Informace o činnostech vykonávaných v částech závodu společnosti Pražské služby, a.s. tvořících
samostatnou organizační složku

Části závodu společnosti:
Závod společnosti Pražské služby, a.s. je rozdělen na následující dvě části tvořící samostatné
organizační složky:
1) část závodu společnosti tvořená všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně
podřízených útvarů) vyjma Závodu 15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených
útvarů), tj. zejména útvary společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek
marketingu PR a komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického
controllingu - 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek
investic, nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii)
Závod odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (dále jen „Část závodu 1“); a
2) část závodu společnosti označená jako Závod 15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně
podřízených útvarů) (dále jen „Část závodu 2“).

Část závodu 1:
V rámci Části závodu 1 jsou vykonávané činnosti zejména pro hlavní město Praha a jeho příspěvkové
organizace. Jedná se zejména o tyto činnosti:














nakládání s odpady (směsný, tříděný, nebezpečný, gastro, elektro), zejména jejich sběr,
shromažďování, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, energetické a materiálové využití
odpadů a jejich odstraňování
přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů
provozování sběrných dvorů pro HMP
dotřídění separovaných odpadů
zajištění kontaktních zákaznických center pro HMP
čištění nádob
čištění komunikací
letní a zimní údržba komunikací
dopravní značení
obsluha odpadkových košů, včetně instalace a údržby
údržba zeleně
odstraňování graffiti
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Část závodu 2:
V rámci Části závodu 2 jsou vykonávané činnosti pro jiné subjekty, než hlavní město Praha a jeho
příspěvkové organizace. Jedná se zejména o tyto činnosti:









nakládání s odpady (směsný, tříděný, nebezpečný, gastro, elektro), zejména jejich sběr,
shromažďování, výkup, přeprava, doprava, úprava, materiálové využití a odstraňování
přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů
čištění nádob
čištění komunikací
letní a zimní údržba komunikací
obsluha odpadkových košů, včetně instalace a údržby
údržba zeleně
odstraňování graffiti

-2-

