Emitent: společnost Pražské služby, a.s., IČO: 601 94 120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190
00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2432
Datum uveřejnění: 20. listopad 2017
Vnitřní informace: Generální obnova a ekologizace ZEVO Malešice
Zařízení pro energetické využití odpadu Malešice je v nepřetržitém provozu již více než 20 let,
přičemž některé využívané technologie jsou starší než 25 let. Zařízení se tak blíží k hranici své
životnosti a vyžaduje generální obnovu jak v oblasti termického zpracování odpadu, tak i
v oblasti čištění spalin. Z porovnání všech posuzovaných variant rekonstrukce jak po stránce
ekonomické a strategické, tak i po stránce technické a garanční, vyšla jako nejvýhodnější
varianta rozsáhlé obnovy s maximálním využitím stávajícího technologického potenciálu
zařízení.
Společnost Pražské služby, a.s. proto v nadcházejících letech hodlá realizovat významnou
investiční akci pod názvem „GOLEM“ (Generální obnova a ekologizace ZEVO Malešice). Tato
investice je technologicky rozdělena do dvou částí, konkrétně na Část 1 – Termické zpracování
odpadu a Část 2 – Čištění spalin. Celková výše této investice se odhaduje na cca 2,8 mld. Kč. O
způsobu financování projektu nebylo dosud definitivně rozhodnuto. Je zřejmé, že část
investičních nákladů bude hradit společnost z vlastních zdrojů a část investičních nákladů bude
hrazena z vnějších zdrojů. Očekává se, že práce na investiční akci GOLEM potrvají přibližně 4 a
půl roku.
Investice GOLEM bude mít také pozitivní dopady na životní prostředí. Po její realizaci totiž
budou díky obnově technicky zastaralé termické části výrazně sníženy emise zařízení.
Obnova se netýká kogenerační technologie na výrobu tepelné a elektrické energie, která je
v provozu jen přibližně 7 let.
Po ukončení investiční akce GOLEM hodlá společnost Pražské služby, a.s. realizovat revitalizaci
opláštění, exteriérů a interiérů, a to včetně veřejné soutěže na architektonicko - urbanistický
návrh této revitalizace. Záměrem společnosti je také vybudovat v budoucnu třídící
linku/balíkovací stanici.
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