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IDENTIFIKAČNÍ 
A OBECNÉ ÚDAJE 
SPOLEČNOSTI

1.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
SPOLEČNOSTI

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

hodnotě 10 tis. Kč

AmpluServis, a.s.
NÁZEV SPOLEČNOSTI 

1. dubna 1996 
DATUM ZALOŽENÍ

31 350 tis. Kč 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

akciová společnost 
PRÁVNÍ FORMA

651 38 317 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

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

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



4 Výroční zpráva 2020

CHARAKTERISTIKA 
SPOLEČNOSTI 

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 17025:2018 

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.

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.
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OBRAT:

445 876 tis. Kč
INVESTICE:

2 449 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 

153
UZAVŘENÝCH SMLUV: 

203

KLÍČOVÉ ÚDAJE
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NEUSTÁLE MODERNIZUJEME A EKOLOGIZUJEME 
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Jsme si vědomi, že z přírody nemůžeme jen brát, ale že jí musíme stejně 
tak i vracet – vlastním zodpovědným chováním. Máme před sebou 
důležitou výzvu - do roku 2030 opustit uhlí ve výrobním procesu. 

Pomohou nám v tom inovační technologie, nemalé investice, know how 
celé skupiny i naše vlastní vědomosti.
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HLAVNÍ HODNOTY 

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

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.

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.

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.

INOVACE
Výzkum a inovace tvoří jádro 

strategie skupiny Veolia při vytváření 

udržitelných řešení a služeb pro 

zákazníky, životní prostředí a celou 

společnost.

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.



AmpluServis, a.s. 9

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

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 představenstva

Změny v obchodním rejstříku společnosti AmpluServis, a.s. 

po rozhodném dni.

Člen a předseda dozorčí rady společnosti, pan Ing. Martin Brůha, 

oznámil svým odstupujícím dopisem ze dne 10. 12. 2020 dozorčí 

radě své rozhodnutí odstoupit z funkce člena a předsedy dozorčí 

rady ke dni 31. 12. 2020, který dozorčí rada projednala a schválila. 

Jediný akcionář v působnosti valné hromady následně zvolil dne 

16. 12. 2020 nového člena dozorčí rady, paní Ing. Miluši Polákovou, 

s účinností od 1. 1. 2021 a dozorčí rada zvolila dne 4. 1. 2021 paní 

Ing. Miluši Polákovou předsedou dozorčí rady. 

platné k 31. prosinci 2020
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Útvar 
ředitele společnosti

Středisko 
chemických služeb

Obchodní 
útvar

Detašované 
středisko Region 

Čechy

Středisko 
expertních 

služeb

Detašované středisko 
Liberty Ostrava, a.s. 

Ekonomicko-
správní útvar

Středisko realizace 
projektů
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OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

Společnost AmpluServis, a.s. nemá 

žádnou pobočku nebo jinou část 

obchodního závodu v zahraničí 

a po rozhodném dni nenastaly v roce 

2020 žádné významné skutečnosti, 

které by měly vliv na její hospodaření, 

kromě těch uvedených v příloze účetní 

závěrky.

Společnost AmpluServis, 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 činnosti 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 

2020, jež je součástí této výroční 

zprávy. Společnost neprovádí vlastní 

výzkum a vývoj. 
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ZPRÁVA 
O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI A STAVU 
JEJÍHO MAJETKU

2.

RÁD BYCH PODĚKOVA
L  

VŠEM ZAMĚSTNANCŮM
  

ZA SKVĚLOU PRÁCI A
 VĚŘÍM,  

ŽE NADCHÁZEJÍCÍ ROK
 PŘINESE  

PROSPERITU A STABIL
ITU NEJEN  

NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
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ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSTAVENSTVA 

VÁŽENÍ KLIENTI, VÁŽENÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI, DÁMY 
A PÁNOVÉ,

dovolte nám, abychom vás seznámili 

s důležitými událostmi, které 

se významnou měrou podílely 

na hospodářských výsledcích akciové 

společnosti AmpluServis v roce 2020.

Rok 2020 byl silně poznamenán 

koronavirovými dopady. Téměř celý 

svět byl nečekaně zaskočen silou 

a rozsahem této globální pandemie. 

Byli a stále jsme svědky následků 

a omezení. I v rámci společnosti jsme 

se museli vyrovnat s celou řadou změn 

spojených s výskytem onemocnění 

COVID-19. Přes to všechno, se nám 

podařilo následky krize úspěšně 

redukovat a zajistit komfort služeb 

pro naše zákazníky v plném rozsahu 

bez nejmenšího omezení. Společnost 

AmpluServis dosáhla výnosů z běžných 

činností ve výši 445 876 tis. Kč 

a ve srovnání s rokem 2019 výnosy 

poklesly o 5 %. Provozní hospodářský 

výsledek dosáhl úrovně 11 879 tis. Kč. 

Hospodářské výsledky naší společnosti 

za rok 2020 potvrzují její dlouhodobou 

stabilitu. 

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 jménu 

a úspěchu. Významným způsobem 

jsme se podíleli na realizaci řady 

ekologizačních a modernizačních 

projektů. K nejvýznamnějším patří 

ekologizace Teplárny Přerov, Špičkové 

výtopny Olomouc, dodávka a montáž 

kogeneračních jednotek v Praze.

I v uplynulém roce jsme nadále rozvíjeli 

spolupráci se společnostmi Středočeské 

vodárny, Královohradecká provozní 

a Moravská vodárenská, které patří 

do skupiny Veolia, kde na základě 

dlouhodobých smluv provádíme 

veškeré revizní činnosti.

Průměrný stav zaměstnanců byl 

153 osob. Nadále klademe velký 

důraz na bezpečnost práce a prevenci 

rizik a do bezpečnostních školení 

a nákupu osobních ochranných 

pomůcek neustále investujeme 

významné finanční prostředky. Týden 

bezpečnosti práce je v rámci skupiny 

Veolia již zavedenou tradicí a standardy 

bezpečnosti práce se daří neustále 

zvyšovat.

Inovace a solidarita patří mezi 

základní hodnoty skupiny Veolia, 

a to se naplno projevilo v obtížném 

období uplynulého roku. Od začátku 

pandemie se společnost AmpluServis 

snažila pomáhat potřebným. V době 

akutního nedostatku ochranných 

pomůcek a desinfekčních prostředků 

společnost rozvezla stovky litrů 

dezinfekce organizacím pečujícím 

o seniory nebo jiné ohrožené skupiny 
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obyvatel. Ve vlastních laboratořích 

navíc začala připravovat prostředky 

určené k dezinfekci nejenom rukou, 

ale i předmětů denní potřeby, 

exponovaných klik či počítačových 

klávesnic, a tyto návazně distribuovat 

na potřebná místa pro interní potřeby 

v rámci skupiny Veolia v ČR.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 

našim zaměstnancům za příkladný 

přístup, osobní i pracovní nasazení 

a soudržnost, díky nimž jsme nelehkou 

situaci společně zvládli a dokázali 

zajistit veškeré naše služby v plném 

rozsahu. Závěrem nám dovolte 

poděkovat všem našim zákazníkům, 

obchodním partnerům a dodavatelům 

za jejich důvěru a podporu v uplynulém 

roce.

Ing. Reda Rahma
předseda představenstva 
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NAŠE SLUŽBY

VÝROBNÍ ČINNOST
V roce 2020 byla naše společnost 

nadále úspěšným dodavatelem 

ekologických staveb společnosti Veolia 

Energie ČR, které jsou realizovány 

s cílem splnit nastavené evropské 

emisní limity.

Pokračujeme v trendu nastaveném 

v minulých letech, kdy se naše 

společnost prováděla veškeré opravy 

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. 

Oddělení inženýrských činností, které 

řídí a realizuje významné zakázky 

naší společnosti, dále zdokonalovalo 

projektové řízení investičních zakázek 

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 2020 se naše laboratoř úspěšně 

reakreditovala dle nové normy 

o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

a to v plném rozsahu.

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.

Hlavním předmětem činnosti 

střediska expertních služeb jsou revize 

vyhrazených tlakových, plynových, 

elektrických a zdvihacích zařízení, 

vibrační diagnostika, materiálová 

a nedestruktivní diagnostika 

a termografie. Mezi další činnosti patří 

provádění inspekcí a kontrol v průběhu 

výstavby a přejímek, jakož i posouzení 

technického stavu zařízení s ohledem 

na zbytkovou životnost a navrhování 

způsobu oprav a rekonstrukcí.
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INOVACE

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

V roce 2020 pořídila investiční majetek v celkové výši 2 449 tis. Kč.

Investicí v roce 2020 byl nákup 

analyzátoru na stanovení obsahu 

uhlíku, vodíku a dusíku ve vzorcích 

paliv, biopaliv, tuhých alternativních 

paliv a produktů spalování ve středisku 

chemických služeb.
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ZÁKAZNÍCI

OBCHODNÍ ČINNOST
Společnost AmpluServis, a.s. 

zrealizovala v roce 2020, díky projevené 

důvěře svých zákazníků, mnoho 

různorodých zakázek, při kterých jsme 

prokázali našim odběratelům služeb, 

dodávek a prací vysokou odbornost 

a spolehlivost. 

Mezi nejvýznamnější zakázky roku 

2020 lze považovat instalaci 5 ks 

kogeneračních jednotek na blokových 

kotelnách společnosti Veolia Energie 

Praha, a.s.

V průběhu roku jsme odstartovali 

realizaci prací při ekologizaci Teplárny 

Přerov, jmenovitě demontáž stávajících 

dosluhujících kotlů 3 a 4 a na jejich 

místě zahájili výstavbu nového 

plynového parního kotle K7, včetně 

provedení plynové přípojky. 

V rámci ekologizace Teplárny Karviná 

jsme provedli přípravné práce tak, 

aby v roce 2021 mohla proběhnout 

výstavba nových plynových kotlů.

V témže regionu, tentokrát pro 

Teplárnu Frýdek-Místek, jsme zahájili 

v půlce roku 2020 přípravné práce pro 

plánovanou výstavbu při ekologizaci 

závodu.

Pro společnost Valmet s.r.o. jsme 

zrealizovali v areálu Elektrárny 

Třebovice kompletní elektro práce při 

výměně nového řídícího systému pro 

VS1.

V téže elektrárně jsme pro Veolii Energii 

ČR, a.s. provedli kompletní výměnu 

špičkového ohříváku ŠO1, který 

dosahuje jmenovitého výkonu 105 MW.

Ve městě Olomouci pro Veolii Energii 

ČR, a.s. jsme ve špičkové výtopně 

provedli úpravu stávajícího kotle 

K 13, kde cílem byla výměna palivové 

základny z mazutu na zemní plyn. 

V Teplárně Karviná jsme zrealizovali 

na kotli K1 a K4 úpravy na mlýnských 

okruzích, aby bylo možné na těchto 

kotlích spalovat uhlí s vyšším podílem 

prchavých látek. 

V Ostravě, jmenovitě pro Teplárnu 

Přívoz, jsme provedli kompletní 

výměnu parní přípojky kotle K2, včetně 

rozdělovače.

Pro Krnovskou teplárnu, pro závod 

distribuce a služeb, jsme zrealizovali 

výměnu dožitého horkovodního 

potrubí DN 300 v délce 175 m a v téže 

trase i stavební sanace jednotlivých 

šachtic.

Pro společnost VWS MEMSEP s.r.o., 

ve Špičková výtopna Olomouc, jsme 

provedli demontážní a následně 

montážní práce elektro a strojní při 

výměně čerpadel upravených vod.

V Elektrárně Třebovice jsme 

pro společnost ZVVZ-Enven 

Engineering, a.s provedli veškeré 

elektro práce na projektu Generální 

opravy elektroodlučovače kotle K 12.

V RÁMCI DLOUHODOBÝCH 
KONTRAKTŮ A SLUŽEB:

Smlouvy na expertní a chemické 

služby pro Veolii Energii ČR, a.s., Veolii 

Průmyslové služby, ČR a.s., Veolii Energii 

Praha, a.s., Veolii Energie Kolín, a.s., 

Veolii Energii Mariánské Lázně, s.r.o.

Již pátým rokem provádíme pro 

společnost Veolia Energie Praha, a.s. 

celoroční údržbu na tepelných zdrojích 

levobřežní části Vltavy v Praze a taktéž 

veškeré opravy v letních odstávkách 

těchto zařízení.

Služby v rámci expertních služeb 

– revize elektro pro společnost 

Královehradecká provozní, a.s.

Služby na provádění expertních služeb 

– revize elektro, plynu, tlaku, hasicích 

přístrojů, vysokozdvižných vozíků 

a komínů pro společnost Středočeské 

vodárny, a.s.

Služby na provádění expertních služeb 

v oblasti elektro revizí, revizí plynu 
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a tlakových nádob pro společnost 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Z dlouhodobých kontraktů je nutno 

zmínit i naši činnost v rámci svěřené 

údržby provozovaných zařízení v části 

strojní a elektro u společnosti Liberty 

Ostrava a.s., a to na linkách pro příčné 

a podélné stříhání plechů.

PRO SPOLEČNOST VEOLIA 
ENERGIE ČR A.S.:

• Běžné opravy kotlů K2, K3, K4, K12, 

K13 a K14 v Elektrárně Třebovice

• Běžné elektro opravy kotlů K13 a K14 

v Elektrárně Třebovice

• Běžnou opravu elektrozařízení 

turbogenerátoru TG 15 v Elektrárně 

Třebovice

• Běžné opravy kotlů K1-K4 v Teplárně 

Přívoz

• Běžné opravy kotlů K1-K3 pro 

Teplárnu Frýdek-Místek

• Výměnu OTV 1 pro Teplárnu Frýdek-

Místek

• Běžné opravy kotlů K1-K4 pro 

Teplárnu Karviná

• Běžnou opravu K 7 v Teplárně 

Československé Armády

• Náhradu transformátorů T17 a T18, 

včetně rekonstrukce rozvodny R0,4 kV 

v Teplárně Olomouc

• Opravu mlýnu paliva M32 práškového 

granulačního kotle K 3 v Teplárně 

Olomouc. 

MEZI VÝZNAMNÉ ZÁKAZNÍKY 
V ROCE 2020 PATŘILY 
SPOLEČNOSTI:

Veolia Energie ČR, 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., 

Veolia Utilities Žiar nad Hronom a. s., 

VWS MEMSEP s.r.o., ADM Prague 

s.r.o., Liberty Ostrava, a.s., Slovenské 

energetické strojárne a.s., ZVVZ-

Enven Engineering, a.s., Elektrárna 

Dětmarovice, a.s.a řada dalších 

společností.

Počet zákazníků, kteří naši společnost 
oslovili o nabídku v roce 2020: 81

Typ zákazníků:
• Energetické společnosti

• Strojní společnosti

• Elektro společnosti

• Stavební společnosti

• Státní správa

• Potravinářský průmysl

Počet přijatých poptávek: 233

Počet zpracovaných a odeslaných 
nabídek: 150

Počet uzavřených smluv a objednávek: 
203 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Vývoj tržeb za období 2015–2020
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1 | Strojní a stavební výkony 

75 %
2 | Elektrotechnické výkony

10 %

3 | Chemické služby

6 %
4 | Expertní služby

9 %

Skladba tržeb za jednotlivé činnosti 
v roce 2020
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ODPOVĚDNOST

Společnost je certifikována 

mezinárodně uznávanou certifikační 

společností Bureau Veritas Certification 

(BVC). 

V roce 2020 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. 

Dále proběhla dvě kola dozorových 

auditů Integrovaného systému řízení,  

provedených auditní společností BVC, 

s vyhovujícím výsledkem.  Zároveň  

probíhala příprava na recertifikaci  

podle nové normy ČSN ISO 45001:2018 

systém managementu bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví.

V roce 2020 byl zpracován následný 

energetický audit sídla společnosti, 

jehož součástí je podrobná analýza 

energetické náročnosti vč. variantních 

návrhů na snížení energetické 

náročnosti.

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.

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.
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LIDSKÉ ZDROJE

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 2020 

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 2020 ve výši 30 600 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 2020 spolupracoval 

se Střední průmyslovou školou 

chemickou akademika Heyrovského 

a Gymnáziem, pro kterou zajistil 

odbornou praxi 3 žáků studijního oboru 

Aplikovaná chemie. 

Přepočtený stav zaměstnanců činil k 31. prosinci 2020 celkem 153 osob, 
z toho 112 mužů a 41 žen. z celkového počtu představuje podíl zaměstnanců 
s vysokoškolským vzděláním 20 % a se středoškolským vzděláním 
s maturitou 36 %. průměrný věk v roce 2020 činil 48 let, k 31. prosinci 2020 
bylo 11 osob ve věku do 30 let, 23 osob do 40 let, 47 osob do 50 let, 63 osob 
do 60 let a 10 osob nad 60 let.
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1 | do 5 let

32 %
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15 %
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4 | do 20 let
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5 | do 25 let
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6 | nad 25 let
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Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání ve společnosti AmpluServis
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Struktura zaměstnanců podle věku

Vývoj průměrného přepočteného stavu 
zaměstnanců za období 2015–2020
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Struktura zaměstnanců podle vzdělání
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SOLIDARITA

Společnost AmpluServis v roce 2020 poskytla dar Nadačnímu fondu Veolia 
Energie Humain ČR ve výši 266 tis. kč.
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
ČINNOSTI

Společnost AmpluServis si v roce 2021 připomíná 25. výročí od svého vzniku. 
Při té příležitosti chce vyzdvihnout své dlouholeté zkušenosti, kvalitní zázemí 
a odbornost svých zaměstnanců. Hlavním cílem zůstává i nadále poskytovat 
skupině Veolia a průmyslovým partnerům kvalifikovaný servis a služby 
na vysoké úrovni.

Výhled finančního obratu na rok 2021 

se plánuje ve výši 650 mil. Kč. V roce 

2021 společnost předpokládá stabilní 

finanční situaci bez problémů v oblasti 

splácení závazků. 

Investice budou zaměřeny především 

na obnovy stávajících zařízení.

V roce 2021 pokračují práce 

na projektech zaměřených na plnění 

požadavků našich smluvních partnerů, 

a to zejména: 

• Ekologizace Teplárny Přívoz spočívající 

v plynofikaci kotle K2 pro spalování 

koksárenského a zemního plynu 

• Ekologizace Teplárny Přerov, výstavba 

nových kotlů K7 a K8 pro spalování 

zemního plynu 

• Ekologizace Teplárny Frýdek-Místek, 

výstavba plynového řádu pro budoucí 

potřeby teplárny v rámci plynofikace 

kotlů

• Ekologizace Teplárny Olomouc, 

kompletní plynofikace kotle K14 

ve Špičkové kotelně

• Dodávky a instalace kogeneračních 

jednotek pro společnost Veolia Energii 

Praha

V souladu s evropským trendem 

a strategií skupiny Veolia se bude 

společnost AmpluServis ve větší míře 

ubírat k činnostem, které souvisejí 

s ekologizací energetiky a omezováním 

spalování uhlí, a to zejména 

k projektům spojených s plynofikacemi 

výrobních zařízení v teplárnách. Jedná 

se hlavně o přestavby stávajících 

uhelných kotlů na plynové, výstavby 

nových plynových kotlů, popřípadě 

výstavby plynových řádů. Dále 

se budeme zaměřovat na projekty 

v oblasti dodávek a montáží 

kogeneračních jednotek.

Firma bude zároveň pokračovat 

v opravách a servisních činnostech, 

provádění rozborů a analýz paliv, 

biomasy, tuhých alternativních paliv, 

energetických vod a průmyslových 

olejů a maziv. Bude se dále zaměřovat 

na revize vyhrazených tlakových, 

plynových, elektrických a zdvihacích 

zařízení, vibrační diagnostiku, 

materiálovou a nedestruktivní 

diagnostiku a termografii, jakož 

i na provádění inspekcí a kontrol 

v průběhu výstavby a přejímek, 

posouzení technického stavu zařízení 

s ohledem na zbytkovou životnost 

a navrhování způsobu oprav 

a rekonstrukcí.
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3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
K 31. PROSINCI 2020
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH4.
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Schéma ovládacích vztahů

Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích společnosti 
AmpluServis, a.s. mezi ovládající osobou 

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou (propojené osoby)

        
                    

            

                                                                

VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL S.A.

Institut 
environmentálních 

služeb, a.s.

AmpluServis, a.s.

Veolia Energie 
Mariánské Lázně, 

s.r.o.

OLTERM & TD 
Olomouc, a.s.

Veolia Energie Kolín,
a.s.

Energie
Projekt ČR, s.r.o.

„v likvidaci“

Veolia Powerline 
Kaczyce Sp. z o.o.Veolia Průmyslové 

služby ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s.

JVCD, a.s.

100 %

       30 %
      

100 %

100 %

100 %

83,06 %

100 %

100 %

     100 %

100 %

99,95 %

Veolia Komodity 
ČR, s.r.o.

VEOLIA ENVIRONNEMENT - VE

66 %

Veolia Energie 
Praha, a.s.

100 %

Veolia Smart
Systems ČR, s r.o.

       70 %
      Poznámka:

• Společnost Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. změnila 
svou obchodní firmu dne 1. března 2020.
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            99,99 %

            99,99 %

                                                                

VEOLIA CENTRAL & EASTERN 
EUROPE S.A.

MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

Severočeská
servisní a.s.

Královehradecká 
provozní, a.s.

Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. Institut 

environmentálních 
služeb, a.s.

Středočeské 
vodárny, a.s.

1.SčV, a.s.

Vodohospodářská 
společnost 

Rokycany, s.r.o.

VEOLIA ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s.

SOLUTIONS AND 
SERVICES, a.s.

100 %

100 %

100 %
51 %

30 %

66 %
100 %

66 %

25 %

51 %

RAVOS s.r.o.

100 %

49 %

Veolia Support Services 
Česká republika, a.s.

Poznámky:

• Společnost IoT.water a.s. – změnila právní formu z s.r.o. na a.s. 1. července 2020.
• Společnosti JMK Recycling, s.r.o. (dříve Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.),

EKOSEV, s.r.o. a Envir s.r.o. opustily skupinu dne 8. června 2020.
• Společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. změnila svou obchodní 

firmu na Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. dne 1. ledna 2021.
• Společnosti PT Transit, a.s., Pražská teplárenská a.s. a její dceřiné společnosti se 

staly součástí skupiny dne 3. listopadu 2020.

Schéma ovládacích vztahů

Příloha č. 2 ke Zprávě o vztazích společnosti 
AmpluServis, a.s. mezi ovládající osobou 

a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou (propojené osoby)

VEOLIA EAU – COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX

VEOLIA ENVIRONNEMENT - VE

Veolia Vedlejší 
produkty ČR, s.r.o.

100%

Česká voda -
Czech Water, a.s.

100 %

VWS MEMSEP 
s.r.o.

100 %

IoT.water a.s.

100 %

PT Transit, a.s.

TERMONTA 
PRAHA a.s.

100 %

ENERGOPROJEKTA 
plan s.r.o.

PT Koncept, a.s.

Teplo Neratovice,
spol. s .r.o.

PT Distribuční, 
s.r.o.

100 %

100 %

100 %

50,50 %

85 %

Pražská 
teplárenská a.s.

100 %
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ZPRÁVA AUDITORA5.
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Tato výroční zpráva byla realizovaná útvarem ředitele společnosti AmpluServis, a.s. a útvarem pro komunikaci společnosti

Veolia Energie ČR.

Maketa: Cercle s.r.o.

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.





Sídlo společnosti:
AmpluServis, a.s.

ul. Elektrárenská 5558

Ostrava-Třebovice

709 74 Ostrava

www.ampluservis.cz

Realizace a tisk: Agentura API s.r.o.

Výroční zpráva sestavena 28. května 2021


