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Vážení obchodní přátelé,
již tradičně si Vás dovolujeme informovat prostřednictvím E.komentářů
Pražských služeb o aktuálním dění
v naší společnosti a novinkách v oblasti odpadového hospodářství, údržby komunikací a dopravního značení.
Předvánoční období a rychle se blížící
konec roku znamená úřadování a zvýšenou aktivitu v oblasti účtování. Rádi
se chlubíme svými úspěchy, na druhou stranu se snažíme poučit se z našich chyb a dosáhnout tak zlepšení
především v poskytovaných službách
a produktech za účelem nabízení
nepřEKOnatelného servisu našim klientům. Naše obchodní oddělení bylo
původně zaměřeno výhradně na odpadové hospodářství, nicméně již
druhým rokem probíhá centralizace
obchodní činnosti, a proto našim klientům poskytujeme formou doplnění
stávajících služeb komplexní zajištění
jejich požadavků a potřeb spojených
se správou areálů, komerčních a průmyslových objektů.
Než si však pročtete aktuální
E.komentáře, dovolte mi, abych se
představil. Jsem vedoucím oddělení
prodeje ZUKO (Závod údržby komunikací) a mým hlavním úkolem je
řízení obchodních aktivit a vedení obchodních reprezentantů zimní a letní
údržby komunikací, údržby zeleně,
dopravního značení a v neposlední
řadě také nové mycí linky cisternových vozidel v areálu sídla společnosti
Pod Šancemi, Praha 9.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám
za celoroční spolupráci a popřát
Vám krásné prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup do roku 2009.
Ing. Petr Machanský
vedoucí oddělení prodeje ZUKO

Pražské služby přejí klidné svátky
a úspěšný rok 2009
Adventní čas bývá charakteristický horečnou přípravou na Vánoce a je také
spojován s dobou naděje a očekávání, co nás v novém roce čeká. Pražské služby, a.s., přicházejí s dobrou zprávou, že i v dalších letech můžete počítat se
zvyšováním kvality našich služeb. Nicméně budeme bohužel i poslem horších
zpráv. Ani nás neminula tržní situace a přinutila nás k mírnému zdražování
jednotlivých služeb.
Věřte, že bychom svým klientům a partnerům velice rádi připravili jiné vánoční
překvapení, než „dáreček“ v podobě zvýšení ceny. Dovoluji si Vás ubezpečit, že
nevyhnutelnou valorizaci cen naše společnosť připravovala seriozně a citlivě.
Do nadcházejícího roku proto vyslovuji jistě společné přání, aby došlo
k umoudření cen na trhu tak, aby zbytečně nezdražovaly nakládání s odpady.
V soukromém životě bych Vám rád touto cestou popřál krásné a pohodové
Vánoce strávené v kruhu Vašich nejbližších a v profesním životě, abyste i v roce
2009 byli spokojeni s námi poskytovaným nepřEKOnatelným servisem.
Tomáš Kolinger, obchodní ředitel

Recese trhu druhotných surovin
Podle očekávání trh druhotných surovin začátkem 4. čtvrtletí 2008 nepříznivě zareagoval na světovou ﬁnanční a hospodářskou krizi poklesem výkupních
cen zejména v oblasti sběrového papíru, plastu a kovů nejen na území České
republiky, ale i v Evropě. Klesající poptávka po papírenském zboží, pokles průmyslové výroby a minimalizace dodávek druhotných surovin do Číny způsobily,
že se v současné době sběrový papír pro jednotlivé úpravce papíru prodává
na hranici rentability. Vzniklá situace byla dokonce na mezinárodním semináři
Asociace českého papírenského průmyslu, který se konal v polovině listopadu
2008, deklarována jako propad papírenského průmyslu dlouhodobějšího charakteru. Z výše uvedeného vyplývá, že situace u sběrového papíru je problematická nejen z pohledu dramaticky se snižujících výkupních cen, ale i vinou stále
klesající poptávky. V souvislosti s výše uvedeným vývojem na trhu byla společnost Pražské služby, a.s., přinucena ﬂexibilně zareagovat na tento nepředvídatelný a z naší strany skutečně zcela neovlivnitelný vývoj situace prostřednictvím
razantního snížení smluvních výkupních cen u našich jednotlivých dodavateením jsme
lů, a to od 1. 11. 2008. Pouze tímto, bohužel nepopulárním, opatřením
schopni do jisté míry redukovat v tomto segmentu případné ﬁnanční ztráty, které by měly přímý, negativní vliv na hospodaření naší společnosti.

Značíme silnice I. třídy
Ve třetí a čtvrté čtvrtině roku 2008 zahájila společnost Pražské služby, a.s., práce na dvou zakázkách na vodorovné dopravní značení pro ŘSD ČR. Konkrétně
se jedná o obnovu starého i označení nového dopravního značení na silnicích
I. třídy ve Středočeském kraji. Díky našemu technickému a strojnímu vybavení,
které patří v celé ČR mezi špičku, probíhají jednotlivé práce za plného dopravního provozu s minimálními omezeními pro řidiče i za nepříznivých klimatických podmínek. Finanční objem těchto dvou veřejných zakázek činí více než
32 mil. Kč bez DPH.
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Pražské služby
v záři reﬂektorů:

 Systém sběrných dvorů roste.
Společnost Pražské služby,
a.s., dne 19. 11. 2008 za účasti radního hlavního města Prahy Petra Štěpánka slavnostně
otevřela nový sběrný dvůr
v Praze-Uhříněvsi.
 Společnost Pražské služby,
a.s., se stala hlavním partnerem výstavního projektu
ZELENÁ ARCHITEKTURA/
GREEN ARCHITECTURE podporovaného magistrátem hl.
města Prahy, který zahrnoval
čtyři paralelní výstavy zaměřené na ekologickou, nízkoenergetickou a pasivní architekturu z celého světa. Byl to
první projekt podobného druhu v České republice, prezentovaný v Praze od 30. 10. do
14. 12. 2008 a určený všem zájemcům o nové trendy v „zeleném“ bydlení a životním stylu.
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ZEVO oslavilo 10. výročí
Ve středu 29. října 2008 se v Malešicích sešli ti, kteří se podíleli
na vybudování a zlepšování ZEVO Malešice, aby společně oslavili
10. výročí jeho provozu. Přítomni byli i zástupci hlavního města
Prahy, městských částí, obchodní partneři a novináři. Samotná
akce 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.

Uklízíme černé skládky
Společnost Pražské služby, a.s., se pravidelně účastní výběrových
řízení na likvidaci černých skládek. Poslední veřejnou zakázku malého rozsahu, vyhlášenou hlavním městem Prahou, jsme realizovali koncem měsíce listopadu 2008, kdy jsme odstraňovali celkem
5 černých skládek na území MČ Praha 10 a MČ Praha Kunratice.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě nabízíme výhodné podmínky
na služby spojené s úklidem černých skládek, máme mnoho provozních zkušeností při jejich odstraňování i v terénu nepřístupném
pro svozovou techniku. V letošním roce jsme např. zajišťovali odstranění černé skládky v Komořanské rokli nebo v rokli na území
MČ Slivenec, kde byl výsledek naší práce kladně ohodnocen. Bohužel, snahy společnosti Pražských služeb, a.s., narážejí na neukázněnost některých občanů, a tak plochy, které již byly uklizeny, jsou
po určité době již opět k nepoznání. Nejčastěji se jedná například
o kontejnerová stání v hustě obydlených částech Prahy.

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 a dále na seznámení našich obchodních partnerů
s obchodní a technologickou strategií naší společnosti. Zároveň byla
našim partnerům představena námi používaná špičková technologie
na mytí a čištění cisteren a nabídnuta spolupráce v této oblasti.
Semináře, který za Pražské služby, a.s., zahájil člen vedení společnosti pan František Sedláček a v rámci něhož představil obchodní ředitel
pan Tomáš Kolinger obchodní strategii společnosti, 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.

 Pražské služby spouštějí novou kampaň za čistou Prahu
s názvem „Milujete Prahu?
Dokažte to!“
Komunikační kampaň má
za cíl povzbudit Pražany, aby
se lépe starali o své město
a více se zapojili do snahy
udržet Prahu čistou. Slogan
kampaně je zároveň jasnou
výzvou: „Milujete Prahu? Dokažte to!“
Pražané si sice uvědomují, že
čisté město znamená zdravější a šťastnější život, ale pouze
malé množství z nich je ochotno pomoci udržet město čisté.
Pražské služby proto chtějí
prostřednictvím
kampaně
docílit toho, aby si obyvatelé
Prahy uvědomili, že jsou zodpovědní nejen za čistotu svých
domovů, ale také města, a že
čisté město jim může nabídnout lepší život.
„Kampaň se zaměřuje zejména na ty, kteří občas zhřeší
na úkor veřejného pořádku
například z důvodu vlastního
pohodlí nebo z neznalosti.
Proto chceme za použití informační a emoční složky kampaně pozitivně ovlivnit chování
lidí ve chvíli, kdy se rozhodují,
jak naložit s odpadem, ať už
se jedná o nedopalek či starý
nábytek,“ říká generální ředitel Pražských služeb Patrik
Roman.
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