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Náš závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti je 
v souladu s  naší vizí být lídrem trhu odpadového hospodářství. Chceme vždy 

poskytovat nejkvalitnější služby při maximálním ohledu na životní prostředí, péči  
o zaměstnance a ohleduplnosti k místním komunitám.

Udržitelnost je v jádru všeho, co děláme. Tam, kde je to možné, odpady využíváme. 
Odvádíme tak odpad ze skládek, čímž snižujeme emise skleníkových plynů, šetříme 
přírodní zdroje a chráníme kvalitu ovzduší. Jsme pyšní, že můžeme poskytovat udržitelné 
služby všem našim zákazníkům, ať už jde o ty komunální, průmyslové či komerční.

V posledních letech jsme v  oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti 
dosáhli velkého pokroku. Abychom v něm mohli efektivně pokračovat, nastavili jsme 
si v  roce 2018 strategii udržitelného rozvoje, která je založena na čtyřech pilířích. 
Zaměřuje se na naši odpovědnost v  oblasti environmentální, sociální, občanské  
a zákaznické. 

V oblasti environmentální jsme se zavázali k významnější podpoře využívání druhotných 
surovin, ochraně biodiverzity tam, kde působíme, a ekologičtějšímu odstraňování 
odpadů. V  oblasti sociální se zaměřujeme na naše zaměstnance, kde firemní kultura 
a jejich profesní rozvoj jsou hlavními prioritami. Třetí oblastí je být dobrým sousedem 
a usilovat o pozitivní přínos v místních komunitách. Zde pomáháme díky sponzoringu, 
ekologickému vzdělávání dětí a transparentní komunikaci. Posledním pilířem je kvalita 
služeb a odpovědné systémy řízení. V této oblasti je naším cílem zdraví a bezpečnost 
našich provozů a důraz na vyspělé technologie, včetně Smart City.

Těším se na to, že budu i nadále vést AVE k  tomu, aby se naše závazky v oblasti 
udržitelného rozvoje plnily. Zajistíme tak nejen čistou budoucnost pro naše děti, 
ale přineseme i přidanou hodnotu našim zákazníkům a budoucí prosperitu našemu 
podnikání.

Roman Mužík
Jednatel
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Úvodní slovo

„Naším cílem je chránit životní 
prostředí a být dobrým sousedem.“
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Kdo jsme, co děláme

Českých 100 nejlepších, 13. místo
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Kdo jsme, co děláme

Jsme stabilně rostoucí společnost 
s ročním obratem 5 miliard korun.

Skupina firem AVE patří mezi vedoucí společnosti na trhu 
zabývající se nakládáním s  odpady, komunálními službami, 
sanacemi ekologických zátěží, demolicemi, údržbou komunikací 
a facility managementem. Na českém trhu působí od roku 
1993 a je součástí skupiny EP Industries, která patří mezi 
nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice.

➡ V České republice zaměstnáváme přes 2000 zaměstnanců.

➡  Ročně přepravíme více než 2 000 000 tun odpadu.  

➡ Své služby poskytujeme přibližně 1 000 obcím a 22 000 
živnostníkům a průmyslovým zákazníkům.  

➡Obsluhujeme přes 2 000 000 obyvatel v České republice.

Jsme stabilně rostoucí společnost s  ročním obratem 5 miliard 
korun. Naší prioritou je fungovat s  pečlivým ohledem na trvale 
udržitelný rozvoj. 

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O.

ZA ROK 2018

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
a dceřinné společnosti

7 521 kg použitých baterií.

4 889 kg kovonosných druhotných surovin,

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrála

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 313 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
15 MWh

Úspory vody *
88 m3

Úspory ropy **
345 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 18 t

Úsporu primárních
surovin
1 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 4 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 184 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
5 078 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Odpadové  
hospodářství 
svoz a odstranění 

různých typů odpadů, 
třídění odpadu, výkup  

druhotných surovin

Údržba  
komunikací 

letní a zimní údržba 
komunikací  

a chodníků včetně 
opravy, rekonstrukce  

a výstavby

Facility  
management 

vnitřní a venkovní úklid 
budov či prostranství, 

čištění, údržba  
zeleně, správa budov

Demolice  
a sanace 

kompletní demolice 
objektů, sanace  

ekologických zátěží  
či průmyslových areálů

Ostatní  
služby 

široké portfolio služeb 
v oblasti údržby měst  

a obcí včetně 
stavebních či jiných 

soukromých zakázek

Obsluhujeme přes 2 000 000 
obyvatel v České republice.

Služby

Kdo jsme, co děláme Služby
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Kdo jsme, co dělámeSlužby
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Zdice

Žďár nad Sázavou

Vsetín

Velvary

Ústí nad Labem

Unhošť

Třebíč

Štětí

Šlapanice

Růžodol

Rumburk

Praha

Plzeň

Pardubice - Dašice

Otrokovice

Olomouc

Ostrava

Olešník

Nové 
Strašecí

Nejdek

Nasavrky

Mydlovary

MšenoMost

Modřice

Libušín

Libenice

Kuřimany

Králův Dvůr

Kralupy nad Vltavou

Kolín

Klatovy

Kladno

Karlovy Vary

Jindřichův Hradec

Chotíkov Hořovice

Heřmanice 
u Rouchovan

Harrachov

Frýdlant 
nad Ostravicí

Františkovy 
Lázně

Děčín Česká Lípa

Činov

České Budějovice

Čáslav

Břeclav

Brno

Brandýs nad Labem

Blansko

Beroun

Benátky nad Jizerou

Třídicí linka

Sanace / Rekultivace

Skládka

Spalovna Kompostárna

Provozovna

Centrála

Bioplynová stanice

Kdo jsme, co děláme Zastoupení

Máme 38 provozoven v České 
republice a působíme také  
na Slovensku a na Ukrajině.

ZAStOupEní
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2004 

2013 

2018

446

1 215 

 počet zaměstnanců 

2004 

2013 

2018

340

917

1 800

počet vozů (techniky)

Kdo jsme, co dělámeSkupia AVE v číslech

2004 

2013 

2018

 1 mld 

Obrat  

SKupinA AVE V číSlECh

1

2
5

5 mld 

3mld 

2 000
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naše hodnoty, vize a mise

Jako lídr trhu odpadového hospodářství budeme svým 
zákazníkům vždy poskytovat nejkvalitnější služby při 
maximálním ohledu na životní prostředí a s ohledem na nejlepší 
možné technologie, nejmodernější technologické postupy  
a s maximálním šetřením přírodních zdrojů.  

Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním 
prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se 
tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe 
maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším 
mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování. 
Chceme být dobrým sousedem, a proto na všech místech naší 
působnosti podporujeme vzdělávací a sportovní aktivity či 
jiné neziskové projekty vedoucí ke společenské odpovědnosti  
a ochraně životního prostředí.

naše hodnoty, vize a mise Vize/ Mise

ViZE MiSE

„Čistá budoucnost“ je jedním  
z hlavních cílů našeho směřování.
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naše hodnoty, vize a miseHodnoty

hODnOty

⚙⚙
s

q q w 

profesionalita
Jsme experty v oboru a vzorem  

pro ostatní.

partnerství
Zakládáme si na dlouhodobé 

spolupráci a otevřené 
komunikaci.

Flexibilita
Pružně reagujeme na nové  

situace a požadavky a neustále 
hledáme příležitosti pro zlepšení.

Výkonnost
Hledáme a zavádíme  

jednoduchá a efektivní řešení.

týmová práce
Respektujeme se navzájem,  

uznáváme odlišné názory  
a táhneme za jeden provaz.

Růst
Rozvoj zaměstnanců je 

základním předpokladem růstu 
společnosti.

Ohleduplnost
Jsme ohleduplní k životnímu 
prostředí i k sobě navzájem.



q 

udržitelný rozvoj skupiny AVE

Strategie udržitelného rozvoje skupiny AVE je postavena na čtyřech pilířích a 9 prioritách, 
které odrážejí odpovědnost skupiny v  oblasti environmentální, sociální, občanské a zákaznické. 
touto strategií usilujeme jak o vybudování udržitelnějšího světa, tak o zajištění vlastní stability  
a výkonnosti skupiny. 
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udržitelný rozvoj skupiny

4 pilíŘE

1. EnViROnMEntÁlní ODpOVĚDnOSt
Péče o životní prostředí

2. SOCiÁlní ODpOVĚDnOSt
Naši zaměstnanci

9 pRiORit

1  Podpora využívání druhotných surovin

2  Ochrana biodiverzity

4  Firemní kultura

5  Profesní vzdělávání a rozvoj

3  Ekologičtější odstraňování odpadů

ŘíZEní SKupiny

Jsme skupina, které není lhostejné, co za ní zůstává. Staráme se o odpady, které společnost vyprodukuje, 
přičemž přísně ctíme ekologický aspekt našeho podnikání. K tomu se vždy snažíme, aby naše podnikání bylo 
maximálně transparentní.



q 
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udržitelný rozvoj skupiny

3. ObčAnSKÁ ODpOVĚDnOSt 
Pomoc v místních regionech

4. ZÁKAZniCKÁ ODpOVĚDnOSt
Kvalita služeb a odpovědné systémy řízení

6  Sponzoring v oblasti sportu 8  Zdraví a bezpečnost

7  Ekologická výchova dětí 9  Vyspělé technologie a Smart City

Naše obchodní aktivity jsou úzce spojeny s firemními hodnotami a prioritami. Chceme přinášet hodnotu našim 
zákazníkům, ale také zajistit udržitelnou budoucnost našeho podnikání a přinést pozitivní dopad na místní 
komunity, kde působíme.

Strategie udržitelného rozvoje 
skupiny AVE — 4 pilíře, 9 priorit.

Y ✬



Zpráva o udržitelnosti skupiny AVE za rok 201814 AVE CZ odpadové hospodářství   

udržitelný rozvoj skupiny

podpora využívání druhotných surovin
Využití odpadu má vždy přednost před jeho odstraněním. 
Podporou využívání druhotných surovin významně šetříme 
přírodní zdroje a přibližujeme se cirkulární ekonomice. Snažíme 
se o to tak, že budujeme recyklační zařízení, jejichž výstupem 
jsou přímé výrobky. 

Na recyklační lince PETKA CZ, a.s. zpracováváme PET lahve 
vytříděné na separačních linkách. Z nich následně vyrábíme recyklát 
(RPET flakes) pro přímé zpracování v průmyslových aplikacích. Jde 
především o polyesterová vlákna (střiže) pro automobilový sektor 
nebo hygienu, vázací (PET) pásky pro obalovou techniku, PET fólie 
pro balení potravin či polyesterové pryskyřice

Připravujeme recyklační linku na stavební odpad jejímž výstupem 
budou výrobky využívající se jako stavební či zásypový materiál. 
Výkopy se tak nezasypávají čistým pískem a podklady pro 
komunikace se nestaví z čistého a čerstvě vytěženého kameniva. 
Potenciál těchto výrobků je obrovský.

Díky našim zkušenostem v oblasti recyklace jsme spustili projekt 
NE zálohování PET láhví. Výkup PET lahví je neekologické  
a neefektivní řešení. Při výkupu nedochází ke zpětnému využití 
„petek“ a láhve skončí po třídění i výkupu ve stejném zařízení jako 
dosud, a proto je zbytečné měnit současný systém sběru a třídění 
v ČR, který je na velmi vysoké úrovni.

Environmentální odpovědnost: Péče o životní prostředí 

péčE O žiVOtní pROStŘEDí 
péče o  životní prostředí je základem našeho podnikání. neustále se snažíme produkci odpadů 
snižovat a podporujeme využití druhotných surovin. Ekologicky se snažíme chovat a přemýšlet při 
všem, co děláme. Chceme čistší budoucnost pro naše děti.

Tahle záloha je  
postavená na hlavu.

zálohování!

Jeden z vizuálů projektu NE zálohování PET lahví.

1. Environmentální odpovědnost

Využití odpadu má vždy přednost 
před jeho odstraněním.



Zpráva o udržitelnosti skupiny AVE za rok 2018 AVE CZ odpadové hospodářství   15

udržitelný rozvoj skupinyEnvironmentální odpovědnost: Péče o životní prostředí 



udržitelný rozvoj skupiny Environmentální odpovědnost: Péče o životní prostředí 

Zpráva o udržitelnosti skupiny AVE za rok 201816 AVE CZ odpadové hospodářství   

Prostřednictvím inovací a inteligentních řešení pracujeme na tom, 
jak nejlépe zpracovávat obrovské množství odpadu vhodného pro 
energetické využití. Zde se snažíme zpracovat odpad pro výrobu 
tuhého alternativního paliva (TAP). Jde zejména o plastový 
výmět z třídících linek, zbytky po vytřídění žlutých popelnic od 
občanů, které v tuto chvíli nemají ekonomické využití, a skončí 
na skládce. Dále jsou to průmyslové odpady tzv. „automotive“ 
– zmetky a zbytky z výplní interiérů automobilů (např. střechy  
a sedadla), které mají velkou výhřevnost. TAP se dodává především 
cementárnám jako palivo, kde se významně ušetří primární palivo 
při výrobě cementu. Na začátku tohoto roku jsme zakoupili drtič na 
odpady automotive (v rámci technologie pro výrobu TAP) a v plánu 
je koupě druhého drtiče na plastový výmět.

Důraz klademe i na výrobu rekultivačních materiálů Rekosol  
a Vitahum. Ty pochází z čistírenských kalů, inertních odpadů a dalšího 
biologicky rozložitelného odpadu na našich plochách pro biologickou 
úpravu. Dokážeme tak provést rekultivaci z vlastního výrobku, 
aniž bychom museli nakupovat čistou a čerstvě vytěženou zeminu. 
Jedná se o desetitisíce kubických metrů ušetřené zeminy ročně.

Ochrana biodiverzity
Pomáháme životnímu prostředí zotavit se z  dopadů těžkého či 
chemického průmyslu. Provádíme sanace starých ekologických 
zátěží a  rekultivujeme krajinu. Kontaminované zeminy a  vodní 
plochy vracíme do původního stavu, aby opět mohly sloužit lidem. 

Současným příkladem je sanace lagun Ostramo, kde se nám 
podařilo uzavřít novou smlouvu za účelem využití nejekologičtější 
varianty likvidace ropných kalů v České republice. Tato ekologická 
zátěž ohrožuje Ostravu již desítky let. Do konce roku 2018 jsme 
uspořádali šestou exkurzi areálem, aby místní obyvatelé viděli, co 
se na lokalitě děje a jak postupují práce. Na našem webu občané 
naleznou týdenní reporty, monitoring ovzduší v  reálném čase  
a infolinku, kam mohou kdykoliv zavolat. 

Dalším příkladem je 20letý projekt rekultivace Růžodolu Litvínov, 
kde navracíme devastovanou krajinu po těžbě do původního stavu.

Skládka FedrpušNa našich kompostárnách vyrábíme vlastní kompost

https://www.ave.cz/cs/media/napravna-opatreni
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Chráníme místní biodiverzitu i ekologickou údržbou skládek. 
Naše skládky jsou vybaveny moderními třídicími a stabilizačními 
linkami, dekontaminačními plochami i  plochami pro biologickou 
úpravu odpadů. V loňském roce jsme koupili dvě nové stabilizační 
a solidifikační linky, a to do Benátek nad Jizerou a do areálu Centra 
komplexního nakládání s odpady Čáslav.

Důležité pro nás je, že skládkový plyn využíváme k výrobě energie. 
Máme v  areálech 6 kogeneračních jednotek, které přeměňují 
plyn na teplo a elektrickou energii. Na dvou menších skládkách 
máme koksokompostovací filtr a vlastníme také jednu bioplynovou 
stanici na využívání biomasy.

V rámci následné péče nám na dokončené rekultivaci 1. a 2. etapy 
skládky Fedrpuš pomáhá i chov ovcí, které spásají trávu. Tato tráva 
by se musela jinak sekat technikou, a díky tomu snížíme množství 
emisí ze spalování pohonných hmot při sekání trávy. Chov ovcí je 
ekonomicky výhodnou variantou údržby skládky, ale také ukazuje 
náš ekologický přístup ke všemu, co děláme. Ovce jsou lákadlem  
pro návštěvníky skládky, a to především pro děti, které se v rámci 
našich exkurzí seznamují nejen s odpadovým hospodářstvím, ale  
i alternativní metodou údržby skládky.

Ekologičtější odstraňování odpadů
Provozujeme řízené skládky, ale vždy upřednostňujeme 
ekologičtější odstraňování odpadu. Podporujeme nový zákon  
o odpadech a jsme odbornými přispěvateli při tvorbě legislativy. 

V rámci ekologičtějšího odstraňování odpadů vidíme největší přínos 
ve spalování směsného komunálního odpadu (SKO) v zařízeních 
pro energetické využívání odpadu (ZEVO) nebo v teplárnách. 

Když se bude směsný komunální odpad energeticky využívat, 
ušetří se jak hnědé uhlí, tak i řada přírodních materiálů, které jsou 
při výstavbě a provozu skládek nezbytné. Také se nebudou v tak 
velké míře stavět skládky, čímž dojde k  úspoře pozemků. Pokud 
bude směsný komunální odpad energeticky využitý, může nahradit 
zásobování teplem a elektrickou energií vyrobenou z  uhlí. Kvůli 
zatím neexistující legislativě nás ale v této oblasti čeká zatím 
největší úkol a nejdelší cesta. 

Alternativní rekultivace 1. a 2. etapy skládky Fedrpuš

Chov ovcí ukazuje náš ekologický 
přístup ke všemu, co děláme.
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Firemní kultura
Firemní kultura AVE podporuje celkovou strategii skupiny, 
napomáhá dosahování stanovených výsledků a je naší 
konkurenční výhodou. Snažíme se, aby její hodnoty a principy 
chování byly známy uvnitř i navenek skupiny, a především, aby 
byly správně „žity“ všemi zaměstnanci.

Vedle sedmi definovaných firemních hodnot dodržují naši 
zaměstnanci Etický kodex AVE. Ve svém každodenním pracovním 
životě se snažíme o dodržování vysoce etického a profesionálního 
chování. Důležitá je podpora diverzity, rovnoprávnosti  
a nediskriminace. Naši zaměstnanci se pravidelně účastní školení 
z  oblasti kartelového práva a  zásad při získávání veřejných 
zakázek.

Zakládáme si na spravedlivém mzdovém systému. Pro zajištění 
interní spravedlnosti používáme systém hodnocení pracovních 
pozic podle jejich náročnosti, zodpovědnosti a potřebných znalostí 
a dovedností. Každoročně provádíme porovnání s  pracovním 
trhem v  České republice pomocí standardizovaných průzkumů. 
Udržujeme dobré vztahy s odbory. 
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Ve svém každodenním pracovním 
životě se snažíme o dodržování vysoce 
etického a profesionálního chování.

nAši ZAMĚStnAnCi
Skupina firem AVE je dynamickou, rychle se rozvíjející organizací, která má díky svým  
zaměstnancům velmi dobrou pozici na trhu. Vážíme si proto pracovního nasazení každého z nich 
a vytváříme, podporujeme a udržujeme prostředí, které je založeno na vzájemné úctě k člověku  
a respektování základních lidských práv. 

2. Sociální odpovědnost
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Je poskytována široká škála firemních benefitů. Všem 
zaměstnancům přispíváme na penzijní a životní pojištění  
a poskytujeme stravenky, jejichž hodnota byla letos navýšena. 
Oblíbeným benefitem je tzv. zdravotní volno (sick days). Využívá 
se k  překonání krátkodobé indispozice (jakou je nachlazení, 
nevolnost, střevní chřipka apod.), neodpracovanou směnu 
nemusí zaměstnanci dokládat potvrzením lékaře či vystavením 
neschopenky. U pracovních pozic, jejichž povaha to umožňuje, 
nabízíme pružnou pracovní dobu, možnost práce z  domova nebo 
částečného úvazku. Podporujeme zaměstnance v jejich vlastním 
rozvoji, na prohloubení nebo zvýšení kvalifikace nabízíme pracovní 
volno v rozsahu až pěti dnů ročně. Součástí nabídky benefitů jsou 
také slevy poskytované dodavateli jako např. slevy pobytových 
zájezdů u cestovní kanceláře či energie za výhodné ceny. 

Používáme pozitivní motivaci – ocenění ENZO. Jde o tradiční 
roční oceňování zaměstnanců, obchodníků, řidičů, závozníků  
a provozoven dle daných kritérií. Vybraní zaměstnanci a provozovny 
dostávají speciální ocenění a finanční odměnu.

Podporujeme týmovou práci a zapojení zaměstnanců. Pravidelně 
se účastníme např. celonárodní akce Ukliďme Česko, na 
předvánočním firemním setkání tvoří zaměstnanci adventní věnce 
a společně se staráme o AVE komunitní zahradu. Pro zaměstnance 
organizujeme vánoční večírek a jarní a podzimní sportovní hry. 

Populární jsou také pravidelné snídaně s vedením skupiny AVE pro 
zaměstnance. Vedení zde představuje výsledky celé skupiny, další 
plány a vize. Zaměstnanci mají možnost zeptat se na cokoliv, co je 
zajímá a diskutovat o budoucnosti své společnosti.

Podporujeme naše 
zaměstnance v jejich rozvoji.

Vyhlašování výsledků sportovního odpoledne na akci AVE Games 2018
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profesní vzdělávání a rozvoj
Vzdělávání a rozvoji našich zaměstnanců věnujeme velkou 
pozornost. 

Nabízíme řadu vzdělávacích kurzů a školení, zejména v oblasti 
výuky cizích jazyků, profesního školení, školení v systému řízení 
jakosti a vzdělávání v informačních technologiích. Zaměstnanci 
se mohou účastnit individuálních odborných školení a rozvíjet se 
v oblasti měkkých dovedností. Vybraní zaměstnanci či jednotlivá 
oddělení navštěvují rozvojové kurzy šité na míru a mají možnost 
účastnit se konferencí, veletrhů a tématických workshopů.

Zaměřujeme se na vyhledávání a rozvoj talentovaných  
zaměstnanců, kteří mají klíčové kompetence. Snažíme se je 
podporovat a tím zvyšovat jejich angažovanost. Pravidelně pořádáme 
Manažerskou akademii, která je určena pro zaměstnance na  
technicko-hospodářských nebo manažerských pozicích, kteří mají 
potenciál k řízení a rozvoji manažerských schopností, které však 

dosud nejsou plně rozvinuty. Cílem programu je zvýšení sebejistoty 
manažera, zvýšení jeho manažerské autority a zdokonalení ve 
využívání manažerských technik ve vedení lidí. 

Do práce s talenty náleží i oblíbený Trainee Program. Velmi úzce 
spolupracujeme s  Českou zemědělskou univerzitou, pro jejíž 
studenty pořádáme soutěže, exkurze a možnosti odborných 
konzultací při psaní diplomových prací. 

Společnost AVE podporuje celoživotní vzdělávání, a proto 
umožňuje vybraným zaměstnancům vysokoškolské studium 
při zaměstnání, na jehož úhradě se zaměstnavatel spolupodílí. 
Samozřejmostí jsou vstupní školení, zákonná a periodická školení. 
Do této skupiny  náleží  bezpečnost práce, požární ochrana, 
školení řidičů, první pomoc a specifická školení požadovaná 
zaměstnavatelem k jednotlivým pracovním pozicím.

AVE Games - květen 2018 (tradiční teambuildingová akce)

Společnost AVE podporuje 
celoživotní vzdělávání.



Sponzoring v oblasti sportu
Formou sponzoringu podporujeme sportovní život v městech 
a obcích. Naším cílem je zejména pomoci místním spolkům 
a sportovním klubům, které jinak jen těžce shánějí finance. 

Dlouhodobě podporujeme fotbalové kluby (např. FK Baumit 
Jablonec, FK Zenit Čáslav, Arsenal Česká Lípa) a kluby ledního 
hokeje (např. HC Eaton Pardubice, HC Benátky nad Jizerou, HC 

Česká Lípa). Jsme významným sponzorem AC Sparta Praha. 
Podporujeme ale také další sporty jako Judo Čáslav, volejbalový 
klub Aero Odolená voda (Benátky nad Jizerou), Novoborský šachový 
klub, či Floorbal Club Česká Lípa.

AVE CZ je také oficiálním partnerem Evy Samkové, mistryně 
světa a  olympijské vítězky ve snowboardcrossu, která je velkou 
inspirací a vzorem malým dětem.
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Celkem jsme za loňský rok v České 
republice darovali 1 800 000 Kč.

Eva Samková, mistryně světa a olympijská vítězka

pOMOC V MíStníCh REgiOnECh
naše okolí nám není lhostejné. Snažíme se, abychom v  regionech, kde působíme, byli vnímáni 
jako dobří sousedé. proto spolupracujeme s  obcemi, městy i kraji a podporujeme řadu projektů 
a institucí v  oblasti životního prostředí a vzdělávání. Jsme významným partnerem pro místní 
sportovní kluby, charitativní organizace a místní školy a školky. Dbáme na transparentní chování  
a komunikaci. Celkem jsme za loňský rok v české republice na tyto účely darovali 1 800 000 Kč.

3. Občanská odpovědnost



Ekologická výchova dětí
Aktivně podporujeme dětské vzdělávací projekty v  oblasti 
ochrany životního prostředí, kterých se sami účastníme, 
prezentujeme a často je i připravujeme. Díky naší činnosti 
se u dětí zvyšuje povědomí o nakládání s  odpady, třídění  
a ekologickém způsobu chování.

Pravidelně pořádáme oslavy ke Dni Země a Dni dětí, kde 
děti vzájemně poměřují své síly v zábavných ekologických 
soutěžích. Vyhlašujeme soutěže ve spolupráci se školami ve 
sběru druhotných surovin (např. soutěž ve sběru papíru Žďár)  
a spolupodílíme se na tvorbě doprovodného programu velkých akcí 
měst a obcí, jako například tradiční Apriliády v Plzni. 

Naši zaměstnanci organizují exkurze a návštěvy pro školy do našich 
třídících linek, sběrných dvorů a skládek. Zde předvádíme techniku 
šetřící přírodní zdroje a učíme děti třídit. Děti všech věkových 
kategorií se tak nenásilným způsobem učí, co jsou to odpadky, jak 
vznikají, jaký mají vliv na naši přírodu, jak s nimi zacházet a jak je 
lze dále využívat.

Jsme pyšnými partnery výukového programu odpadového 
hospodářství pro mateřské a základní školy – Malá technická 
univerzita: Techmalovánky: Malý zpracovatel odpadu (naučné 
omalovánky). Cílem projektu je tvorba pozitivního vztahu 
k technickým oborům již od nejužšího věku.

transparentní chování
Velmi si ceníme otevřené komunikace se všemi našimi 
zainteresovanými stranami a jsme tu pro všechny, kdo mají 
zájem dozvědět se o naší činnosti. Nejen dětem otevíráme naše 
zařízení a ukazujeme know-how v oblasti nakládání s odpady.

Pravidelně spolupracujeme i s médii při tvorbě ekologicky naučných 
reportáží. V  poslední době u nás natočili dvě video reportáže 
novináři z  idnes.cz. První se zabývá využíváním druhotných 
surovin v naší recyklační lince PETKA (ke zhlédnutí zde), a druhá 
o tom, co se u nás děje s plasty ze žlutých popelnic (ke zhlédnutí 
zde). Také jsme umožnili studentům z  VOŠP natočit u nás video  
o denní práci popeláře (ke zhlédnutí zde). Dbáme na transparentnost 
a otevřenost v komunikaci a rádi vycházíme vstříc.
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Den dětí v Kolíně Den Země v Praze 14

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/video-plastove-lahve-odpad.A190318_144523_ekonomika_are
https://tv.idnes.cz/domaci/trideni-plastu-zlute-kontejnery-zpracovani-tridici-linka-benatky.V181010_073611_xman_smls
https://www.youtube.com/watch?v=5P3Ilb35Q68
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Skupina AVE je držitelem certifikátu 
„Odborný podnik pro nakládání s odpady“.

KVAlitA SlužEb A ODpOVĚDné SyStéMy ŘíZEní
Jsme si vědomi toho, že naším hlavním úkolem je zajištění maximální spokojenosti zákazníků  
a současně zajištění minimálních negativních dopadů na životní prostředí při dodržování všech 
legislativních požadavků. Kvalita a bezpečnost jsou pro nás nejvyšší prioritou. 

4. Zákaznická odpovědnost

Zdraví a bezpečnost
Naše provozy splňují nejpřísnější ekologické a  bezpečnostní 
předpisy. Klademe důraz na minimalizaci negativních dopadů  
v oblasti životního prostředí, na zajištění bezpečnosti vlastních 
i zákaznických informací a na ochranu před bezpečnostními 
riziky.

Skupina AVE je držitelem certifikátu „Odborný podnik pro nakládání 
s odpady“ a má zaveden jednotný způsob vedení a řízení organizace 
(integrovaný systém řízení). Všechna provozní pracoviště a dceřiné 
společnosti odpovídají přísným požadavkům norem ISO 14001 
(management životního prostředí), ISO 9001 (systém řízení 
jakosti), ISO 50001 (management hospodaření s energií), OHSAS 
18001 (management bezpečnosti práce). Provádíme pravidelné 
audity zavedeného systému řízení a pro zajištění bezpečnosti 
práce a požární ochrany kontrolujeme jednotlivá pracoviště 
prostřednictvím specialistů pro oblast BOZP a PO.

Bezpečnost našich zaměstnanců při výkonu práce je pro nás 
velmi důležitá, proto se věnujeme preventivním opatřením  
a informovanosti. Řidiče pravidelně školíme a informujeme je 
o nehodách, na kterých vysvětlujeme, proč je třeba věnovat 
bezpečnosti řízení prioritu. Pravidelně informujeme provozovny  
o nehodovosti (členění po řidičích) a finančně motivujeme 
provozovny na škodném průběhu. Připravujeme pro ně plakáty 
o bezpečnosti a instalujeme bezpečností asistenční prvky ve 
vozidlech, např. kamera 360°.

Vyspělé technologie a Smart City
Zajišťujeme nejvyšší možnou technologickou úroveň zpracování 
odpadu, vždy s  ohledem na co nejmenší negativní dopady na 
životní prostředí. 

Pro kompletní realizaci zakázek disponujeme moderním 
ekologickým technickým zázemím od kompletního vozového 
parku, až po vysoce specializované stroje.

➡ Více než 1800 kusů vozů různých typů (vozidla na svoz 
tuhého komunálního odpadu i nebezpečného odpadu, 
vozidla na provádění zimní údržby či úpravy zeleně aj.)

➡Spalovna nebezpečného odpadu
➡Třídicí linky
➡Skládkové kapacity a sběrné dvory v celé ČR
➡Kogenerační jednotky
➡Bioplynová stanice
➡Recyklační linka / výroba recyklátu (PET flakes)
➡Mobilní myčka nádob na separovaný a zbytkový odpad
➡GPS systémy ve vozech a v technice
➡Stabilizační a solidifikační linky
➡Biodegradační plochy
➡Kompostárny a plochy pro biologickou úpravu odpadů
➡Stroje na demolice
➡Provozní informační systém
➡Linka na výrobu TAP (tuhé alternativní palivo)
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Disponujeme širokou škálou sanačních technik na likvidaci starých 
ekologických zátěží. Na zpracování odpadu máme celou řadu 
technologií od stabilizace, biodegradace, spalovny nebezpečného 
odpadu třídících linek, recyklační linku, kompostárny, až po unikátní 
technologii PETKA CZ na zpracování PET lahví. Naše dceřiná 
společnost REKKA disponuje speciálním vozovým parkem určeným 
k přepravě tuhých, sypkých i kapalných nebezpečných odpadů. 

Jsme vedoucím dodavatelem na poli chytrých technologií v oblasti 
odpadového hospodářství a v rámci Smart City jsme součástí řady 
pilotních projektů.

Jako první v České republice jsme v roce 2016 spustili pilotní projekt 
chytrého odpadového hospodářství a spolu se společností O2 

IT Services provozujeme chytré kontejnery na tříděný odpad ve 
městě Kolín. Produkce tříděného odpadu se díky tomu zvýšila 
přibližně o 10 %.

Ve spolupráci s hl. m. Praha jsme se zapojili do pilotního projektu 
zabývající se senzorickým měřením plnosti kontejnerů. Cílem je 

ověřit optimální nastavení parametrů svozu odpadu. Na území 
svozových oblastí AVE CZ je senzory osazeno přibližně 180 ks 
podzemních kontejnerů. Předpokládaný termín ukončení pilotního 
projektu je plánován na 31. 7. 2020.

V Kladně je podobný pilotní projekt spojen s  testováním celé 
integrační platformy Smart City, v  níž je modul Odpadového 
hospodářství jedním z  pěti. Dalšími jsou Veřejné osvětlení, 
Bikesharing, Parkování a Městská hromadná doprava. I tady se jedná 
o senzorické měření v několika desítkách podzemních kontejnerů.

V  obci Jílové u Prahy se účastníme projektu motivačního sběru 
odpadu. Ten se liší od projektů v Praze, Kolíně a Kladně tím, že se 
nejedná o senzorické měření hladiny odpadu v nádobě. Systém je 
založený na čárových kódech, které má každý občan na pytlech 
s  odpadem. Když občan pytel naplní, dá ho před dům v  určený 
den a obec tyto pytle sveze na sběrný dvůr. Zde přijede svozové 
auto a odpad najednou odveze. Čárové kódy slouží k personalizaci 
množství vyprodukovaného odpadu za jednotlivého občana. Jedná 
se rovněž o zkušební provoz.

Sanace laguny Ostramo – Den otevřených dveříUkázka vozového parku AVE
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Jsme vedoucím dodavatelem 
chytrých technologií v oblasti 
odpadového hospodářství.

Aktivně také sledujeme trendy v alternativních pohonech vozidel 
i nástaveb, a proto již řadu let provozujeme i několik podvozků 
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Vozidla jsou v provozu 
od roku 2009 v Praze a po celou dobu jsme vyhodnocovali několik 
základních parametrů, kterými jsou např. průměrná spotřeba, 
pořizovací a zůstatková cena, náklady na náhradní díly a servisní 
práce, cena PHM (nafta x CNG). Porovnávání vybraných parametrů 
ukázalo, že při velmi malém aktuálním rozdílu ceny zemního plynu  
a nafty, a naopak vyšší pořizovací ceně a vyšším servisním nákladům 
plynového vozidla, není provoz CNG vozidla z ekonomického  

hlediska a bez ostatní podpory (dotace, legislativa) zatím 
ekonomicky výhodný. Z  hlediska ochrany životního prostředí 
jsou alternativní pohony šetrnější, a proto v  testování nových 
ekologických metod pokračujeme. V plánu máme nyní otestovat 
několik malých nákladních vozidel s  elektropohonem. Navíc 
vždy při realizaci výběrového řízení žádáme uchazeče v  zadávací 
dokumentaci o nabídku alternativních pohonů k  poptávaným 
modelům, kterými příslušná značka disponuje.

naši dodavatelé
Při tvorbě zadávací dokumentace se dbá na dodržování 
legislativních rámců pro zachování ekologického procesu 
při výkonu naší podnikatelské činnosti. Pokud to povaha 
nakupovaného zboží či výrobku dovoluje, snažíme se také 
preferovat tuzemské podniky a tradiční českou výrobu. 

V  současnosti máme centrálně zasmluvněné čtyři výrobce 
velkoobjemových kontejnerů, kteří mají výrobní závody umístěné 
v České republice. Podporují tak místní zaměstnanost a nedochází 
k zadávání zakázkové výroby do východní Evropy.

U některých soutěžených výrobků či služeb požadujeme, aby 
dodavatel poskytoval své dodávky v  režimu náhradního plnění. 
Aby tento režim mohla organizace splňovat, musí zaměstnávat 
více než 50 % OZP. Takto dochází k nepřímé  podpoře práce 
zdravotně postižených a znevýhodněných osob, které pro nás 
prostřednictvím těchto dodavatelů zajištují například ostrahovou 
činnost našich provozních areálů či skládek nebo pro nás provádějí 
zakázkové šití pracovních oděvů a ošacení našich zaměstnanců.

Údržba zeleně v Berouně
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udržitelný rozvoj skupiny

Strategie udržitelného rozvoje skupiny AVE byla sestavena v roce 
2018 a tato zpráva je naším prvním reportem v  této oblasti. 
Představujeme zde všechny projekty a aktivity, kterým se skupina 
věnuje, a které odrážejí naše dopady v oblasti environmentální, 
ekonomické a sociální. V příštích letech plánujeme připravovat 
pravidelné roční shrnutí našich aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje a představit konkrétnější data k  jednotlivým projektům  
a našim dopadům.

Pro jakékoliv dotazy o skupině firem AVE či našich aktivitách  
v oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti nás 
neváhejte kontaktovat. 

Sídlo společnosti:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10
T: 296 339 999
E: ave@ave.cz

www.ave.cz
Zelená linka 800 118 800

Zpráva byla připravena společností Flagship CSR Consulting,  
www.flagship.cz

Kontaktujte nás

https://www.ave.cz/


Čistá budoucnost
je společný cíl


