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Při premiéře ﬁlmu Vratné láhve ve Slovanském domě převzal tvůrčí tandem Svěráků dárkový koš od generálního
ředitele Pražských služeb Patrika Romana. Součástí koše
byly nejen květiny, ale také víno ve vratných lahvích a pan
Zdeněk Svěrák pečlivě zkoumal, zda tomu tak opravdu je.

NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

SNÍDANĚ S…
DANIELEM MACKERLEM
M
R O ZH O V O R
DANIEL MACKERLE
VEDOUCÍ STROJNÍ
PROVOZOVNY
PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.

Jaká byla Vaše cesta do PS?
Má cesta do Pražských služeb vedla v roce 1986 přímo ze základní
vojenské služby. Původně jsem
do bývalých Pražských komunikací nastoupil s tím, že po nějakém
čase přestoupím do VÚMV, kde
jsem se ucházel o pracovní pozici
zkušebního technika osobních automobilů. Místo na tuto pozici se
však neuvolnilo a já v tehdejších
Pražských komunikací, s počáteční
profesí garážmistr na závodě 03,
zůstal až do současnosti. Má profese se postupně měnila na mistra
popelářské provozovny na Praze
5, později na mistra servisu a od
roku 2005 pracuji jako vedoucí
strojní provozovny Závodu 11.

Jaká je Vaše pracovní náplň?
Strojní provozovna 11 800 zajišťu-

je vozový park na odvoz domovního odpadu a skládá se ze dvou
pracovišť. První se nachází na
Praze 6 v Proboštské ulici a druhé v Malešické spalovně. Mou
hlavní pracovní náplní je zajistit
bezproblémový výjezd a opravy
popelových vozidel na obou provozovnách současně. Jedná se
o denní výjezd více než 95 vozidel na odvoz domovního odpadu
včetně víkendu. Tato činnost vyžaduje dobrou spolupráci všech
vedoucích pracovníků strojní provozovny, kteří se na každodenním
výjezdu podílejí přímo, a nebo
zajišťují ostatní provozní podmínky, jako jsou opravy a servis vozů,
obsluhu PHM stanice atd. Myslím
si, že náš tým strojní provozovny
spolupracuje na velmi dobré úrovni a na mé kolegy se mohu vždy
spolehnout, proto všem patří mé
poděkování. V současném provozu zabírá značnou část mé pracovní doby administrativní činnost.
Pro zajištění kvalitního chodu
provozu musíme vždy samostatně
a operativně řešit náhlé problémy
a situace, které naše činnost a vozový park každodenně přinášejí.
Na vedení společnosti PS, a. s., se
obracíme pouze v případě řešení
velkých problémů. To samé vyžaduji i já od mých podřízených.

Jaké jsou Vaše profesní plány
a cíle pro letošní rok?
Nemohu říci, že bych měl vytýčené
na tento rok nějaké plány, ale přál
bych si usilovat o úpravu mzdy pro
řidiče popelových vozů. Bohužel,
z tohoto důvodu odcházejí kvalitní
řidiči a tato profese se stává „ﬂuktuanskou“, a to má velký vliv na
kvalitu vozového parku. Myslím
si, že nový platový systém by měl
tomuto stavu zabránit a profese
řidiče popelových vozů bude opět
zajímavá a perspektivní.
V letošním roce plánuje provozovna 11 800 obnovit autopark
o několik nových vozidel na odvoz
domovního odpadu, mezi kterými
budou i dvě vozidla s pohonem na
CNG (stlačený zemní plyn) .Pokud
se podíváme na současný pražský
provoz z hlediska ekologie, je nejvyšší čas pro ovzduší Prahy a také
nás všechny něco udělat.Jedním
z řešení je alternativní pohon motoru na CNG.Myslím si, že Pražské
služby a.s. udávají správný směr
i ostatním ﬁrmám provozující vozový park v hl. m. Praze.

Jak trávíte svůj volný čas?
Můj volný čas, pokud mi to umožňuje, trávím sportem a víkendy na
chalupě s rodinou.

Děkujeme za rozhovor

NEPŘEKONATELNÝ PARTNER
PREMIÉRY VRATNÉ LAHVE
FILM

Pražské služby se staly partnerem premiéry nového
českého ﬁlmu Vratné láhve, který pochází z dílny věhlasné ﬁlmařské dvojice (syna a otce) Jana a Zdeňka
Svěrákových. Scénář k ﬁlmu Vratné láhve napsal režisérův otec, oblíbený český herec a scénárista Zdeněk
Svěrák. Premiéra se uskutečnila 7. března.
V partnerství se tak spojily dvě důležité věci ze strany
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Pražských služeb. Těmi jsou podpora českého ﬁlmového průmyslu, a zároveň možnost poukázat na to,
že i taková malá a mnohými lidmi nepovšimnutá věc,
jakou je recyklace odpadů, je v dnešní době nezbytná. O tom svědčí i ﬁlmový supermarket, ve kterém
hlavní hrdina pracuje jako brigádník, ve kterém přes
veškerou dnešní modernizaci ještě stále pracují lidé ve
výkupu lahví.
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JSME TU PRO VÁS
„Domnívám se, že stávající platový systém je nevyhovující.
Rád bych se proto zeptal, zda-li připravovaný nový mzdový
řád bude spravedlivější v hodnocení pracovníků a zda-li bude
zaměstnance skutečně více motivovat?“
Odpovídá Luděk Votava,
personální ředitel Pražských
služeb:
Věřím, že naplníme očekávání
všech těch, kteří si přejí mít systém
odměňování spravedlivější a více
motivující.
Spravedlivější bude proto, že bude
objektivněji odrážet nároky na příslušné pracovní místo i pracovní
proﬁl zaměstnance. Nároky na
pracovní funkci budou vyjádřeny
tarifní třídou, přičemž stanovení
konkrétní tarifní třídy pro konkrétní pracovní funkci je výsledkem
práce hodnotící komise, jejímiž
členy jsou ředitelé závodů a úseků
a předseda odborové organizace.
Ta pomocí stanovené metodiky
přidělovala příslušné funkci body
prostřednictvím hodnocení osmi

kritérií, kterými byly například fyzická náročnost, psychická náročnost, vzdělání a podobně. Pracovní
proﬁl zaměstnance bude vyjádřen
takzvaným osobním ohodnocením, které na základě posouzení
způsobilosti vykonávat práci na
konkrétním pracovním místě stanoví přímý nadřízený. Obě tyto
složky tvoří nárokovou část mzdy
a mají tedy hodnotu 100 %.
Více motivující bude proto, že
každý zaměstnanec bude vědět,
co musí udělat pro to, aby dostal
ještě něco „navíc“, nebo naopak
za jaké prohřešky to něco „navíc“
bude kráceno. Toto se bude odehrávat prostřednictvím takzvané
variabilní složky mzdy. Každé pracovní místo bude mít podle povahy práce stanovenu výši variabilní

Před oﬁciální projekcí se
sešli tvůrci ﬁlmu Jan Svěrák, Zdeněk Svěrák a Erik
Abraham se zástupcem
hlavního partnera premiéry ﬁlmu, generálním
ředitelem
společnosti
Pražské služby Patrikem
Romanem a ministrem
pro životní prostředí
a místopředsedou vlády
Martinem Bursíkem.
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složky v %, dále periodu hodnocení (zpravidla měsíční, někteří
čtvrtletní) a především typy kritérií, prostřednictvím kterých bude
hodnocení probíhat (výkon, ekonomické ukazatele nebo pracovní chování či jejich kombinace).
Peníze z krácených variabilních
složek zůstanou na příslušném
útvaru a přejdou do takzvaných
provozních odměn stejně tak jako
peníze na variabilní složky v práci
nepřítomných zaměstnanců. Variabilní složka mzdy a odměny tvoří
nenárokovou část mzdy.

ZEPTALI
JSME SE

Jsem přesvědčen a máme to potvrzeno diskusemi s většinou vedoucích, že v podobě nového systému
odměňování dostávají jak vedoucí,
tak zaměstnanci nástroj umožňující výrazně lépe ohodnotit příspěvek každého zaměstnance ve
prospěch PS, a.s., než tomu bylo
doposud. Celé vedení společnosti
dbá na to, aby si jej zejména všichni vedoucí co nejrychleji osvojili
a hlavně aby jej plně využívali.

Začátkem letošního roku byla nastartována motivační soutěž, která
je určena zaměstnancům dělnických profesí. První výherce budeme
znát v průběhu dubna, ale již teď,
po dvou měsících, máme přehled
o nominovaných zaměstnancích.
Vedení podniku pro tyto zaměstnance připravilo dárek v podobě
2 vstupenek na představení ﬁlmu
Vratné láhve v sobotu dne 31. 3.
2007 od 20:00 ve Vilage Cinemas
Anděl.

SOUTĚŽ
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UDÁLOSTI
PRVNÍ
ZÁKAZNICKÉ
CENTRUM

Slavnostní otevření
prvního Zákaznického centra PS
Naše společnost připravila pro všechny Pražany výjimečnou Mikulášskou nadílku. 6. prosince 2006
jsme slavnostně otevřeli nové Zákaznické centrum
Pražských služeb v přízemí budovy Škodova paláce
v Jungmannově ulici.
Pražské služby se otevřením nového Zákaznického
centra začlenily do projektu „One Stop Shop“. Pražané si tak mohou vyřídit všechny potřebné náležitosti
na jednom místě, zatímco až doposud museli kvůli
roztroušenosti některých odborů Magistrátu hl. m.
Prahy a dalších subjektů absolvovat cestu z jednoho
konce Prahy na druhou. Konkrétně v naší kanceláři
si mohou občané, správci a vlastníci obytných budov,
ale i živnostníci, podnikatelé a ﬁrmy uzavřít, změnit
nebo ukončit smluvní vztah na odvoz odpadu, domluvit si termín na dodání či výměnu nádoby na odpad,
získat potřebné informace např. o sběrných dvorech,
podat stížnost atd.

Nové Zákaznické centrum slavnostně otevřeli generální ředitel Pražských služeb, a. s., Patrik Roman
a radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek

Andílci Pražských služeb nadělovali

POZVÁNKA

Pražské služby, a. s., a sportovní osada Montána Vás
zvou na 9. ročník turnaje v nohejbale trojic, který se
uskuteční 26. května 2007 v 9.30 v Montáně. Osada
Montána se nachází u obce Všenory (Praha – západ).
Občerstvení zajištěno. Bližší informace se dovíte na telefonním čísle 737 273 834 (pan Wolf).

Obchodní ředitel za přítomnosti moderátorky
akce Lucie Váchové vylosoval jistě šťastného
výherce
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