku. Samozřejmostí je pokračování setkání již 

ve středu, kdy je vždy pro Vás připravena zajímavá přednáška s následnou diskuzí.   

 

 

 

 

 

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 Ing. Ludmile Honové, Ondřejovi 

Dobrovolskému a jeho kolegyním kteří zajišťovali registraci účastníků při 

kongresech, Jiřímu Vyvialovi a Ing. Josefu Matuchovi za 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 

odborných 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 17. března 2019 


