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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
zájmu o vstup do sdružení 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 MBA, Ing. Olga Roučková, Jiří Vyvial, Daniel
Javůrek, Milan Štěrba (ukončil k 31.10.2021), Libor Preisler, od 25.11.2021 kooptován
Ondřej Dobrovolský
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 s 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: Milan Doubravský, Ondřej Dobrovolský, Hana
Kotnová (Rada byla od 25.11.2021 oslabena o jednoho člena - Ondřej Dobrovolský
kooptován do Rady, nový člen do KK bude kooptován v lednu 2022.
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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 2021 – výkazy
Hospodaření spolku probíhá podle ČS schváleného plánu, které ji prostřednictvím
ekonomického úseku předkládá rada SKS. Následně je ČS na svém výročním
zasedání seznámena s hospodařením sdružení za uplynulý rok.
HV roku 2021 byl stejně jako v roce 2020 ovlivněn pandemií COVID19. Nepodařilo
se uspořádat jarní kongres. Hospodářský výsledek roku 2021 činil + 26 321,93 Kč.
Kompletní účetní výkazy jsou přílohou této zprávy.

3. Činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. v roce 2021
Členská základna měla k 31.12.2021 71 řádných členů, z toho je 61 zástupců
technických služeb.

Celý rok 2021 se s krátkými přestávkami jako rok 2020 nesl ve znamení opatření
omezujících shromažďování a setkávání. Pandemie SARS COV-19 zasáhla i naši
činnost. Zavedené restrikce státem nám zrušili uspořádání jarního výročního
kongresu a všichni jsme tajně doufali, že se nám podaří uskutečnit alespoň ten
podzimní. Musíme konstatovat, že výroční kongres na Valeči se podařilo uskutečnit.
Následně se podařilo uspořádat Odbornou exkurzi, tentokrát po vlastech Českých –
jižní část republiky.
V průběhu roku jsme pro základnu zajišťovali ochranné pomůcky a nutné testy
s distribučním místem Benešov.
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Podzimní výroční kongres.
Jako již téměř „tradičně“, nyní v termínu 29.9.-1.10.2021, se uskutečnil v rodinném
hotelu Zámek Valeč jubilejní 58.Kongres Sdružení komunálních služeb, tentokrát
k 30. výročí založení spolku.
Kongres se konal pod záštitou MMR, MŽP ,Kraje Vysočina, SMO ČR, SMS ČR a HK
ČR s významnou podporou našich partnerů – vystavovatelů. Svoji návštěvou nás
poctili zástupci naší partnerské organizace KFDZOM z Polska, ZOVP ze Slovenska,
MAKE z Maďarska a v neposlední řadě i české Sdružení pro rozvoj VO. Nutno
zmínit také přítomné partnery z mediální oblasti, což jsou vydavatelství Profipress, a
vydavatelství Průmyslová ekologie, s.r.o a Ekologie v praxi, z.s.
První den akce se členové Sdružení po registraci účastnili odborné části programu –
Workshopu na téma – Novela zákona o odpadech. Diskuse na aktuální téma se
mimo předsedů SKS a ZOVP aktivně účastnili i naši hosté, Ing. Petr Havelka –
předseda ČAOH, Mgr. Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku a
Ing.Olga Dočkalová – starostka obce Sudice a odpadová specialistka SMO ČR.
Následující den byl slavnostně zahájen jubilejní 58. Kongres s účastí zahraničních
hostů ze Slovenska, Polska a Maďarska. Následovalo slavnostní předávání ocenění
pro zasloužilé a významné osobnosti.
V odpolední časti dne se uskutečnila Valná hromada SKS a potom následná
prohlídka, prezentace výstavních stánků a komunální techniky.
Večerní program dne byl věnován společenskému večeru s živou hudbou KH Band a
několika speciálním hostům, jimiž byli imitátor Petr Jablonský a přední evropský
revival legendárního Freddieho Mercuryho – zpěvák Jaroslav Břeský.
Závěrečná část třídenní akce se uskutečnila v Dalešickém pivovaru, známém z
legendárního filmového snímku „Postřižiny“. Pořízením společné fotografie
účastníků v areálu historické budovy skončilo naše výroční setkání.

Odborná exkurze
V letošním roce vzhledem k již dlouhodobě probíhající zdravotní celosvětové krizi,
připravilo vedení SKS modifikovaný model osvědčených zahraničních odborných
exkurzí. Ze zažitých a časem prověřených úspěšných zájezdů do sídel a výrobních
závodů firem dodávajících komunální techniku, naplánovalo vedení SKS pro letošek
změnu. První změnou bylo, že zájezd probíhal „pouze“ v rámci České republiky a
další, řekl bych hlavní změnou, byla jeho náplň.
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Účastníci odborné exkurze se mohli těšit na návštěvu technických služeb svých
kolegů. Návštěva v Táboře, v Písku, ale i na Hluboké se nesly v duchu neformální
výměny zkušeností. Ředitelé navštívených společností nás seznámili se svými
organizacemi, jejich náplní, rozsahem, ale i problémy. To samozřejmě nezůstávalo
bez odezvy zainteresovaných návštěvníků a velmi spontáně docházelo k diskuzím v
celém průběhu prezentací, které měli hostitelé připraveny. Tyto diskuze následně
pokračovaly i v autobuse při dalších přesunech.

Nejen prací živ je člověk a tak v duchu této staré pravdy byla připravena i kulturní
stránka zájezdu. Mimořádně po sezónně dohodnuté prohlídky městeček a hradů, jak
v Českém Krumlově tak na Hluboké, byly vítaným zpestřením celé akce, za jejíž
zajištění se vedení SKS určitě nemusí stydět a práce předsedy a hlavně tajemníka
zaslouží oprávněnou pochvalu. Konečný pohodový dojem završovaly příjemné a
uvolněné večery na hotelu v nám všem známém resortu ve Frymburku, kde až do
nocí pokračovaly jak pracovní, tak mimopracovní diskuze. Myslím, že tento nový
model spolupráce ředitelů by mohl být oblíbený a mohl by se stát další pravidelnou
aktivitou SKS.

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 ve 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.
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5. Závěr
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách setkání našeho sdružení,
všem účastníkům kteří se účastnili našich akcí, děkuji také všem členům rady za
aktivní přístup při stanovování a realizaci plánů sdružení, stejně tak Ing. Ludmile
Honové na ekonomickém úseku a velký dík patří tajemníkovi Ing. Josefu Matuchovi,
za přípravy a pomoc s organizováním akce a zajištění chodu našeho spolku.

předseda Rady
Bohumil RATAJ

V Benešově 17. března 2022
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