ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY

INFOKONTEJNER
4 2008

P.F. 2009
NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

DEN S
PATRIKEM ROMANEM
ROZHOVOR

činnost, značná ﬂexibilita závodu 11 a precizní práce závodu 14.
Jim patří můj dík a pochvala. To
samé si však zaslouží také všichni
ti, kteří poctivě a usilovně pracovali a podíleli se na tom, že výsledky
za první tři čtvrtletí roku nám již dávaly důvod k úsměvu a že naše společnost, i v tomto náročném roce,
opět obstála se ctí.

PATRIK ROMAN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Pane generální řediteli, v rozhovoru přesně před rokem jste řekl:
„Bez nadsázky mohu říci, že to
bude nesmírně náročný rok. Čeká
nás realizace mnoha strategicky
důležitých záměrů, ale také vyrovnání se s tím, že kvůli škrtům
v městském rozpočtu budeme
muset dohánět výpadek v tržbách
od našeho největšího zákazníka
v řádech mnoha desítek milionů
korun.“ Jaký byl tedy rok 2008
z Vašeho pohledu?
Náš odhad byl velmi přesný a rok
2008 byl opravdu náročný, a to
po všech stránkách. Již první měsíce
roku, opět kvůli špatné zimě, pro nás
znamenaly ze silničářského hlediska
velkou ztrátu. Troufám si tvrdit, že
největší za posledních mnoho let.
Také situace s rozpočtem hlavního
města Prahy nebyla vyjasněná přibližně do poloviny roku. Nicméně
díky tomu, že se nám dařilo v jiných
odvětvích našeho podnikání, ztrátu jsme poměrně rychle vyrovnali
a pololetní výsledky společnosti
již byly pozitivní. Velkou zásluhu
na zlepšení situace společnosti měla
zejména naše expanzivní obchodní
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chodování s druhotnými surovinami. Nejmarkantnější je to u prodeje
vytříděného papíru, který se ještě
v polovině roku 2008 obchodoval
na úrovni cca 2 tis. korun za tunu
a dnes se výkupní cena tuny papíru blíží nule. Při celkovém množství
cca 50 000 tun, které se ročně zpracují na našich 2 třídicích linkách, je
ﬁnanční ztráta obrovská. Musíme
neprodleně zahájit jednání s radnicí
Tento rok proběhl také personálně- hl. m. Prahy a také s ministerstvem
-procesní audit. Již druhý za čtyři životního prostředí, abychom se
roky. Jaké byly jeho cíle a jaké jsou pokusili zmírnit tyto nepříznivé dopady pro naši společnost.
jeho závěry?
Cílem v pořadí již druhého personálního auditu bylo dokončení prací Co Pražské služby tedy čeká v roce
v této oblasti tak, abychom měli, jak 2009?
se říká, naprosto čistý stůl a mohli Bez nadsázky to bude pro nás zatím
si být jisti, že již nemáme nevyuži- nejtěžší zkouška naší odolnosti. Já
té rezervy. Jedním z cílů bylo také však pevně věřím, že díky našemu
přesvědčit naše akcionáře, že námi společnému úsilí zvládneme i toto
prováděné činnosti jsou dobře orga- těžké období a dokážeme, že jsme
nizovány, promyšleny a dotaženy silná a stabilní společnost, která se
do posledních detailů a že zachází- umí vypořádat s nepříznivými okolme se svěřenými hodnotami s péčí nostmi.
řádného hospodáře. Provedený
audit byl velmi prospěšný, neboť Co byste popřál Pražským služdíky výborné spolupráci s auditory bám do nového roku?
BNV Consulting se nám, mimo jiné, Především bych nám všem popřál
podařilo dát dohromady spoustu pevné zdraví, spokojenost v osobdobrých nápadů, z nichž jsou ně- ním i pracovním životě a hodně
které již realizovány a na ty ostatní štěstí v novém roce. Všem, kteří
se brzy dostane. Závěrem auditu s poctivostí, odhodláním a radostí
bylo ze strany auditorů konstatová- dělají svou práci, bych chtěl jméno, že naše společnost je velmi dob- nem vedení společnosti moc poře fungujícím celkem, což je pro nás děkovat za jejich obětavou a často
jistě potěšující.
velmi náročnou práci. Pražským
službám bych pak popřál, aby se
Neustále teď všichni slyšíme i nadále společnosti dařilo s tak vzeo celosvětové hospodářské krizi. stupnou tendencí úspěšnosti jako
Jaký dopad bude mít na Pražské doposud, aby ten, jistě pro mnoho
ﬁrem a společností zlomový rok
služby?
Já bych nemluvil jen o tom, jaký 2009, překonaly bez větší úhony
dopad bude, ale zmínil bych i sku- a aby nám zaměstnancům to nadšetečnost, jaký dopad má současná ní a chuť budovat a pilně pracovat
recese celosvětového trhu na naši vydrželo i v tom novém roce.
společnost již nyní. Byli jsme totiž
jedním z prvních odvětví, které krize S úctou
PATRIK ROMAN
zasáhla, a to především v oblasti ob-
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SQUASH TURNAJ
PRAŽSKÝCH SLUŽEB, a.s.
Dne 7. 11. 2008 společnost Pražské
služby, a.s., zorganizovala pro své
klienty již 2. ročník squashového turnaje PS, a.s. Sešli jsme se opět v příjemném prostředí Squash Areny
Novodvorská, kde byl pro squashechtivé borce (tentokrát opravdu jen
pro borce, neboť nedorazila ani jedna představitelka křehkého pohlaví,
což je škoda, neboť poháry nenašly
cestu ke svým vítězkám) připraven
nejen skvěle zorganizovaný turnaj,
ale i posilnění ve formě chutného
rautu. Na kurtech se zápolilo s nasazením, tvrdě a nekompromisně,

ale ve stylu férové hry. Turnaj byl
ozdoben opět přítomností Tomáše
Cvikla, kterého ovšem organizátoři
po loňském protest songu ze stran
amaterských hráčů/klientů nechali squashovat mimo turnaj (stejně
má doma pohárů, že neví, kam je
dávat).
Takže sláva těmto vítězům:
1. místo: Milan Bartoš
2. místo: Petr Ayeboua
3. místo: Patrik Roman
(Generálnímu řediteli tímto srdečně gratulujeme za skvělý výkon!)

duelu. V průběhu večera zahrálo také elektronické dívčí
smyčcové trio NOBLES. Pro účastníky byla kromě tradičního závodu v motokárách připravena také soutěž
v malování na tělo – BODYPAINTING –, ve kterém se
tentokrát nehodnotilo umělecké dílo, ale „kopírování“
originálního modelu od profesionálního výtvarníka.
A kdo neměl odvahu na řízení motokáry, užil si to s dálkovým řízením modelu formule. Připraven byl rovněž
bohatý raut a hudba až do rána v podobě diskotéky
Oldy Burdy. Těšíme se na další motokárování.
V pátek 10. října 2008 se tradičně konala již 4. Grand
Prix společnosti Pražské služby, a.s., v Kart Centru
v Radotíně. Pozvání na večer plný zábavy, hudby,
umění a adrenalinového sportování, kterým provázeli
Leoš Mareš a Petr Horák, přijali významní klienti a obchodní partneři společnosti Pražské služby, a.s. Zlatým
hřebem večera bylo vystoupení populárního zpěváka
Jiřího Zonygy a obchodního ředitele společnosti Pražské služby, a.s., Tomáše Kolingera v rockovém duetu –

SPORTOVNÍ
UDÁLOST

RYCHLÁ
KOLA

Výsledková listina:
Soutěž o nejohleduplnější závodnici „Šnek ženy“:
Petra Sládková
Soutěž o nejohleduplnějšího závodníka „Šnek muži“:
Pavel Petrjánoš
Finále 4. Grand Prix Pražských služeb, a.s., ženy:
1. Klára Pěkná
2. Kateřina Sklenářová
3. Jitka Vochozková
Nejrychlejší kolo ženy: Klára Pěkná
Finále 4. Grand Prix Pražských služeb, a.s., muži:
1. Ondřej Štochl
2. Pavel Konáš
3. Jan Kobylka
Nejrychlejší kolo muži: Ondřej Štochl
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SYSTÉM SBĚRNÝCH
DVORŮ ROSTE
KVALITNÍ
SBĚR

Městská část Praha-Uhříněves
a společnost Pražské služby, a.s.,
podnikly další krok pro ještě čistější
hlavní město. Ve středu 19. listopadu 2008 jsme za účasti radního
hlavního města Prahy Petra Štěpánka, obchodního ředitele Pražských
služeb Tomáše Kolingera a zástupkyně starosty Městské části PrahaUhříněves Elišky Machačové slavnostně otevřeli nový sběrný dvůr,
který podporuje snahy Pražanů
udržet svoje město čisté.
Vytvářením
systému
sběrných
dvorů se město snaží řešit problém
mnoha Pražanů, kteří se chtějí
chovat šetrně k životnímu prostředí,
mnohdy ale nevědí, kam s věcmi,
které dosloužily, nebo kam odvézt
odpad, který nepatří do směsného
či tříděného odpadu. Současně se
snaží občany ekologicky vychovávat,
předcházet vzniku z minulosti

DESETILETÁ
Á
TRADICE

poměrně rozšířeného problému tzv.
černých skládek a tím chránit naše
životní prostředí. Provoz sběrných
dvorů je zajišťován na základě
smlouvy s provozující ﬁrmou nebo
prostřednictvím městské části,
které hlavní město Praha poskytuje

na provoz sběrného dvora roční
jednorázovou neinvestiční dotaci.
Nový sběrný dvůr v Praze-Uhříněvsi
se tak stane dalším článkem
recyklačního mechanismu, který již
úspěšně slouží občanům v jiných
městských částech.

ZEVO OSLAVILO 10. VÝROČÍ
Ve středu 29. října 2008 se v Malešicích sešli ti, kteří
se podíleli a podílejí na vybudování a zlepšování
ZEVO Malešice, aby společně oslavili 10. výročí jeho
provozu. Přítomni byli i zástupci hlavního města Prahy,
městských částí, obchodních partnerů a novinářů. Akce
sama probíhala v obrovském, krásném stanu přímo
před hlavní budovou závodu, kde panovala příjemná
a přátelská atmosféra. Odpoledne začalo tiskovou
konferencí, kterou zahájil generální ředitel Pražských
služeb Patrik Roman a radní HMP pro oblast životního
prostředí Petr Štěpánek. Ředitel ZEVO Aleš Bláha pak
společně s generálním ředitelem Pražských služeb
Patrikem Romanem představili novinářům a hostům
historii, současnost i plány ZEVO do budoucna.
Hlavní kulturní událostí slavnostního odpoledne
bylo vystoupení zpěváka Michala Davida a na závěr
čekalo hosty překvapení v podobě ohňostroje, který
zakončil oslavy desátého výročí ZEVO. Slavnostní akci
moderoval populární Libor Bouček. Doufáme, že se
akce všem líbila a že ZEVO bude stále tak úspěšné…
V duchu správné narozeninové oslavy nechyběl ani dort.
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ODBORNÝ SEMINÁŘ
CACS
Dne 6. listopadu 2008 se v Praze
v hotelu Olympic uskutečnil II. seminář CACS, na jehož přípravě se spolupodílely Pražské služby, a.s., a Potravinářská komora ČR. Seminář byl
orientován zejména na vyhodnocení zkušeností s vydáváním ECD
(Jednotného evropského atestu)
a možností čištění cisteren pro přepravu potravin v provozovnách členů CACS. Semináře, který za Pražské služby, a.s., zahájil člen vedení
společnosti pan František Sedláček,
se zúčastnilo 42 zástupců členských
organizací CACS, dalších čisticích
stanic, producentů potravin, krmných směsí a chemikálií a jejich dopravců a též zástupců výrobců a dodavatelů příslušných technologií.
Pražské služby, a.s., tímto navázaly
na úspěšné absolvování certiﬁkace

čisticí stanice (mimo jiné jako nejlépe hodnocené čisticí stanice v rámci
ČR) a začaly od 1. 11. 2008 vydávat
mezinárodní atest o čištění ECD.

Všem, kdo se podíleli na znovuzrození provozu čisticí stanice v areálu
naší společnosti, patří poděkování
vedení společnosti.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE O VYNIKAJÍCÍHO PRACOVNÍKA
V DĚLNICKÉ PROFESI ZA 3. ČTVRTLETÍ 2008 – HOTEL OLYMPIK

SÍŇ
SLÁVY

Dne 2. 12. 2008 proběhlo slavnostní předávání cen už známé motivační soutěže v hotelu Olympik. Bylo vyhlášeno 23
vítězů v kategoriích řidič, popelář, metař, pracovník dopravního označení, pracovník stavební údržby, obslužné profese, manipulační dělník a jeřábník. Vítězové při slavnostním vyhlášení převzali diplom a obálku s poukázkou na zboží.
Ocenění metaři:
Zdeněk Bureš
Josef Šarišský
Petr Kořínek
Ocenění pracovníci dopravního
označení:
Richard Syblík
Zdeněk Heime

Oceněný jeřábník:
Miroslav Janík

Marek Bernášek
Zdeněk Vavrous

Ocenění řidiči:
Bohuslav Tůma
Marek Cina
Jaroslav Enökl
Jaroslav Procházka

Ocenění popeláři:
Jaroslav Lovas
Pavel Haluška
Karel Svoboda
Jiří Méri

Oceněný pracovník stavební
údržby:
Jaroslav Růžička
Ocenění v obslužných profesích:
Libor Musil
Milan Tůma
Václav Tesař
Zdeněk Klečacký
Ocenění manipulační dělníci:
Petr Lemoch
Václav Hofrichter
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PROVOZOVNA TŘÍDĚNÝCH
ODPADŮ ZÁVODU ZORO
PŘEDSTAVUJEME

Provozovna tříděných odpadů je
v porovnání s ostatními celky PS,
a.s., jednou z nejmladších. Vznikla
před třemi lety a bylo v ní zaměstnáno 69 lidí. Poslání provozovny
bylo již od počátku velmi široké.
Jednalo se o strojní část včetně technického zázemí, která se zabývala
odvozem všech nádob se spodním
výsypem, svozem živnostenského
odpadu, separovaných komodit ze
sběrných dvorů a z právě se začínajícího svozu gastroodpadu. Druhou
zásadní činností bylo v této době
provozování čtyř sběrných dvorů
a zajištění třídění odpadů v požadované kvalitě u vybraných zákazníků
PS, a.s. Společným jmenovatelem
veškerých činností provozovny tak
doposud zůstává třídění odpadu
a kontejnerová přeprava.
V současnosti náš tým čítá 124
pracovníků a neustále se rozrůstá.
Zákazníků PS, a.s., v oblasti svozu
velkoobjemových a lisovacích kontejnerů totiž neustále přibývá, otevíráme nová separační střediska
a v neposlední řadě roste počet
provozovaných sběrných dvorů.
Pro tuto činnost máme k dispozici
59 nákladních vozidel, 7 vleků, cca
450 kontejnerů a 77 kusů lisovací
techniky.
Organizačně je dnes provozovna
rozdělena do tří základních celků:

Středisko svozu tříděných
odpadů

provádíme po nezbytných legislativních krocích také svoz nebezpečného, konkrétně infekčního odpadu.
Na tomto středisku je soustředěno
nejvíce pracovníků a speciální techniky provozovny, kterou dokážeme
velice efektivně využívat, a to jak
pro převoz speciálních nákladů, tak
na konkurenčním bojišti odstraňování černých skládek.

obsluhu velkoobjemových kontejnerů v magistrátním systému svozu
odpadu od obyvatel hl. m. Prahy.
Na tomto středisku jsou umístěny
spíše lehčí nákladní vozy do 12 tun,
které mimo této základní povinnosti
obsluhují mnoho dalších zákazníků
z podnikatelské sféry Prahy. Nedávno zde proběhl pilotní projekt
tzv. sdružených stanovišť velkoobjemových kontejnerů, kde jsme se
ve spolupráci s MHMP snažili naStředisko sběr odpadu
Jak již vyplývá z názvu, náplní bídnout občanům jakýsi „mobilní
pracovníků tohoto střediska je sběrný dvůr“.
sběr a třídění odpadů „všeho
druhu“. Třídění a následné lisování V letošním roce si velmi ceníme náv nepřetržitém provozu provádíme kupu a začlenění pěti kusů nových
přímo v místě vzniku odpadů – vleků do každodenního provozu,
druhotných surovin, což je obecně z nichž dva jsou konstruovány pro
bráno jako nejefektivnější postup. přepravu dvou velkoobjemových
Naším pracovištěm jsou tedy či vanových kontejnerů najednou.
například obchodní řetězce MAKRO, V celkovém počtu sedmi vleků se
TESCO, Letiště Praha a řada dalších mám podařilo značné zefektivnění
zákazníků PS, a.s., včetně provozu přepravy odpadů k využití a recyklaMedisterů 160 v nemocnici IKEM, ci či v horším případě k odstranění.
kde termickou cestou zbavujeme Velice spokojeni jsme také se zařínebezpečný odpad jeho infekčních zením Roll-pack, které již druhým
rokem naprosto spolehlivě pracuje
vlastností.
Nelze opomenout provozování na lisování a zhutňování odpadů
a obsluhu sběrných dvorů, které s cca 6násobným využitím skladodnes již v povědomí občanů neod- vacího prostoru kontejneru, před
myslitelně patří k oranžovo-zelené jeho dalším transportem.
barvě Pražských služeb, a.s. Posledním počinem na poli provozování Závěrem bych tímto ještě rád posběrných dvorů je nedávné otevření děkoval všem zaměstnancům naší
sběrného dvora v lokalitě Prahy 22 provozovny za dobře odvedenou,
obětavou práci v tomto roce a po– Uhříněvsi.
přál mnoho elánu do osobního
i pracovního života v roce 2009.
Středisko komunální

Hlavní náplní je svoz separovaných
odpadů (sklo, papír, plast) z nádob
se spodním výsypem. V současné
době zde obsluhujeme cca 2900
separačních stanovišť po celém
území hl. m. Prahy. Neméně důležitou činností střediska je zabezpečení veškerých požadavků na odvoz
odpadů velkoobjemovými či lisovacími kontejnery a v neposlední řadě
dnes extrémně se rozvíjející svoz
gastroodpadu. Práce zde probíhají odpad
ve dvousměnném provozu sedm Středisko komunální odpad vzniklo Ing. Aleš Zahradník
dní v týdnu a od června tohoto roku jako speciﬁcký účelový útvar pro vedoucí provozovny tříděných odpadů
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OD SBĚRU BIOODPADU
K ZELENÉ ARCHITEKTUŘE
Společnost Pražské služby, a.s., se stala partnerem
výstavního projektu ZELENÁ ARCHITEKTURA / GREEN
ARCHITECTURE, který zahrnoval celkem čtyři paralelní
výstavy zaměřené na ekologickou, nízkoenergetickou
a pasivní architekturu z celého světa. V období od 30. 10.
do 14. 12. 2008 se tak všichni zájemci o „zelené bydlení“
mohli blíže seznámit s jednotlivými výstavami:
• ZELENÁ ARCHITEKTURA.CZ / GREEN ARCHITECTURE.CZ
• MITCHELL JOACHIM / ARCHITECTURAL + URBAN +
ECOLOGICAL DESIGN
• SLUNEČNÍ ARCHITEKTURA V RAKOUSKU / SOLAR
ARCHITECTURE IN AUSTRIA
• ZUMTOBEL GROUP AWARD
a seznámit se tak s tvorbou a názory jednotlivých
architektů.

ZELENÉ
STAVBY

PŘEDPREMIÉRA FILMU „QUANTUM OF SOLACE“

NEPŘEKONATELNÉ
BONDOVKY

V úterý 2. prosince 2008 se konalo
netradiční předvánoční setkání s VIP
klienty Pražských služeb. Tentokrát
jsme pozvali naše významné
obchodní partnery na předpremiéru
nejnovější bondovky „Quantum
of Solace“ do Gold Class Village
Cinemas na Andělu. Večer měl velký
úspěch nejen zásluhou hlavnímu
hrdinovi v podání populárního
Daniela Craiga, ale především díky
vynikající přátelské atmosféře.
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PSALI O NÁS
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VYDALY FIRMY
ČEZ, TELEFÓNICA O2 A PRE
Praha 13. listopadu (ČTK)
Nejlepší výroční zprávu s výsledky
hospodaření za loňský rok vydala
energetická skupina ČEZ následovaná operátorem Telefónica O2
a další energetickou ﬁrmou Pražská
energetika. Skupina ČEZ zvítězila
i v kategoriích informační hodnota a graﬁcký design. Výsledky 15.
ročníku soutěže Nejlepší výroční
zpráva ČR dnes oznámilo Sdružení
Czech Top 100. Celkem se soutěže
zúčastnilo 128 výročních zpráv.
Největší zlepšení z ﬁrem v první
desítce zaznamenala společnost
Pražské služby, která se na letošní desáté místo místo posunula
z loňské 28. příčky. Naopak na-

příklad loni šestý mobilní operátor
T-Mobile Czech Republic letos se
svou výroční zprávou skončil až 17.
a Česká pojišťovna meziročně klesla
o deset míst na letošní 19. místo.
V loňském roce byly na prvních
třech místech celkového hodnocení společnosti ČEZ, Škoda Auto
a Pražská energetika. Dlouhodobě
je největším sběratelem prvenství
v této soutěži ČEZ.
Odborná porota posuzovala výroční zprávy podle 35 kritérií, například včetně rozsahu a přehlednosti
zveřejněných údajů, zveřejnění údajů nad rámec minimálních legislativních požadavků, umělecké kvality
fotograﬁí a technického zpracování
nebo souladu vizuální a obsahové
složky.

Účast v soutěži je pro ﬁrmy dobrovolná. Některé ﬁrmy letos podle
organizátorů nestihly termín pro
zaslání výroční zprávy, například
PPF nebo Hypoteční banka. Jiní
z předešlých účastníků účast odmítli, na druhou stranu se řada ﬁrem
účastnila soutěže vůbec poprvé,
třeba Český rozhlas nebo úvěrová
pojišťovna Euler Hermes Čescob.
Výroční zprávy musejí ze zákona
jednou ročně vydávat ﬁrmy, jejichž
účetní závěrku ověřuje auditor. Tento veřejný dokument většinou vychází v podobě brožury a zahrnuje
popis ﬁrmy a jejích činností, ﬁnanční výsledky s komentářem a složení
vrcholových orgánů.
Zdroj: Czech Top 100

PRAŽSKÉ SLUŽBY SPOUŠTĚJÍ NOVOU KAMPAŇ
Mam.cz, 1. 12. 2008
Kampaň za čistou Prahu s názvem
„Milujete Prahu? Dokažte to!“ zahajuje v nejbližších dnech společnost Pražské služby, která v hlavním městě likviduje komunální
odpad. V následujících dnech lidem
do schránek rozdá 500 000 informativních letáků, na velkoplošných
obrazovkách ve městě bude vysílat
spot a na několika rozhlasových stanicích poběží reklama, informovaly
Pražské služby.
Pražské služby chtějí, aby si Pražané uvědomili, že jsou zodpovědní
nejen za čistotu svých domovů, ale

také města. „Lidé často odhazují
odpadky přímo na ulici nebo neuklízejí po svých psech a automaticky
očekávají, že se o to postará někdo
jiný,“ řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.
Kampaň přinese obyvatelům hlavního města informace o tom, jak naložit s odpady různého druhu, proč
je to důležité a jak je Pražské služby
dále zpracovávají. „Chceme pozitivně ovlivnit chování lidí ve chvíli, kdy
se rozhodují, jak naložit s odpadem,
ať už se jedná o nedopalek či starý
nábytek,“ řekl Roman.
Informace o tom, jak se správně
chovat při nakládání s odpady,

mohou Pražané získat v call centru
Pražských služeb na telefonním čísle
284 091 888.
Od začátku července platí v hlavním
městě vyhláška o čistotě, která kromě pití alkoholu na veřejnosti trestá
například odhazování nedopalků
nebo žvýkaček na ulici, krmení holubů nebo močení na veřejných
místech. Za její porušení hrozí až tisícikorunová pokuta na místě nebo
až 30 000 korun ve správním řízení. Během prvního týdne platnosti
vyhlášky o čistotě strážníci vybrali
přes 60 000 korun od 525 provinilců, 35 přestupků předali do správního řízení.
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