
Výpis z informací podaných radními spolku na jednání Členské schůze – 13.10.2022 
Dolní Morava 

 
Martin Chudoba 

a) Dořešil se a odsouhlasil text nového Jednacího řádu Rady SKS. 
b) S Markem Sazimou se doladila smlouva o webových stránkách SKS. 
c) Pomoc p. Matuchovi při dojednávání našeho zájezdu do Finska. 
d) Vzhledem ke své náplni jsem vedl jednu radu SKS v nepřítomnosti předsedy. 
e) S KK jsme řešili aktualizaci způsobů zápisů Rady SKS s ohledem na kompatibilitu materiálu 

předsedy. 
f) Kontinuálně vytvářím support tajemníkovi s ohledem na ekonomické a legislativní otázky SKS. 
g) Dořešilo se a odsouhlasilo Organizační schéma SKS s návazností na náplně činností radních. 

 
 
Jiří Vyvial 

a) Vyhodnocení 59. kongresu a příprava 60. kongresu. 
b) Spolupráce s místopředsedou na změně Jednacího řádu Rady SKS – tak, abychom se už 

nemuseli dostat do situace jako na jaře – Reakce na Michala Polaneckého, přijměte opatření. 
c) Práce na novém brendu SKS ČR – po odsouhlasení změny názvu : vlajky, RollUpy, vizitky, 

odznaky pro naše členky – formou brože, dárkové a reklamní předměty. 
d) Práce na ochranné známce názvu a loga SKS. 
e) Práce na odkoupení domény www.sks.cz - časově se protahuje.  
f) Návrhy – výroba dárkových předmětů pro 30 let ZOVP a KFZDOM. 
g) Organizace společné návštěvy 8-členné delegace do Polska. 
h) Navození prvotních kontaktů s předsedou KIGO – Národní komory nakládání s odpady  Polsko 

– pro rozvinutí spolupráce mezi naší sekcí odpadů. 
i) Každé pondělí aktualita na www. 
j) Práce na zpětné vazbě z proběhlých akcí – foto a zprávy o událostech. 
k) Získání nového mediálního partnera KOMUNÁLNÍ REVUE. 
l) Rozpracovaný nový Mediální partner Přeglond Komunalny a Portal Komunalny.PL  
m) Společně s tajemníkem příprava setkání 3rady v prosinci v Beskydech – KFZDOM, ZOVP a SKS. 
n) Hlavní téma – Mezinárodní kongres v Polsku 2024  - KFZDOM, ZOVP, MAKE a SKS.  

 
 
Milan Doubravský 

a) Spolupráce s ČAOH a SVPS na dopise ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové k opravě 
legislativy a návrhu paragrafového znění řešení krizového stavu v problematice odbytu 
druhotných surovin (Vyhláška nově zavádí spoustu evidenčních a ohlašovacích tabulek, řadu 
nových vykazovacích procesů a pokynů k použití stanovených kódů, vyžaduje ohlašování 
dalších doposud nepožadovaných informací apod., na které nejsou doposud nastaveny 
software. Staré a platné provozní řády pojedou dle nové legislativy, a tak je tato legislativa v 
mnoha bodech nejasná a nejednoznačná a chybí k ní jednotný výklad). 

b) V polském Zakopaném se ve dnech 21. – 23. září 2022 konal již 60. jubilejní kongres k výročí 30 
letům založení organizace – komunikoval jsem s prezidentem národní komory pro nakládání s 
odpady „Tomášem Učinskym“ a ředitelem technických služeb Krakow „Henry Kultysem“, 
provozovatelem jedné z celkem 8 provozovaných spaloven, o možnostech spolupráce s 
využitím nově vybudovaných spaloven a spolupráce s možným prodejem druhotných surovin. 

c) Pracuji na iniciativě možné spolupráce třídiček v rámci našeho sdružení „BÝT TAK SILNĚJŠÍ NA 
TRHU“ – pro zajímavost - aktuálně mám seznam všech 141 třídiček v ČR, cca 1/3 je 
provozována zahraniční firmou (MP, AVE, Recovera, FCC, …), máme tak většinu třídiček v 
českých rukou a větší možnosti spojit síly. 

http://www.sks.cz/


d) Navázali jsme kontakt na Janu Krutákovou, poslankyni a předsedkyni parlamentní skupiny pro 
životní prostředí a odpady a bývalou ředitelkou bývalé skládky, s výzvou na naše sdružení „jak 
zapojit státní úředníky do provozu“. 

e) Pracujeme na semináři, který bude konat na konci února v Praze v hotelu Don Giovanni, 
pravděpodobně téma: “možnosti jak dosáhnout třídících cílů“. 

 
 
Ondřej Dobrovolský 

a) Výpomoc s činností realizace všech kongresu, zajištění registrace a workshopu ohledně 
administrativy, výpomoci ohledně zajištění realizace seminářů, výletů a čehokoli bude třeba, 
jak už podpory v činnosti tajemníka, tak ostatních, kteří potřebují případnou péči se svým 
projektem.  

b) Nadále jsem připraven nést jakékoli jiné téma, které ještě není radními obsazeno, popřípadě 
se podílet na dalších projektech, které určitě do budoucna přijdou.  

 
 
Daniel Javůrek 

a) Záměr přípravy pro členy SKS ve spolupráci s tajemníkem seminář VO v letošním roce, ale 
nenašel se vhodný termín. Vytvořil jsem kostru semináře (rekonstrukce VO, smart city, 
fotovoltaika a vánoční výzdoba), jsou předběžně domluveni sponzoři a přednášející. Na 
Konferenci SRVO (20. - 21.10.2022) doladíme organizaci, jelikož zájem o seminář projevilo nové 
předsednictvo SRVO. Seminář je plánován se uskutečnit na počátku jara 2023. 

 
 
Libor Preisler 

a) Příprava podzimního zájezdu do Českého ráje Turnov – Jablonec – Liberec. 
 
 
Kontrolní komise – předseda komise Adam Brant 

a) Na jednání kontrolní komise jsme se usnesli, že na každém jednání rady bude přítomen min. 1 
člen kontrolní komise, což se tak vždycky stalo.  

b) Na základě nového jednacího řádu Rady SKS jsme přišli s návrhem úpravy tvorby zápisů 
z jednání rady.  

c) Upozornili jsme Radu SKS na některé nedostatky v obchodním rejstříku (např. účetní závěrky, 
změna sídla atp.), které jsou průběžně doplňovány. 

 

 

 

 

 

Bohumil Rataj, předseda Rady Sdružení komunálních služeb České republiky 

Dolní Morava, 13.10.2022 


