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Vážení čtenáři,

právě držíte v rukou třetí zprávu o udržitelnosti skupiny firem AVE. Za tři roky se oblast 
udržitelného rozvoje významně posunula vpřed, a to i přes pandemii covidu-19 v minulém 
roce, která nám, stejně jako ostatním firmám, ukázala nový rozměr podnikání. Museli 
jsme dbát především na zdraví a  bezpečnost našich zaměstnanců a  jednat otevřeně 
a transparentně o všech nově nastalých situacích.

Náš závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti je stále v jádru 
všeho, co děláme. Společenskou odpovědnost vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší 
firemní politiky a kultury. Snažíme se, abychom v regionech, kde působíme, byli vnímáni 
jako dobří sousedé. Chceme, aby naše vztahy se všemi partnery byly založeny na férovosti 
a transparentnosti. Ani v roce 2020 jsme z toho neustoupili.

Slovo úvodem

Tato zpráva o  udržitelnosti skupiny firem AVE 
má za cíl informovat všechny naše stakeholdery 
o tom, kam jsme se za uplynulý rok v této oblasti 
posunuli.

„Společenskou odpovědnost vnímáme jako 
neodmyslitelnou součást naší firemní politiky 
a kultury.“

Aleš Hampl
Jednatel
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AVE v České republice

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.

Mezi naše služby patří:
• Odpadové hospodářství

- svoz a odstranění různých typů 
odpadů, třídění odpadu, výkup 
druhotných surovin.

• Údržba komunikací
- letní a zimní údržba komunikací 
a  chodníků včetně oprav, 
rekonstrukcí 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.

1 2 016 zaměstnanců

1 2 000 000 tun odpadu
 přepravíme ročně

1 1  000 obcí a 20 000 
 živnostníků a průmyslových  
 zákazníků využívá naše služby

1 2 000 000 obyvatel
 obsluhujeme

1 43 provozoven

nU
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.
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Mise

Vize

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.
 

Profesionalita Jsme experty v oboru a vzorem pro ostatní.

Výkonnost  Hledáme a zavádíme jednoduchá a efektivní řešení.

Flexibilita  Pružně reagujeme na nové situace a požadavky
   a neustále hledáme příležitosti pro zlepšení.

Týmová práce Respektujeme se navzájem, uznáváme odlišné názory
   a táhneme za jeden provaz.

Partnerství  Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci
   a otevřené komunikaci.

Růst   Rozvoj zaměstnanců je základním předpokladem
   růstu společnosti.

Ohleduplnost  Jsme ohleduplní k životnímu prostředí i k sobě navzájem.

Hodnoty
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4 PILÍŘE

10 PRIORIT

SPRÁVA A ŘÍZENÍ

Náš přístup ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ
ODPOVĚDNOST

SOCIÁLNÍ
ODPOVĚDNOST

OBČANSKÁ
ODPOVĚDNOST

EKONOMICKÁ
ODPOVĚDNOST

Péče o životní prostředí Naši zaměstnanci Pomoc v místních
regionech

Etické podnikání a
kvalita služeb

1. Podpora využívání druhotných surovin

2. Ochrana biodiverzity

3. Firemní kultura

4. Profesní vzdělávání a rozvoj

5. Zdraví a bezpečnost

6. Sponzoring v oblasti sportu

7. Ekologické vzdělávání dětí

8. Vyspělé technologie a Smart City

9. Naši dodavatelé

10. Transparentní komunikace

Jsme skupina, které není lhostejné, co za ní zůstává. Staráme se o odpady, které vyprodukujeme, 
přičemž přísně ctíme ekologický aspekt našeho podnikání. K tomu se vždy snažíme, abychom 
byli maximálně transparentní a chovali se eticky.

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

Náš přístup ke společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelnosti je postaven na čtyřech pilířích – 

environmentálním, sociálním, občanském a  ekonomickém. V  každém pilíři jsme si 

určili několik základních priorit (materiálních témat v oblasti udržitelnosti), kterými se snažíme 

ukázat dopady naší firmy v dané oblasti. Celkem máme deset priorit.
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V  roce 2019 proběhl průzkum  

našich nejvýznamnějších stake-

holderů  – zaměstnanců  - týkající 

se jejich pohledu na společenskou  

odpovědnost a  udržitelnost. 

Další dotazování našich klíčových 

stakeholderů plánujeme na 

rok 2021. V  roce 2020 proběhl 

každoroční průzkum spokojenosti 

zákazníků. Ptali jsme se osmi 

segmentů našich zákazníků a přes 

nepřízeň doby přinesl průzkum 

velmi pozitivní výsledky. Dotazník 

vyplnilo 1 800 zákazníků a  se 

službami AVE je 86 % zákazníků 

spokojeno. Zákazníci jsou spoko-

jeni nejvíce s  kvalitou, odborností 

a  komunikací AVE. Z  toho  

70 % z nich je naším klientem více  

než 5 let.Dotazník vyplnilo 1 800 zákazníků a  se 
službami AVE je 86 % zákazníků spokojeno.
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2004

2013

2018

2019

O B R A T

2020

1 mld

3 mld

5 mld

6 mld

6,1 mld

2004

2013

2018

2019

P O Č E T  Z A M Ě S T N A N C Ů

2020

446

1 215

2 000

2 011

2 016

2004

2013

2018

2019

P O Č E T  V O Z Ů  ( T E C H N I K Y )

2020

340

917

1 800

1 800

1 889

SKUPINA AVE V ČÍSLECH
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Environmentální odpovědnost: Péče o životní prostředí

Mottem společnosti AVE je „Čistá budoucnost je společný cíl“. Péče o  životní prostředí je 
základem našeho podnikání. Pracujeme s  odpady, které produkujeme my jako společnost. 
Naším úkolem a cílem je nakládat s nimi tak, jak je to nejlépe možné z hlediska ochrany životního 
prostředí, ochrany přírodních zdrojů a předání naší země budoucím generacím.

Při nakládání s  odpady hledíme na to, aby byly všechny suroviny v  odpadech co nejvíce 
využity. Přestože jsou velké odpadové firmy vnímány veřejností velmi často jako „skládkové“, 
my děláme vše pro to, abychom naplňovali hierarchii nakládání s odpady. Ruku v ruce s tím 
jdou přípravy a realizace přechodu na nové technologie zpracování odpadů a co největší využití 
všech materiálových toků v  odpadech z  hlediska surovin. Věříme, že předcházení vzniku 
odpadů je nejlepší cesta, jak zachovat kapacity dnešních zařízení pro nakládání s  odpady 
i pro budoucí generace.

Využití odpadu má vždy přednost 

před jeho odstraněním. Podporou 

využívání druhotných surovin 

významně šetříme přírodní zdro-

je. Budujeme recyklační zařízení, 

jejichž výstupem jsou přímé 

výrobky.

PODPORA 
VYUŽÍVÁNÍ 
DRUHOTNÝCH 
SUROVIN
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V  AVE podporujeme stávající systém 
nakládání s  PET lahvemi, tedy jejich  
umístění do žlutých kontejnerů.  
Jak to funguje? Po vložení plastového 
odpadu do kontejnerů se odpad následně 
třídí na třídicí lince, kde dochází 
k  dalšímu separování požadovaných 
materiálů, především PET lahví, čirých 
a  barevných fólií, dutých obalů HDPE 
a  ostatních „tvrdých“ plastů. Z  celkového 
množství plastového odpadu je dle našich 
měření 35 % PET (včetně PET tácků,  
PET blistrů pro vakuové balení apod.), 
z  toho méně než 27 % PET lahví pro  
nápoje, stolní a  minerální vody, které 
se následně recyklují. Vytříděny 
pro další využití nejsou PET lahve 
s  PVC etiketou, PS etiketou,  
PET G etiketou a  PET obaly pro čisticí 
a  prací účely. Jedná se zde o  neprůhledné 
lahve (tzv. OPAK), kde jejich využití 
v  recyklaci a  následně v  průmyslových 
aplikacích je velmi limitované. PET lahve od 
nápojů s  klasickou etiketou, jako je např. 
papír, polypropylen, příp. polyethylen  
(stolní vody, minerální vody, energetické 
nápoje apod.), třídíme s  účinností  
min. 94 %, a  dále je využíváme 
v  procesu recyklace a  regranulace.

Nepodporujeme iniciativu zálohování PET 
lahví, které by narušilo celkový systém 
nakládání s  odpady, především odebráním 
ekonomicky nejdůležitější složky z plastu – 
PET lahví. Narušil by se systém sběru 
vytříděných odpadů v  obcích a  posléze 
by došlo k  jeho úplnému zrušení, neboť 
obce to nemohou ekonomicky zvládnout. 
Dále by měl odliv PET lahví z  aktuálního 
systému nakládání s  odpady negativní 
vliv na ekonomický provoz třídicích linek, 

PET lahve Třídíme s účinností 
min. 94 %

Vyrábíme z  nich recyklát (RPET flakes)  
podle požadavků jednotlivých klientů 
pro přímé zpracování v  průmyslových  
aplikacích, kde jde především o   polyeste-
rová vlákna (střiže) pro automobilový 
sektor nebo hygienu, vázací (PET) pásky 
pro obalovou techniku, PET fólie pro balení 
potravin, či o  polyesterové pryskyřice. 
V  roce 2020 jsme zde zpracovali téměř 
6 222 tun PET lahví, což je o něco více než 
v  roce předešlém. Vlastní zpracování PET 
lahví je vysoce environmentální proces, 
při němž nedochází k zatěžování životního 
prostředí. V  AVE jsou veškeré odpadní  
vody vyčištěny na čističce odpadních 
vod Brno a  veškerý odpad z  vlastního  
zpracování je energeticky využit pro 
výrobu elektrické energie a  přípravu 
teplé vody. Na skládkách tedy 
nekončí žádný odpad z  recyklace. 
V  návaznosti na platnou legislativu 
Evropské unie se aktuálně zaměřujeme  
i  na výrobu recyklátu pro regranulaci 
a využití PET lahví znovu – pro opakovanou 
výrobu PET lahví pro potravinářské účely, 
plnění nápoji, stolní a  minerální vodou. 
Jedná se o  program „bottle to bottle“, 
kde zcela naplňujeme systém cirkulární 
ekonomiky.

V roce 2020 jsme zpracovali téměř

6 222 tun PET lahví

které jsou převážně financovány z prodeje 
PET lahví k  recyklaci. Navrhovaný systém 
navíc neřeší recyklaci PET obalů pro prací  
a čisticí prostředky, léky apod., které tvoří 
přibližně stejný objem v  obalové technice. 
Zálohování PET lahví se tedy dotýká 
pouze té části obalů, která je již nyní zcela 
vyřešena a je plně funkční. V AVE vlastníme 
recyklační linku PETKA CZ, a. s., v Modřicích 
u  Brna, kde je instalována unikátní 
technologie pro zpracování PET lahví.  
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Stále se zabýváme tím, jak zvýšit množství energeticky využívaného odpadu. 

Odpad na energetické využití je dodáván především cementárnám, díky 

čemuž dochází k  významné úspoře primárního paliva při výrobě cementu. 

Odpad je dodáván v  neupraveném stavu, nebo v  upravené formě jako TAP  –  

tuhé alternativní palivo. Vhodným vstupním odpadem pro výrobu 

TAP je také plastový výmět z  třídicích linek (zbylý odpad po vytřídění 

žlutých popelnic nebo průmyslové odpady např. tzv. „automotive“  – 

zmetky a  zbytky z  výplní interiérů automobilů (např. střechy 

a  sedadla), které splňují kritéria koncových zařízení (cementáren).

OCHRANA 
BIODIVERZITY
Ekologická likvidace ropných kalů a rekultivace krajiny

Společnosti AVE se v  roce 2020 podařilo dokončit první  – a  nejvýznamnější  – část jednoho 
z  největších sanačních projektů v  rámci České republiky v  polistopadové éře, a  to projektu 
sanace lagun Ostramo. Cílem bylo odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů  
a 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů.
Základním cílem bylo (i  s  ohledem na způsob předchozí sanace tohoto území)  
dodržet požadavek státu a  pohlížet na kaly po celou dobu jejich manipulace  
(tj. po jejich odtěžení, případné předúpravě, při dopravě, při případném dočasném uložení na 
mezideponii až po konečné využití nebo odstranění) jako na odpad ve smyslu tehdy platného 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Tuhé alternativní palivo vyrábíme v  lokalitě Česká Lípa a  Čáslav. V  roce 2020 jsme 
vyrobili 9 000 tun paliva, které nahradilo fosilní zdroje (uhlí) při výrobě cementu.  
Rovněž jsme aktivně hledali řešení problému plastového výmětu z  třídicích linek. Byla 
zahájena série projektů pro výrobu TAP z  tohoto jinak nevyužitelného odpadu i  na jiných 
zařízeních skupiny firem AVE, jakož i  na zařízeních kooperujících provozovatelů. Zároveň 
byly realizovány kroky vedoucí k  produkci TAP v  lokalitě Benátky nad Jizerou, která bude 
zahájena v roce 2021. Výrobu TAP chceme nadále rozvíjet a neustále zvyšovat její produkci.

TAP – tuhé alternativní palivo
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Tento nelehký projekt, resp. první část, 
se nám podařilo přes všechny překážky 
způsobené jak složitou a  časově náročnou 
legislativní cestou, tak problémy na 
koncových zařízeních, dodržet, a  to 
v  termínech stanovených prováděcí 
smlouvou. Nyní již naplno realizujeme 
druhou část projektu, jejíž konečný termín 
je stanoven výše zmíněnou smlouvou na 
prosinec 2022.
Dalšími příklady, kde v  současnosti 
pracujeme na rekultivaci krajiny, jsou  
projekt rekultivace Růžodolu Litvínov 
a  rekultivace odkaliště Hodějovice. 
V  Hodějovicích došlo k  sanaci celého 
území po tom, co sloužilo pro ukládání 
materiálů vznikajících při spalování hnědého 
uhlí, popílku a  škváry v  Teplárně České 
Budějovice. V roce 2020 proběhla biologická 
rekultivace s  cílem vytvořit podmínky pro 
co největší druhovou biodiverzitu. Na ploše 
odkaliště bylo vysázeno celkem 35 000 
stromů a  keřů a  došlo také k  revitalizaci 
Hodějovického potoka a  podpoře druhově 
bohaté vodní flory a fauny.

Provoz skládek odpadů v  souladu 
s nejmodernějšími technologiemi

Společnost AVE provozuje celkem 8 skládek 
odpadů. Tato zařízení jsou naprosto  
nezbytná pro řádný chod odpadového 
hospodářství v  České republice. Řadu 
odpadů nezbytných pro chod českého 
hospodářství nelze využít ani uložit nikam 
jinam než na řízené skládky odpadů.
Skládky jsou provozovány dle tzv. 
integrovaného povolení a při jejich provozu

využíváme skládkový plyn vznikající 
z hnilobných procesů na skládce pro výrobu 
tepla a elektřiny – viz tabulka za rok 2020. 
Etapy skládek, jejichž kapacita je naplněna, 
rekultivujeme v  souladu s  projektovou 
dokumentací. Na rekultivovaných plochách 
se nám podařilo umístit např. ovce, které 
spásají vegetaci na svazích. Tím plníme 
podmínky integrovaného povolení  – 
pravidelná údržba zeleně  – a  současně 
neznečišťujeme životní prostředí emisemi 
vznikajícími při sekání trávy, dovozu  
sekaček a  křovinořezů apod. Ovce jsou 
navíc vítaným zpestřením pro exkurze na 
skládkách, které provádíme především 
pro studenty všech stupňů škol. Na 
zrekultivovaných plochách zvažujeme 
možnost vybudovat fotovoltaické 
elektrárny (FVE), díky nimž si pokryjeme 
vlastní spotřebu energie v  našich areálech 
a  přebytečnou energii budeme i  prodávat 
do rozvodné sítě. Údržbu zeleně budou 
na těchto plochách (a  pod panely FVE) 
zajišťovat solárně nabíjené sekačky.

Využití skládkového plynu pro výrobu tepla a elektřiny za rok 2020

Provozovna
Spotřeba skládkového

plynu [m³]
Výroba elektrické

energie [kWh]

Tržby za prodej
elektrické energie 

[Kč]

Benátky 2 732 192 4 849 408 12 064 204

Fedrpuš 251 478 260 657 768 000

Stašov 273 235 106 569 314 378

Celkem 3 256 905 5 216 634 13 146 582

Teplárna České Budějovice: rekultivovaná krajina v roce 2020
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V  roce 2020 kvůli situaci spojené s  koronavirovou pandemií pracovala většina 
technicko-hospodářských zaměstnanců společnosti z domova. Zaměstnanci na provozech 
museli zůstat, neboť i v době pandemie je potřeba dbát o svoz odpadů a čistotu v ulicích. 
Pro zajištění bezpečnostních podmínek byli tito zaměstnanci rozděleni na dvě skupiny, 
popř. tak, abychom co nejvíce zabránili přenosu nemoci covid-19. Doba nebyla jednoduchá,  
a  tak pro udržení informovanosti a  podporu zaměstnanců zasílalo vedení společnosti  
pravidelné informace k  vývoji situace a  dodržování potřebných pravidel spojených  
s prací v době pandemie. Všichni zaměstnanci mohli dle potřeby využívat dezinfekci, roušky 
a respirátory zdarma. Obzvláště v  této náročné době jsme si vážili pracovního nasazení 
každého zaměstnance a  snažili se vytvářet, podporovat a  udržovat prostředí, které je 
založeno na vzájemné úctě a respektování základních lidských práv.

Firemní kultura AVE podporuje celkovou strategii skupiny, napomáhá dosahování 
stanovených výsledků a je naší konkurenční výhodou. V komplikované době je o to důležitější, 
aby stanovené firemní hodnoty byly známy a správně chápány uvnitř i vně společnosti.

Etický kodex tvoří důležitý soubor etických a mravních zásad našich zaměstnanců. 
Stojí na sedmi firemních hodnotách, které naleznete v úvodu této zprávy.  
Věnujeme se zde zejména podpoře diverzity, rovnoprávnosti a  nediskriminace, 
stejně jako ochraně životního prostředí, dodržování právních předpisů, kvalitě 
služeb či bezpečnosti informací.

Zaměstnancům přispíváme na penzijní a životní pojištění a poskytujeme stravenky 
v  hodnotě 100 Kč. U  pracovních pozic se snažíme nabídnout v  rámci možností  
pružnou pracovní dobu, práci na dálku nebo částečný úvazek a  nabízíme studijní 
volno v rozsahu pěti dnů ročně. Slevový program byl v roce 2020 navýšen o dva 
nové partnery: ECONEA.cz a  ČSOB Motivační program, vedle T-Mobile programu 
výhodnějších tarifů a DATART.cz.

Zakládáme si na spravedlivém mzdovém systému. Pro zajištění interní  
spravedlnosti používáme systém hodnocení pracovních pozic podle jejich  
náročnosti, zodpovědnosti a potřebných znalostí a dovedností. Udržujeme dobré 
vztahy s odbory, od roku 2019 s nimi máme novou kolektivní smlouvu. Používáme  
také  pozitivní motivaci (ocenění ENZO). Jde o tradiční roční oceňování zaměstnanců, 
obchodníků, řidičů, závozníků a provozoven, kteří získají finanční odměnu.

Jsme si vědomi ekologického aspektu AVE, a  proto se i  v  rámci firmy snažíme  
chovat tak, abychom chránili životní prostředí. V  roce 2020 jsme na centrále 
společnosti v  Praze rozjeli kampaň s  cílem omezit jednorázové plastové obaly 
a  zmenšit naši plastovou stopu. Mezi zaměstnanci jsme se setkali s  velkým 
zájmem o tuto iniciativu, v této snaze tak budeme pokračovat i nadále a vše měřit 
a pravidelně vyhodnocovat.

FIREMNÍ KULTURA

Sociální odpovědnost: Naši zaměstnanci

Etický kodex

Systém benefitů

Ekologické chování zaměstnanců
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V  AVE nabízíme řadu vzdělávacích kurzů a  školení, jedná se zejména o  výuku cizích jazyků, 
profesní 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. V roce 2020 se nám podařilo překlopit velké množství odborných i jazykových kurzů 
do online prostředí. Také vznikla nová pozice interního lektora – business analytika.

Manažerská akademie

Manažerská akademie fungovala i  v  roce 2020 a  zúčastnilo se jí 12 vybraných zaměstnanců. 
Akademii využívají zaměstnanci na technicko-hospodářských nebo manažerských pozicích, 
kteří mají potenciál k řízení a rozvoji manažerských schopností, ale dosud nebyly plně rozvinuty. 
Cílem programu je zvýšení sebejistoty manažera, jeho manažerské autority a  zdokonalení 
ve využívání manažerských technik ve vedení lidí.

Trainee program

Stále pokračuje naše úzká spolupráce s  Českou zemědělskou univerzitou v  Praze (ČZU), pro 
jejíž studenty pořádáme soutěže, exkurze, nabízíme možnosti odborných konzultací při psaní 
diplomových prací a  získání zaměstnání v  naší společnosti. Aktuálně spolupracujeme s  pěti 
studenty na třech diplomových a  dvou bakalářských pracích. Práce se zabývají analýzami 
složení a  drcení odpadů nebo problematikou třídicích linek na plastové odpady. Spolupráce 
přináší studentům praktické znalosti problematiky zpracování odpadů. Pro AVE je zase velkým 
přínosem neotřelý přístup mladých studentů, jejich nápady a ochota přispět k ochraně životního 
prostředí a klimatu Země jako celku. Tito lidé nás inspirují a posouvají správným směrem.

Celoživotní vzdělávání

Vybraným zaměstnancům umožňujeme vysokoškolské studium při zaměstnání, na jehož úhradě 
se spolupodílíme. Do celoživotního vzdělávání také patří vstupní, zákonná a periodická školení, 
jako jsou bezpečnost práce, požární ochrana, školení řidičů, první pomoc a  specifická školení 
požadovaná k  jednotlivým pracovním pozicím. Pokračují rovněž vzdělávací online kurzy pro 
zaměstnance prostřednictvím portálu Seduo. Studium online kurzů je umožněno v  průběhu 
pracovní doby. V roce 2020 si z nabídky vybralo 50 aktivních studentů téměř 800 kurzů.

Bezpečnost našich zaměstnanců při výkonu práce pro nás byla v roce 2020 obzvláště důležitá. 
Preventivním opatřením a  informovanosti se bylo nutno věnovat ještě důrazněji. Všichni 
zaměstnanci měli neustále k  dispozici dezinfekce na ruce a na prostory auta, respirátory 
a  roušky. Dále jsme školili řidiče a  informovali je o  nehodách, na kterých vysvětlujeme, 
proč je třeba věnovat bezpečnosti řízení prioritu. Pravidelně informujeme provozovny 
o  nehodovosti a  finančně je motivujeme na škodném průběhu. Připravujeme pro ně plakáty 
o  bezpečnosti a  instalujeme bezpečnostní asistenční prvky ve vozidlech, např. kameru 360°. 
Pro své zaměstnance pořádáme školu smyku.

Naše provozy splňují nejpřísnější ekologické a  bezpečností předpisy. Klademe důraz na 
minimalizaci negativních dopadů v  oblasti životního prostředí, 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 energií) a  ISO 45001 
(systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJ

ZDRAVÍ
A BEZPEČNOST
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Podporujeme sportovní organizace a  dětské vzdělávací 
projekty v oblasti ochrany životního prostředí.

I v době pandemie covidu-19 jsme pokračovali v podpoře v místech, kde působíme. Zůstali jsme 
proto významným partnerem pro místní sportovní kluby, charitativní organizace a  místní 
školy a školky. V roce 2020 jsme podpořili sportovní organizace a dětské vzdělávací projekty 
v oblasti ochrany životního prostředí.

SPONZORING
V OBLASTI SPORTU

Občanská odpovědnost: Pomoc v místních regionech

Podpora sportovních klubů

Jsme významnými partnery fotbalových klubů 
(např. FK Jablonec, FK Čáslav, FK Ústí nad Labem, 
FK Mladá Boleslav) a  klubů ledního hokeje (např. 
HC Sparta, HC Pardubice, HC Benátky nad Jizerou,  
HC Ústí nad Labem). Jsme stále významným 
sponzorem AC Sparta Praha. Podporujeme ale i  další 
sporty jako volejbalový klub Aero Odolena Voda 
(Benátky nad Jizerou), Novoborský šachový klub,  
SK Volejbal Ústí nad Labem či Florbal Club Česká Lípa.

Soutěž Sešlápni s Evou Samkovou

AVE jako oficiální partner Evy Samkové, 
mistryně světa a  olympijské vítězky ve 
snowboardcrossu, v  roce 2020 vyhlásil výsledky 
soutěže pro základní a  mateřské školy „Sešlápni 
s  Evou Samkovou“. Cílem sešlapávání odpadu před 
vhozením do popelnice, které dokáže téměř zázraky 
(efektivnější a  levnější svoz, méně nepořádku okolo 
popelnic, lepší využití odpadu a  snížení jeho objemu 
v  popelnici až o  dvě třetiny), je ukázat, že efektivní 
uložení odpadu může být i  zábava. Soutěž o  nejlepší 
„sešlapávací“ fotku vyhrály dvě školy na Praze 10,  
které si odnesly 10 000 Kč.
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Projekt „Environment 2020+“

Během roku 2020 byl spuštěn projekt „Environment 2020+“, který cílí na základní a střední 

školy po celé ČR s  tématy, jako je třídění odpadu, ochrana životního prostředí a  moderní 

technologie Průmyslu 4.0. Hlavní složkou projektu je tvorba obsahu pro moderní vzdělávací 

technologie, jimiž jsou virtuální realita, interaktivní tabule a  tablety, a  jeho následná  

prezentace lektorskými přednáškami na jednotlivých školách. V  rámci virtuální reality 

se studenti podívali např. na největší skládku AVE do Benátek nad Jizerou, ve vesmírné  

laboratoři se dozvěděli fakta o  globálních poměrech životního prostředí a  v  závěrečné 

gamifikační části si zkusili, jaké to je, třídit odpad přímo na třídicí lince.

Za rok 2020 byl celkový dosah oslovených dětí 126 201 po celé České republice, proškolilo se 

15 686 studentů, navázala se spolupráce s  279 školami a  4 univerzitami a  zapojilo se  

21 odborníků. Zároveň se podařilo do projektu zapojit co nejvíce aktivních pedagogů, kteří 

budou s tímto tématem a technologiemi pracovat i v dalších letech.

Dětské vzdělávací programy a soutěže

V  roce 2020 se i  přes uzavření škol po část roku vyhlašovaly soutěže ve sběru druhotných 

surovin. Příkladem je 9. ročník soutěže sběru papíru v  Čáslavi pro děti základních škol, do 

kterého se zapojilo 13 škol (o dvě více než předešlý rok) a vybralo se téměř 60 000 kilogramů 

papíru. Vybraný papír se poté dotřídil na další komodity a v rámci procesu druhotných surovin 

putoval ke zpracovatelům papíru.

Exkurze a návštěvy pro školy do našich třídicích linek, sběrných dvorů a skládek jsou u nás 

velmi oblíbené. 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. 

Bohužel, kvůli koronavirové pandemii nebylo v roce 2020 možno žádné exkurze zorganizovat. 

Naši zaměstnanci se už ale těší, že budou moci přivítat školy v roce 2021.

EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
Vybralo se téměř 60 000 kilogramů papíru.
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Etika, transparentnost a  kvalita jsou naší nejvyšší prioritou. Jsme si vědomi toho, že naším 

hlavním úkolem je zajištění transparentního a  etického podnikání při zajištění minimálních 

negativních dopadů na životní prostředí a dodržování legislativních požadavků.

Smart City

Držíme si pozici vedoucího dodavatele na poli chytrých technologií v  oblasti odpadového 

hospodářství. Pokračujeme v  rozvoji evidenčních systémů svozu komunálního odpadu 

v jednotlivých regionech, které obcím poskytují detailnější přehled o množství vyprodukovaného 

odpadu.

Intenzivně se věnujeme evidenci svozu komunálního odpadu, a  to pasivním nebo aktivním 

způsobem. U pasivního způsobu evidence svozu se pomocí GPS souřadnic zaznamenává trasa 

svozového vozu. Aktuálně to funguje na většině provozoven, např. v  Praze, Ústí nad Labem, 

Benátkách nad Jizerou, Plzni, Kladně, Olomouci či v Brně.

VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE 
A SMART CITY

Ekonomická odpovědnost: Etické podnikání a kvalita 

V případě aktivního systému evidence provedení výsypu nádoby se jedná o osazení nádob RFID 

tagy, díky nimž se zaznamenává přesný počet výsypů nádob. Aktivní svoz máme nastavený 

u  našich zákazníků pro svoz jak směsného komunálního odpadu, tak i  separovaných složek. 

V souvislosti s novou odpadovou legislativou nabízíme našim zákazníkům i vážení odpadu přímo 

na svozovém vozidle.

Se společností O2 IT Services stále provozujeme chytré kontejnery na tříděný odpad ve 

městě Kolín, kde se míra tříděného odpadu díky tomu zvýšila přibližně o  10 %. U podzemních 

velkoobjemových kontejnerů používáme v  některých případech čidla naplněnosti kontejneru, 

pomocí kterých lze optimalizovat vlastní svoz.

V rámci ČR se naše společnost stejně jako minulý rok podílí na zavádění evidenčních a motivačních 

systémů sběru odpadu založených na ručním skenování QR či čárových kódů při realizaci svozu. 

V obci Jílové u Prahy byl projekt motivačního sběru odpadu uveden do praxe na bázi reálného 

plnění od poloviny roku 2019. Systém je založen na čárových kódech, které má každý občan na 

pytlech s odpadem. Když občan pytel naplní, dá ho před dům v určený den a obec (resp. svozová 

společnost) tyto pytle sveze na sběrný dvůr. Čárové kódy slouží k  personalizaci množství 

vyprodukovaného odpadu za jednotlivého občana.
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Snažíme se 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 % osob se zdravotním postižením, jako například naše dceřiná společnost 

AVE Services, s. r. o. Takto dochází k  nepřímé podpoře práce zdravotně postižených 

a znevýhodněných osob, které pro nás prostřednictvím těchto dodavatelů zajišťují například 

ostrahovou činnost našich provozních areálů či skládek nebo pro nás provádějí zakázkové šití 

pracovních oděvů a ošacení našich zaměstnanců.

NAŠI
DODAVATELÉ

Elektromobily a vozidla na zemní plyn

I v letošním roce se zaměřujeme na využívání techniky s alternativním pohonem – pokračujeme 

v testování elektrovozidel ve Františkových Lázních a v Kladně. Jde o menší nákladní vozidla 

s plně elektrickým pohonem, která primárně zajišťují obsluhu odpadkových košů a další výkony 

spojené s odpady nebo údržbou zeleně. S elektrovozidly máme zatím dobré zkušenosti a do 

budoucna plánujeme jejich rozvoj.

 

Stále provozujeme i  několik podvozků s  pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Z  hlediska 

ochrany životního prostředí jsou alternativní pohony šetrnější, i když zatím ekonomicky méně 

výhodné. Při realizaci výběrového řízení také poptáváme uchazeče o nabídku alternativních 

pohonů k nabízené technice, kterými příslušná značka disponuje.

Moderní multifunkční vozidla

Ve vozovém parku AVE máme nově i tzv. „multifunkci“. Jde o speciální multifunkční svozové 

vozidlo s nástavbou a vyklápěčem, které je upraveno pro svoz komunálního a separovaného 

odpadu jak z klasických nádob s horním výsypem (sběrné nádoby a kontejnery), tak i nádob 

se spodním výsypem (zvony, podzemní a  polopodzemní kontejnery). Pro výsyp klasických 

popelnic a kontejnerů je na zádi nástavby namontován standardní uzavřený dvourychlostní 

vyklápěč, pro výsyp zvonů a  podzemních kontejnerů je vozidlo vybaveno hydraulickým 

jeřábem, montovaným za kabinou podvozku, a  zadní výklopnou stěnou. Jde vlastně o  dvě 

vozidla v jednom, takže dochází k ušetření investic, personálu, pohonných hmot a optimalizaci 

svozové trasy. Aktuálně připravujeme vozidlo pro svoz odpadu s dvoukomorovým systémem 

sběru, což nám umožní realizovat sběr dvou komodit odpadu v rámci jedné jízdy.
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Pravidelně spolupracujeme s médii při tvorbě 
ekologicky naučných reportáží.

Zejména v  době pandemie a  práce z  domova jsme museli dbát na transparentní a  otevřenou 

komunikaci se všemi našimi stakeholdery. Vedení společnosti zasílalo všem zaměstnancům 

pravidelné informace týkající se novinek v rámci firmy. Čtvrtletní snídaně s vedením skupiny AVE 

se bohužel nemohly konat, opět se ale plánuje jejich zahájení, jakmile se všichni zaměstnanci 

vrátí do kanceláří.

Rádi poskytneme informace všem, kdo mají zájem dozvědět se více o naší činnosti. Pravidelně 

spolupracujeme s  médii při tvorbě ekologicky naučných reportáží. Z  předešlých let 

máme několik naučných videí, například z  naší recyklační linky PETKA (ke zhlédnutí zde), 

o tom, co se u nás děje s plasty ze žlutých popelnic (ke zhlédnutí zde) nebo o denní práci popeláře 

(ke zhlédnutí zde).

V roce 2020 jsme vydali druhé číslo časopisu Eko noviny pro občany města Břeclavi. Cílem bylo 

informovat spoluobčany o  správném způsobu nakládání s  odpady a  o  činnostech společnosti 

AVE v  Břeclavi. Lidé se mohli dozvědět o  péči o  tamější zeleň či jaké je být místním řidičem 

popelářského vozu. S novinami jsme slavili úspěch a plánujeme jejich pokračování.

TRANSPARENTNÍ 
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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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Zelená linka 800 118 800
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Tato zpráva je třetí v  pořadí zaměřující se na oblast společenské odpovědnosti (CSR)  

a  udržitelného rozvoje u  skupiny firem AVE. Představujeme zde všechny projekty a  aktivity, 

kterým se skupina v  oblasti udržitelného rozvoje věnuje. Zpráva byla připravena dle 

standardu Global Reporting Initiative (GRI), verze Core. Všechny údaje se počítají za období  

od 1. ledna do 31. prosince 2020.

AVE pravidelně komunikuje se svými zainteresovaným stranami, mezi ty nejvýznamnější  

patří zaměstnanci, vedení, klienti, dodavatelé, veřejný sektor a  místní komunity. V  roce 

2019 proběhla poslední aktualizace strategie, kdy na základě zapojení stakeholderů  došlo  

k  úpravě priorit z  devíti na deset. V  roce 2021 je plánujeme opět zapojit do dotazníkového  

šetření týkajícího se firemní CSR strategie.

Pro jakékoliv dotazy o AVE či o našich aktivitách v oblasti udržitelného rozvoje a společenské 

odpovědnosti nás neváhejte kontaktovat na marketing@ave.cz.

O této zprávě


