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IDENTIFIKAČNÍ 
A OBECNÉ ÚDAJE 
SPOLEČNOSTI
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ZáklADNí 
úDAJE

DATUM ZALOŽENÍ
1. dubna 1996

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
651 38 317

NÁZEV SPOLEČNOSTI
AmpluServis, a.s.

PRÁVNÍ FORMA
akciová společnost

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI
31 350 tis. Kč

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, 
PSČ 709 74

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 1258.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 

31 350 tis. Kč 
rozdělen na 3 135 ks akcií na jméno v zaknihované podobě 
ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč
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ChArAKTErIsTIKA 
spOlEčNOsTI 

AmpluServis, a.s. (dále jen AmpluServis) je 
společnost, která nabízí komplexní služby 
v oblasti výstavby, ekologizace, montáží, 
rekonstrukcí, oprav a údržby ve všech 
průmyslových odvětvích. Dále provádí 
revize vyhrazených technických zařízení, 
materiálovou a vibrační diagnostiku, 
termografii a chemické služby v oblasti 
analýz paliv, vod, olejů a maziv.

AmpluServis je 100% dceřinou společností Veolie Energie 

ČR, a.s., která je jedním z nejvýznamnějších výrobců 

tepla a elektřiny v ČR. Kromě Veolie Energie ČR, a.s. 

a AmpluServisu, a.s. do koncernu Veolia Energie v České 

republice dále patří společnosti Veolia Energie Praha, 

a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské 

Lázně, s.r.o. a Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. včetně 

jejich dvou dceřiných firem Veolia Komodity ČR, s.r.o. 

a Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. Do skupiny Veolia 

Energie v ČR dále patří také společnost OLTERM & TD 

Olomouc, a.s.

Vlastníkem skupiny Veolia je světová jednička 

v oblasti služeb pro životní prostředí - skupina Veolia 

Environnement.

Od roku 2011 je AmpluServis držitelem ES certifikátu 

systému řízení výroby ocelových konstrukcí třídy 

provedení do EXC3 dle EN 1090-2 a současně certifikátu 

na proces svařování podle ČSN EN ISO 3834 - 2.

Chemické laboratoře společnosti v Ostravě jsou 

akreditovány Českým institutem pro akreditaci 

dle směrnice ČSN EN ISO/IEC 17025 a registrovány 

pod číslem 1470.

AmpluServis vykonává své činnosti na základě oprávnění 

a osvědčení vydaných Technickou inspekcí České 

republiky, Technickým a zkušebním ústavem stavebním 

v Praze, Obvodním báňským úřadem v Ostravě a řadou 

dalších.

Inspekční orgán AmpluServisu registrovaný pod číslem 

4047 je akreditován Českým institutem pro akreditaci 

dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 a je způsobilý poskytovat 

akreditované inspekční služby nejen své mateřské 

organizaci, ale i dalším subjektům.
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OBRAT:

467 559 tis. Kč
POČET ZAMĚSTNANCŮ:

152

INVESTICE:

955 tis. Kč
UZAVŘENÝCH SMLUV: 

239

KlíčOvé úDAJE
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PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Reda Rahma – předseda představenstva
Ing. Martin Bernard, MBA – místopředseda představenstva
Maxime Pierre Claude Marsault – člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Ing. Martin Brůha – předseda dozorčí rady
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady
Ing. Robert Talajka – člen dozorčí rady
 

OrgáNy 
spOlEčNOsTI

Jediný akcionář společnosti přijal dne 25. února 2019 rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti o změně stanov společnosti, resp. systému 
řízení ve společnosti z monistického na dualistický s účinností od 1. března 2019.

K tomuto datu bylo zřízeno tříčlenné představenstvo ve složení Ing. Reda Rahma, Ing. Martin Bernard, MBA a Maxime Pierre Claude Marsault 
a tříčlenná dozorčí rada, jejímiž členy jsou Ing. Martin Brůha, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. a Ing. Robert Talajka. 

Dozorčí rada na svém zasedání dne 1. března 2019 zvolila předsedou dozorčí rady pana Ing. Martina Brůhu a místopředsedou dozorčí rady pana 
Ing. Ondřeje Beneše. 

Představenstvo na svém zasedání dne 4. března 2019 zvolilo předsedou představenstva pana Ing. Redu Rahmu a místopředsedou představenstva 
pana Ing. Martina Bernarda.

pLATNÉ k 31. PrOSINCI 2019
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OrgANIzAčNí sTrukTurA 

OSTATNí sKuTEčNOsTI
Společnost AmpluServis, a.s. nemá žádnou pobočku 

nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí 

a po rozhodném dni nenastaly v roce 2019 žádné 

významné skutečnosti, které by měly vliv na její 

hospodaření, kromě těch uvedených v příloze účetní 

závěrky. 

Společnost AmpluServis, a.s., a.s. je v rámci 

podnikatelského seskupení osobou ovládanou ve smyslu 

§ 74 a násl. zákona o obchodních korporacích č. 

90/2012 Sb. (ZOK), kdy ovládající osobou je mateřská 

obchodní korporace. Z ovládacích vztahů plynou pro 

ovládanou osobu především výhody z oblasti know-how 

poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností 

podnikání ovládané osoby. 

Ovládání ovládající osoby je prováděno prostřednictvím 

valné hromady. V průběhu roku nedošlo k nabytí 

vlastních akcií nebo podílů.

V souladu s ust. § 82 a násl. ZOK vypracovala Zprávu 

o vztazích za rok 2019, jež je součástí této výroční zprávy. 

Společnost neprovádí vlastní výzkum a vývoj.

Útvar 
ředitele společnosti 

Ekonomicko-správní 
útvar

Obchodní 
útvar

Středisko 
realizace projektů 

Středisko 
chemických služeb 

Středisko 
expertních služeb

Detašované středisko 
Region Čechy

Detašované středisko Liberty 
Distribution Ostrava s.r.o. 
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ZPrÁvA 
O pODNIkATELSkÉ 
ČINNOsTI 
SPOLEČNOSTI 
A STAVu JEJÍhO 
MAJETku

02
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ÚvODNí 
slOvO 

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, dámy a pánové,

výroční zpráva za rok 2019, kterou si Vám dovolujeme 

představit, shrnuje výsledky podnikání akciové 

společnosti AmpluServis, a.s. a hospodářské výsledky 

tohoto období.

Rok 2019 byl rokem nejlepších hospodářských výsledků 

v její historii. Výnosy z běžných činností činily 467 559 tis. 

Kč a ve srovnání s rokem 2018 vzrostly o 48%. Provozní 

hospodářský výsledek dosáhl úrovně 14 722 tis. Kč.

Naší snahou je neustále prohlubovat 

spolupráci v rámci „One Veolia“ a zapojovat 

se do ekologizačních i modernizačních projektů. 

Hledáme a využíváme synergické efekty 

a spolupracujeme s ostatními členy skupiny tak, 

abychom co nejvíce přispěli k jejímu dobrému 

výsledku. Významným způsobem jsme se podíleli 

na realizaci řady ekologizačních a modernizačních 

projektů. K nejvýznamnějším patří ekologizace 

Teplárny Olomouc, dodávka a montáž kogeneračních 

jednotek na Teplárnu ČSM Sever a výstavba 

horkovodu 2x DN200 Nové Pole v Karviné.

Dále jsme prohlubovali spolupráci se společnostmi 

Středočeské vodárny, a.s., Královohradecká provozní, a.s. 

a Moravská vodárenská, a.s., které patří také do skupiny 

Veolia, kde na základě dlouhodobých smluv provádíme 

veškeré revizní činnosti.

Průměrný stav zaměstnanců byl 152 osob. Společnost 

neustále investuje do bezpečnostních školení a nákupu 

osobních ochranných pomůcek nemalé finanční 

prostředky. Oblasti bezpečnosti práce a prevenci rizik 

věnuje vysokou pozornost.

V roce 2019 se nám podařilo dosáhnout očekávaného 

provozního výsledku. Za to patří poděkování našim 

zaměstnancům za dobře odvedenou práci a ocenění 

jejich aktivního přístupu a podílu na dosažených 

výsledcích.

Naše poděkování patří i zástupcům našich zákazníků 

a v neposlední řadě také našim dodavatelům.

Hospodářské výsledky společnosti AmpluServis, a.s. 

za rok 2019 potvrzují dlouhodobou stabilitu společnosti 

INg. rEDA rAhMA
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a správnost její orientace. Jsou dobrým základem 

pro další rozvoj aktivit společnosti v rámci skupiny 

Veolia i vně. V nejbližším období budeme klást důraz 

na další zlepšení kompletačních a inženýrských činností 

s důrazem na přidanou hodnotu nabízených služeb a také 

na rozšíření našich služeb v Praze.

Děkujeme všem zákazníkům, akcionářům 

a zaměstnancům za jejich přínos ke splnění našich cílů.

Ing. Reda Rahma
předseda představenstva 
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Při své činnosti se společnost opírá 
o základní hodnoty společné pro skupinu 
Veolia: orientace na zákazníka, inovace, 
odpovědnost, respekt a solidarita.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Veolia tuto hodnotu uplatňuje především snahou o stále 

vyšší efektivitu a kvalitu svých služeb. Veolia prosazuje 

transparentnost a etická pravidla jako podmínku pro 

budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Veolia svým 

zákazníkům naslouchá a dodává vhodná a inovativní 

řešení odpovídající jejich technickým, ekonomickým, 

ekologickým požadavkům.

INOVACE
Výzkum a inovace tvoří jádro strategie skupiny Veolia 

při vytváření udržitelných řešení a služeb pro zákazníky, 

životní prostředí a celou společnost.

ODPOVĚDNOST
Veolia si klade za cíl aktivně se podílet na budování 

udržitelně se rozvíjející společnosti. Je klíčovým hráčem 

na trhu služeb pro životní prostředí, a v této své roli 

proto každodenně přijímá odpovědnost za naplňování 

obecných zájmů, k nimž patří především:

•  podpora harmonického rozvoje území;

•  zlepšování životních podmínek obyvatel dotčených její 

činností a ochrana životního prostředí;

•  rozvoj podnikatelských dovedností zaměstnanců, 

zlepšování osobní bezpečnosti při práci (prevence 

pracovních úrazů) a vytváření zdravého pracovního 

prostředí.

RESPEKT
Respektování je vůdčím principem jednání všech 

zaměstnanců skupiny Veolia. Odráží se v dodržování 

právních předpisů, vnitřních předpisů skupiny 

a v projevování úcty vůči ostatním. 

SOLIDARITA
Vzhledem k tomu, že Veolia svou podnikatelskou 

činností slouží společným i sdíleným zájmům, uplatňuje 

se solidarita jako jedna z jejích základních hodnot 

ve vztazích, které Veolia navazuje se všemi stakeholdery.

Solidarita se konkrétně projevuje v řešeních, jimiž skupina 

Veolia dokáže zajistit základní služby všem. Jde o jeden 

ze základních prvků společenské odpovědnosti firmy.

hLAVNÍ 
hODNOTy
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VÝROBNÍ ČINNOST
V roce 2019 se naše společnost stala úspěšným 

dodavatelem ekologických staveb společnosti Veolia 

Energie ČR, které jsou realizovány s cílem splnit 

nastavené evropské emisní limity.

Také v roce 2019 pokračujeme v trendu nastaveném 

v minulých letech, kdy se naše společnost stala hlavním 

dodavatelem oprav kotlů pro všechny regiony a závody 

společnosti Veolia Energie ČR. I přes nadále se zvyšující 

nároky na kvalitu prací a na termíny realizací jednotlivých 

oprav si udržujeme vysoký standard v oblasti oprav 

energetických zařízení. 

Dlouhodobě rozvíjíme oddělení inženýrských činností, 

které řídí a realizuje významné zakázky naší společnosti. 

V roce 2019 to byly zejména nové investiční stavby 

ekologického charakteru. 

Středisko chemických služeb poskytuje rozbory a analýzy 

paliv, biomasy, tuhých alternativních paliv, energetických 

vod a průmyslových olejů a maziv, a to v devíti 

laboratořích po celé České republice.

Z důvodu legislativních požadavků jsou vybrané analýzy 

akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA), 

a to v centrální laboratoři v Ostravě. V roce 2019 se tato 

laboratoř důsledně připravovala na přechod na novou 

normu o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dozorový 

audit, schvalující přechod na tuto novou normu, pak 

proběhne v lednu 2020. Všechny ostatní laboratoře 

poskytují širokou škálu neakreditovaných analýz 

a rozborů v oblasti vod a paliv. S ohledem na zlepšování 

vztahu k zákazníkům, zajišťujeme, po dohodě, svoz 

vzorků ze všech laboratoří do centrální akreditované 

laboratoře v Ostravě.

V oblasti expertních služeb, jako jsou revize vyhrazených 

tlakových, plynových, elektrických a zdvihacích zařízení, 

vibrační diagnostika, materiálová a nedestruktivní 

diagnostika a termografie, pokračoval růst objemu 

jak pravidelných inspekcí a kontrol, tak i posouzení 

technického stavu zařízení s ohledem na zbytkovou 

životnost.

NAŠE 
SLuŽBY
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INOVACE

Společnost každý rok sestavuje plán investic 
zaměřený na obnovu zastaralého zařízení 
a rozšiřování vybavení pro poskytování 
služeb.

V roce 2019 pořídila investiční majetek 
v celkové výši 955 tis. Kč.

Středisko realizace projektů rozšířilo vybavení 

o hydraulickou ohýbačku trubek STB-202E, která 

umožňuje provádět ohyby kotlových trubek o průměru 

42,2 - 114,3 mm v rozmezí 0°–180° přímo na pracovišti 

bez nutnosti transportu trubek do dílny, čímž dochází 

k úspoře času při realizaci oprav zejména v případě 

poruch na tlakových celcích. 

Investicí v roce 2019 ve středisku chemických služeb 

byl nákup analytické váhy pro navažování analytických 

vzorků paliv, biopaliv, tuhých alternativních paliv 

a produktů spalování při stanovení obsahu uhlíku. 

Středisko expertních služeb rozšířilo vybavení 

o analyzátor plynů, který je využíván jak při revizích 

plynových zařízení, tak i k provádění zkoušek pevnosti 

plynovodů. Dále byla pořízena termokamera, která 

se uplatňuje při diagnostice zařízení elektro, strojní a také 

v dalších aplikacích.
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ZÁKAZNÍCI

OBCHODNÍ ČINNOST
Společnost AmpluServis, a.s. v roce 2019 prokázala 

našim odběratelům služeb a dodávek vysokou odbornost 

a spolehlivost při realizaci zakázek. 

VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY PRO SKUPINU 
VEOLIA ENERGIE ČR, A.S.:

Naše společnost v roce 2019 pokračovala v řešení 

ekologických projektů na snižování emisí. Probíhala 

zakázka Ekologizace TOL, úkolem které je zajistit splnění 

emisních limitů NOx a SOx. 

Na podzim roku 2019 jsme zahájili přípravné práce při 

ekologizaci Teplárny Přerov.

V oblasti líniových staveb jsme v Průmyslové zóně 

v Karviné – Nové Pole zrealizovali dodávku a montáž 

nadzemního horkovodního potrubí DN 200 v délce 

2 x 1750 m.

V části Ostravy střed jsme zrealizovali výměnu dožitého 

kondenzátního potrubí včetně výstavby nového 

kanálového žlabu.

V Teplárně Olomouc jsme dodali a montážně 

nainstalovali nové ohříváky topné vody ZV1 a ZV2.

V rámci odsíření v elektrárně Třebovice jsme nainstalovali 

kompletní nové kabelové lávky včetně stavební 

elektroinstalace.

V elektrárně Třebovicích jsme provedli požadovanou 

rekonstrukci RCHS č. 6 včetně parovodu.

V Teplárně TČA v Karviné jsme zrealizovali kompletní 

revizi turbíny TG 4.

Pro Teplárny Karviná jsme vyrobili a namontovali nové 

ohříváky vzduchu na K3.

Pro Teplárnu Olomouc jsme provedli kompletní výměnu 

ochran u TG 3 a náhradu ochran Spacom v rozvodně BBA. 

V Teplárně Přívoz v Ostravě jsme provedli výměnu 

konvekčního a sálavého přehřívače na K4.

V téže Teplárně jsme zrealizovali zakázku, jejíž cílem byla 

výměna výstupního parovodu na K4, včetně parního 

rozdělovače a parní propojky K 2.

V Krnovské Teplárně jsme provedli v oblasti elektro 

rekonstrukci rozvodny R1-6kV.

DÁLE JSME ZREALIZOVALI:
• Běžné opravy kotlů K3, K4, K13 a K14 v elektrárně 

Třebovice.

• Běžné elektro opravy kotlů K4, K13 a K14 v elektrárně 

Třebovice.

• Běžné opravy kotlů K1-K4 v Teplárně Přívoz.

• Výměnu hlavního zdvihu mostového jeřábu v Teplárně 

Přívoz.

• Výrobu a montáž kapsových ohříváků vzduchu kotle K2 

pro Teplárnu Přívoz.

• Běžné opravy kotlů K1-K3 pro Teplárnu Frýdek-Místek.

• Běžné opravy kotlů K1-K4 pro Teplárnu Karviná.

• Běžnou opravu K 7 v Teplárně Československé Armády.

Pro společnost Veolia Průmyslové služby ČR a.s.:
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Uhlí
Biomasa

Pro potřeby společnosti Veolia Průmyslové služby ČR a.s. 

jsme provedli dodávku a instalaci 3 ks kogeneračních 

jednotek v lokalitě ČSM Sever.

Pro společnost Veolia Energie Kolín, a.s.:
Pro Veolia Energie Kolín, a.s. jsme provedli studii případné 

proveditelnosti denitrifikace K8. 

Pro společnost Veolia Energie Mariánské Lázně s.r.o.:
Pro Veolia Energie Mariánské Lázně s.r.o. jsme zrealizovali 

výměnu ND a roštu kotle K7.

Významné zakázky mimo skupinu Veolia Energie ČR, a.s.:
Pro společnost Slovenské energetické strojárne a.s. jsme 

provedli strojní úpravy na mlýnských okruzích na kotlích 

K 13 a K 14 v elektrárně Třebovice.

Pro Hlavní město Praha jsme provedli generální 

rekonstrukci konvekčního svazku v areálu teplárny 

Veleslavín.

DLOUHODOBÉ KONTRAKTY A SLUŽBY:
Již čtvrtým rokem provádíme pro společnost Veolia 

Energie Praha a.s. celoroční údržbu na tepelných zdrojích 

levobřežní části Vltavy v Praze a taktéž veškeré opravy 

těchto zařízení v letních odstávkách.

Z dlouhodobých kontraktů je nutno zmínit i naši činnost 

v rámci svěřené údržby provozovaných zařízení v části 

strojní a elektro a to u společnosti Liberty Distribution 

Ostrava s.r.o.

Ve městě Hradec Králové a nejbližším okolí provádíme 

služby v rámci expertních činností, konkrétně revize 

elektro pro společnost Královehradecká provozní, a.s.

V oblasti měst Kladna a Mělníku poskytujeme expertní 

služby v oblasti revizí elektro, plynu, tlaku, zdvihacích 

zařízení, hasicích přístrojů, vysokozdvižných vozíků 

a komínů pro společnost Středočeské vodárny a.s.

V roce 2019 naše centrální akreditovaná laboratoř 

v Ostravě úzce spolupracovala především s VŠB-TU 

Ostrava a dále pak mimo jiné s firmami Slovenské 

energetické strojárne, a.s., KOMA Commercial, s.r.o., 

Komterm Morava, s.r.o., EnergoFuture, a.s., BIOENERGO 

- KOMPLEX, s.r.o. či Moravskoslezskými cukrovary, a.s. 

v oblasti analýz paliv, biopaliv a olejů.

VÝZNAMNÍ ZÁKAZNÍCI V ROCE 2019:
Veolie Energie Česká republika, a.s., Veolia Energie Praha 

a.s., Veolia Průmyslové služby ČR a.s.., Veolia Energie 

Kolín, a.s.,Veolia Energie Mariánské Lázně s.r.o., Elektrárna 

Dětmarovice, a.s., Hlavní město Praha, ADM Prague s.r.o., 

Liberty Distribution Ostrava s.r.o., Slovenské energetické 

strojárne a.s., a řada dalších společností.

 TYP ZÁKAZNÍKŮ:
- Energetické společnosti

- Strojní společnosti

- Elektro společnosti

- Stavební společnosti

- Státní správa

- Potravinářský průmysl
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Skladba tržeb za jednotlivé činnosti v roce 2019
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ODpOvĚDNOsT

Základním dokumentem integrovaného 
systému řízení je politika udržitelného 
rozvoje, která je společná celé skupině 
Veolia Energie v ČR. Tuto politiku přijala 
a uplatňuje i společnost AmpluServis.

Společnost je certifikována mezinárodně uznávanou 

certifikační společností Bureau Veritas Certification (BVC). 

V roce 2019 proběhly ve společnosti pravidelné interní 

audity integrovaného systému řízení, tj. systému 

managementu kvality certifikovaného dle ČSN EN ISO 

9001:2016, systému managementu ochrany životního 

prostředí certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001:2016 

a systému managementu bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví certifikovaného dle ČSN OHSAS 18001:2008. 

Vzhledem k náhradě normy ČSN OHSAS 18001:2008 

novou normou ČSN ISO 45001:2018, probíhala příprava 

na recertifikaci podle nové normy.

Prioritou společnosti v oblasti ochrany životního prostředí 

je neustálé zlepšování environmentálního profilu 

společnosti, včetně prevence znečišťování životního 

prostředí a snaha o snižování energetické náročnosti.

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnuje 

společnost neustále zvýšenou pozornost, zejména pak 

prevenci rizik, tedy přijímáním opatření vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a z opatření plynoucích 

ze standardů koncernu Veolia, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik nad rámec legislativních 

požadavků ČR.

V rámci prevence rizik koncern Veolia každoročně pořádá 

Mezinárodní týden bezpečnosti Veolia, jehož tématem 

letos bylo „všímat si znamená mít zájem“ s mottem 

„pracuji bezpečně proto, že chci, ne proto, že musím“, 

kde jsou zaměstnancům poskytovány informace, formou 

plakátů a brožur, připomínající důležitost bezpečnosti 

práce jako jednu ze základních hodnot.

V roce 2019 byla ve společnosti provedena kontrola 

svazovým inspektorem bezpečnosti práce odborového 

svazu ECHO, dále byl proveden státní odborný dozor 

Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský 

a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě a státní zdravotní 

dozor Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě. Při všech kontrolách nebyly 

zjištěny žádné zjevné závady.
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lIDSké 
zDrOjE

Přepočtený stav zaměstnanců činil 
k 31. prosinci 2019 celkem 152 osob, 
z toho 111 mužů a 41 žen. Z celkového 
počtu představuje podíl zaměstnanců 
s vysokoškolským vzděláním 18 % 
a se středoškolským vzděláním s maturitou 
36 %. Průměrný věk v roce 2019 činil 48 let, 
k 31. prosinci 2019 bylo 10 osob ve věku 
do 30 let, 24 osob do 40 let, 50 osob 
do 50 let, 59 osob do 60 let a 9 osob 
nad 60 let.

Zaměstnanci společnosti jsou odměňováni smluvní 

nebo tarifní mzdou. Pravidla pro odměňování smluvní 

mzdou jsou uvedena ve smlouvě o mzdě, pravidla 

pro odměňování tarifní mzdou upravuje kolektivní 

smlouva. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost 

AmpluServis postupovala v roce 2019 důsledně podle 

platné legislativy a dle platné kolektivní smlouvy.

Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající 

z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. Jedním 

z nejvýznamnějších benefitů je tzv. osobní účet, pro 

rok 2019 ve výši 28 200 Kč. Každý zaměstnanec si může 

sám zvolit formu čerpání z několika možností: penzijní 

připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, 

zdravotnické a vzdělávací služby či kulturní a sportovní 

akce. Mezi další výhody patří stravování za zvýhodněnou 

cenu nebo čerpání bezúročné půjčky. Od roku 2009 nabízí 

společnost zaměstnancům úrazové pojištění s rozsahem 

pojištění po dobu 24 hodin denně.

Společnost pravidelně provádí hodnotící pohovory, které 

absolvují podřízení se svými vedoucími a v jeho průběhu 

jsou všem hodnoceným zaměstnancům stanoveny roční 

cíle. Hodnotící pohovory probíhají elektronickou formou 

podle jednotné metodiky mateřské skupiny Veolia.

AmpluServis v roce 2019 spolupracoval se Střední 

průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského 

a Gymnáziem, pro kterou zajistil odbornou praxi 3 žáků 

studijního oboru Aplikovaná chemie. 
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SOlIDArITA

Společnost AmpluServis v roce 2019 
poskytla dar Nadačnímu fondu Veolia 
Energie Humain ČR ve výši 266 tis. Kč.
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ÚčETNí ZávěrkA 
k 31. PrOSINCI 2019
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Tato výroční zpráva byla realizovaná útvarem ředitele společnosti AmpluServis, a.s. a útvarem pro komunikaci společnosti

Veolia Energie ČR.

Maketa: Veolia, Veolia Environnement.

Fotografie: archiv společnosti AmpluServis, a.s. a skupiny Veolia.

Koncepce a realizace výroční zprávy: útvar pro komunikaci společnosti Veolia Energie ČR ve spolupráci s Agenturou API.
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