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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 SVPS, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. 

V roce 2004 došlo z iniciativy SVPS k návrhu na sloučení s naší skomírající 

organizací. 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. Nový restart sdružení se podařil a 

členská základna a činnost spolku se stále rozšiřuje. V roce 2016 došlo vlivem 

legislativních změn k přeregistraci našeho sdružení na spolek. Další rozšiřování 

činnosti spolku a jeho významnější postavení v rámci organizací a orgánů činných 

v komunální sféře si vyžádalo další vnitřní změny v organizaci SKS. Proto v roce 

2019 došlo k reorganizaci, ke schválení nových stanov spolku a ostatních 

dokumentů. 

 

 

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    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. 
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b. Rada 

Je řídícím a výkonným orgánem sdružení mezi zasedáními Členské schůze. 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 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 spolku. Zodpovědnost za vedení 

účetnictví spolku však po reorganizaci přešlo na nově vytvořený samostatný 

ekonomický úsek, který s tajemníkem a vedením SKS kontinuálně spolupracuje. 

Tajemník na základě úkolů Rady i nadále připravuje příslušné materiály a zajišťuje 

jejich distribuci a připravuje všechny akce SKS. 

 

 

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 (od 03.12.2020 kooptován Milan 

Doubravský, Robert Vopička nemohl být dále členem komise z důvodu ukončení 

činnosti ve společnosti TS Kraslice), Hana Kotnová (od května 2019), Ondřej 

Dobrovolský 
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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  

• Prezentace názorových výstupů sdružení v zákonodárných a legislativních 

institucích   

 

2. Hospodaření spolku za rok 2020 – 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. 

HV roku 2020 bylo silně ovlivněno pandemií COVID19. Nepodařilo se uspořádat 

jarní a pozimní kongresy. Hospodářský výsledek roku 2020 činil mínus 152 tis. Kč. 

Kompletní účetní výkazy jsou přílohou této zprávy. 

 

 

3. Činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. v roce 2020 
Členská základna měla k 31.12.2020 66 řádných členů, z toho je 55 zástupců 

technických služeb. 

 

 

Celý rok 2020 se nesl ve znamení celosvětové pandemie SARS COV-19. Bohužel i 

pandemie se projevila v činnosti našeho spolku. V prvopočátku tohoto období bylo 

naší snahou zajistit pomoc členským organizacím a dostat se k nedostatkovým 

ochranným pomůckám, které chyběli všem. Nakonec se nám podařilo přece jen část 

úspěšně obdržet, ale pouze jen pro část členů, zejména v odpadovém sektoru, neboť 

tyto prostředky rozdělovalo přes EKO-KOM MŽP. Hlavní sběrné místo bylo 

v Benešově, odkud byla zajištěna distribuce našim členům. Zavedené restrikce 

státem nám zrušili uspořádání jarního kongresu a všichni jsme tajně doufali, že se 

nám podaří uskutečnit alespoň ten podzimní. Odborná exkurze byla taktéž díky 

pandemii zrušena. Přes všechny potíže se podařilo narychlo uspořádat sportovní den 

se zajímavým programem na téma bezpečnost, údržba a provoz dětských hřišť 

v Mariánských Lázních. S potěšením můžeme konstatovat, že program byl 

zpracován na velmi kvalitní úrovni a všichni zúčastnění odjížděli spokojeni. 

Děkujeme Danu Javůrkovi za příkladnou přípravu a uspořádání.  
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Po chvilkovém oddechnutí od nošení roušek se pandemie v podzimních měsících 

vrátil v plné síle a tak zasáhl restriktivními opatřeními stát a opět jsme museli přes 

pokročilou přípravu podzimní kongres zrušit.  Místo toho jsme byli nuceni opětovně 

shánět ochranné pomůcky pro své zaměstnance. Mnoho jednání a schůzek se 

z živého setkání přesunulo do virtuálního a emailového světa. Tajně doufáme, že se 

na jaře roku 2021 budeme moci potkat u výročního kongresu, kde společně oslavíme 

30. let od založení spolku. Přípravy i přes probíhající pandemii jsou v plném proudu.  

 

 

Člen skupiny RECHELP   

I přes probíhající pandemii jsme pokračovali ve skupině RECHELP. Cílem této 

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

recyklace. V únor připravila skupina seminář v Poslanecké sněmovně, kde svých 11 

cílů na podporu recyklace představila. U některých bodů, na kterých panovala 

shoda, se již daří prosazovat v současné legislativě. 

 

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 

„zdravý“ poměr v počtu těchto členů.  

 

 

5. Závěr 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách setkání našeho sdružení, 

ačkoli se velká část plánovaných setkání neuskutečnila. I přesto, že nikdo nevěděl, 

jak se bude pandemie vyvíjet, jsme kongresy připravovali. Děkuji také všem členům 

rady za aktivní přístup při stanovování a realizaci plánů sdružení, stejně tak Ing. 

Ludmile Honové na ekonomickém úseku, tajemníkovi Ing. Josefu Matuchovi, za 

přípravy a pomoc s organizováním akce a zajištění chodu našeho spolku. 

 

předseda Rady 

         Bohumil RATAJ 

 

 

V Benešově 17. března 2020 


