
Jsou Služby města Český Krumlov s.r.o. 
pro město přítěží nebo výhrou  ? 

Na únorovém zastupitelstvu města Český Krumlov bude opětovně řešena otázka privatizace 
Služeb města Český Krumlov nejspíš proto, aby byla tato společnost v očích odběratelů jejich 
služeb ještě více zpochybněna a její likvidace tak dospěla do svého konečného stádia. 
Neustálé, více než čtyřleté úsilí rady města, o likvidaci společnosti ve 100% vlastnictví města 
již nabývá svého vrcholu, po kterém by mělo následovat rozhodnutí o jejím konci.  

Společnost Služby města Český Krumlov byla založena v roce 1996 aby zajišťovala sběr, 
svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, správu místních komunikací, opravy veřejného 
osvětlení, instalaci a údržbu dopravního značení a údržbu veřejné zeleně. Navíc spolupracuje 
se 14 obcemi sdruženými v Regionálním svazku obcí Vltava, kterým poskytuje vybrané 
komunální služby. Touto spoluprací se staly služby města předním poskytovatelem veřejných 
služeb na území Českokrumlovska a v navazujících oblastech sousedních regionů.  Zákazníky 
služeb nejsou jen naše město a okolní obce, ale i místní obyvatelstvo a privátní firmy, kterým 
poskytují služby infrastrukturního charakteru.  

Přestože jsou v současné době služby města zatíženy výše jmenovanými činnostmi, nabízejí 
městu Český Krumlov převzetí správy vodovodní a kanalizační sítě od současného správce. A 
zde začíná těžký problém, těch, kteří chtějí služby města privatizovat. Pokud služby města 
nedostanou do své správy vodovody a kanalizace na území města, jejich budoucnost je 
nejistá, závislá na vůli a ochotě té či oné rady města služby zlikvidovat či ponechat ve stavu 
přežívání. K tomuto činu má každá rada města dostatečné nástroje, neboť tato společnost je ve 
100% vlastnictví města. Pokud služby města dostanou správu vodovodů a kanalizací, jejich 
likvidace bude obtížná.   

Ekonomická komise města považuje převzetí správy vodovodů a kanalizací službami města 
za příliš velké riziko pro město Český Krumlov, což dokládá svým přesvědčením, že považuje 
„realizaci v koncepci navrhovaných kroků a opatření ... za příliš velké riziko...“ a nebude se 
zabývat otázkou převzetí správy vodovodní a kanalizační sítě od současného správce. Vše 
spěje k prodeji služeb privátními investorovi, který snad navíc dostane i správu vodovodní a 
kanalizační sítě. Občané tak poznají výsledky privatizace ve zvýšených cenách všech služeb 
města. Významné výhody pro město Český Krumlov při zajištění poskytování výše 
uvedených služeb společností města padnou. Jde zejména o jednoznačnou možnost kontroly 
hospodaření společnosti a průkaznost čerpání jednotlivých nákladových položek, okamžité 
řešení krizových situací při živelných událostech, řešení momentálních potřeb a požadavků 
města a jeho obyvatel, možnost čerpání dotačních titulů, tak jako je mohou čerpat jiná města a 
obce. 

Toto vše je nyní ve hře. Privatizací služeb města bude ukončena debata o tom, proč 
v minulých letech rada města formou odjímání zisku ze služeb přivedla tuto obchodní 
společnost do současné nepříznivé majetkové situace, kdy chybí finanční prostředky na nákup 
nezbytné nové techniky. Privatizace může dočasně zkvalitnit úroveň služeb, nicméně za vyšší 
ceny, neboť obchodní smlouvy města a služeb města s 3% ziskem jistě nepřijme žádná 
privátní firma.Takže se těšme, či raději strachujme se, z blízké budoucnosti z důvodu 
zvýšených úhrad svozu odpadu, údržby a oprav místních komunikací, laviček, zastávek 
autobusů a dalších.  
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