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Vážení obchodní přátelé,
do společnosti Pražské služby, a. s.,
jsem nastoupil na pozici ředitele
centrálního nákupu a pořizování investic před více než pěti lety. Vzhledem k tomu, že ne všichni obchodní
partneři naší společnosti mě osobně
znají, dovolte mi, abych se úvodem
krátce představil.
Má cesta do společnosti Pražské
služby, a. s., vedla ze společnosti
ČESKÝ TELECOM, a. s., kde jsem
působil 10 let na různých obchodních pozicích, naposledy na pozici
branch manažera pro péči o klíčové
zákazníky působící ve ﬁnančním sektoru. Protože jsem chtěl své bohaté
zkušenosti z obchodování na straně
nákupu dále rozvíjet a více uplatnit,
byla pro mě nabídka pozice ředitele
centrálního nákupu Pražských služeb velkou výzvou.
Jsem rád, že dnes mohu konstatovat
splnění většiny stanovených cílů,
které jsme si při mém nástupu určili, a podílíme se tak na budování vysoce efektivní a dynamicky fungující
společnosti, kterou Pražské služby
dnes bezesporu jsou.
Mou dnešní profesní odpovědností
je řízení nákupu materiálu a služeb,
pořizování investic a od roku 2009
i centrální správa majetku společnosti. V oblasti investic náš úsek zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary společnosti kompletní podporu
v rámci všech investic od zpracování investičního plánu až po samotnou realizaci. Příkladem této dobře
fungující spolupráce může být rekonstrukce sídla společnosti Pražské služby, a. s., která byla úspěšně
dokončena v letošním roce.

Sídlo společnosti po rekonstrukci
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Sídlo společnosti v novém kabátě
Blížící se konec roku znamená pro většinu z nás bilancování toho, co vše se
nám v daném roce podařilo, podařilo méně či nepodařilo vůbec. Jsem proto velmi rád, že do první, tedy úspěšné kategorie mohu zařadit dokončení
rekonstrukce administrativní budovy – sídla společnosti Pražské služby, a. s.,
která se nachází na adrese Pod Šancemi 444/1, Praha 9.
Rekonstrukce byla nezbytná vzhledem ke čtyřicetiletému stáří budovy, jejímu
vysokému opotřebení a neúměrně vysoké energetické náročnosti. Rekonstrukcí budovy jsme dosáhli nejen výrazně lepších energetických vlastností celé budovy, ale také nesrovnatelně funkčnějšího a reprezentativnějšího
vzhledu sídla naší společnosti.
Jak jsme byli při rekonstrukci úspěšní, můžete sami posoudit na následujících
snímcích, které byly pořízeny po ukončení desetiměsíční rekonstrukce.

Pavel Pešek
ředitel úseku centrálního
nákupu a pořizování investic
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Sběrné dvory aktuálně

Pražské služby
ve zkratce:
 PRAŽSKÉ SLUŽBY – PARTNER
PREMIÉRY ČESKÉHO FILMU
ROMÁN PRO MUŽE

Slavnostní premiéra ﬁlmu se konala
22. 9. 2010 v Palace Cinemas Slovanský dům. Premiéra pro Pražské služby se konala o týden později za účasti
Michala Viewegha, autora knihy i scénáře, a režiséra ﬁlmu Tomáše Bařiny.
Film je divácky velmi úspěšný, zatím
ho shlédlo 447 tisíc diváků.
 REVOGUE – PRAŽSKÉ SLUŽBY

Společnost Pražské služby, a. s., obhájila pozici
provozovatele sběrných dvorů, které jsou zřízeny Magistrátem hlavního města Prahy. Konkrétně
v říjnu 2010 jsme zvítězili ve vyhlášených veřejných zakázkách na provozování sběrného dvoru
Puchmajerova (Praha 5), Proboštská (Praha 6),
Tiskařská (Praha 14) a Za zastávkou (Praha 15),
které jsou určeny nejen pro občany hlavního města. Celkový objem vysoutěžených zakázek představuje roční obrat ve výši přes 10 milionů korun.
Uživatelé sběrných dvorů tak mohou i v následujícím roce využívat námi poskytovaný
nepřekonatelný servis. Využívání sběrných dvorů zřizovaných Magistrátem hl. m. Prahy je pro občany hlavního města až na několik výjimek zcela zdarma a mohou do nich
odkládat např. objemný odpad, železo, stavební suť, dřevo, vysloužilé elektrospotřebiče, nebezpečné odpady, pneumatiky a další odpady. Využíváním sběrných dvorů
dochází k eliminaci vzniku černých skládek a k udržení čistoty a pořádku v Praze.
K dnešnímu dni společnost Pražské služby, a. s., provozuje 8 sběrných dvorů z celkového počtu 12 tzv. magistrátních sběrných
dvorů a další 2 sběrné
dvory, kde zřizovatelem je MČ Praha 4
a Praha 6.

Sběrné dvory hl. m. Prahy
provozované společností
Pražské služby, a.s.
Sběrné dvory hl. m. Prahy
provozované dalšími subjekty

6. Grand Prix PS
aneb Skoro ďábelská jízda
Ve čtvrtek 25. 11. 2010 se v Laterně
Magice na Nové scéně Národního
divadla konalo společenské setkání partnerů a klientů společnosti
Pražské služby, a. s., při příležitosti
módní přehlídky návrhářky Zuzany
Kubíčkové – REVOGUE – Pražské
služby. Kolekce modelů prezentující krásu a užitnou hodnotu materiálů
byla stvořena především z plastu,
papíru a skla.
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...aneb každoroční setkání klientů a partnerů Pražských služeb,
které se konalo 22. 10. 2010.
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Pražské služby
v záři reflektorů:
 E–ON ENERGY GLOBE AWARD

Naše společnost se ve své dlouhodobé strategii, mimo jiné, přihlásila
k nadstandardnímu ekologickému
chování, a tedy k obměně a rozšíření
ekologicky šetrného vozového parku
s akcentem na využití vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn /CNG/.
V rámci této strategie jsme vypracovali projekt, „EKO inovace, formou
plynoﬁkace vozového parku společnosti Pražské služby, a.s.“. S tímto
projektem se naše společnost letos
zúčastnila prestižní soutěže E-ON
Energy Globe Award ČR. V konkurenci 276 přihlášených projektů se
projekt Pražských služeb umístil mezi
prvními třemi nejlépe hodnocenými
projekty. Je to velký úspěch a další
důkaz, že naše společnost dělá maximum pro ochranu životního prostředí a že námi vykonávané činnosti jsou
na vysoké profesionální úrovni.

11/29/10 11:12:16 PM

 Víte, že Pražské služby mají
nový symbol pro zimní údržbu
komunikací?

 ELÁN – ROCKOVÍ VETERÁNI
PLNI ELÁNU
Mohli jsme se sami přesvědčit, že
Jožo Ráž, Vašo Patejdl a Jožo Baláž
na zahajovacím koncertu šňůry Elán
Tour 2010 v říjnu v Praze opravdu
„neboli zlí“!!! A tak jsme se letos naposledy sešli v našem oblíbeném Kaskáda baru a užili si večer plný rocku
i romantických písniček. Už se těšíme
na velké koncerty v roce 2011.

Partneři 6. GP PS: AKROP, AK Řanda Legal, AMERTON, AMT Příbram, AUTO JAROV,
CDV, CROY, DAP, DIZ Bohemia, ECO-SUN, EKOLION, EKO-SUNRISE, HANNES, LIMEG,
PROSTOR, PURUM, SPACEPLAN, TTV, TV FACILITY, VSP, ZAUNER
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