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Milí čtenáři, 
vážení zákazníci,

rok se s rokem sešel a my vám přinášíme další nadílku 
novinek a informací ze světa vody. V tomto čísle časopisu 
bychom vám rádi představili zejména nový projekt Závaz-
ků zákaznických služeb a projekt na podporu pití vody 
z kohoutku nazvaný Čerstvá kohoutková? Stačí říct! Dále 
vás seznámíme s nabídkou nových či rozšířených služeb pro 
zákazníky, tradičně na vás čekají informace z regionu, dozví-
te se něco ze života naší společnosti a na závěr si můžete 
vyluštit křížovku a soutěžit o řadu zajímavých cen.

Přejeme vám příjemné čtení
Redakce časopisu

NoviNky v zákazNických službách

Zkrátili jsme lhůty pro technické zásahy,  
na vaše dotazy nyní odpovíme rychleji

Reagujeme na stále rostoucí požadavky zákazníků i spotřebitelů, a proto jsme 1. 10. 2009 spustili v České republice 
ojedinělý projekt s názvem Závazky zákaznických služeb. 
V rámci tohoto projektu se společnosti skupiny Veolia Voda zavazují GARANTOVAT zákazníkům kvalitu poskytovaných služeb. 
Chtějí být svým zákazníkům neustále k dispozici, co nejlépe je informovat a projevit jim svou solidaritu. Pevně věříme, že naše 
závazky se stanou další etapou v posílení důvěry, která tvoří základ vztahů mezi společností a zákazníky.

Zavazujeme se zajistit:
DOSTUPNOST všech poskytovaných služeb souvisejících s dodávkami vody a odkanalizováním
 Zajistíme vám co nejsnazší a nejrychlejší přístup k vodě.
Při budování nové vodovodní a kanalizační přípojky vám předložíme cenovou nabídku prací do 5 pracovních dnů od přijetí veškeré 
projektové dokumentace. Realizace prací při budování nové vodovodní a kanalizační přípojky bude provedena dle dohody s vámi 
nebo do 15 pracovních dnů od získání všech potřebných povolení a předání staveniště.
 Nabídneme vám termíny schůzek v přesně určeném časovém rozmezí a tyto termíny dodržíme. 
V případě individuálně sjednávané schůzky vám nabídneme časové rozmezí maximálně 2 hodiny a tento čas přesně dodržíme.
 Přizpůsobíme otevírací dobu vašim potřebám.
Telefonická zákaznická linka je vám k dispozici 24 h denně a 7 dní v týdnu. Zákaznická centra jsou otevřena od pondělí do pátku. V pří-
padě, že je vaše zákaznické centrum některý všední den uzavřeno, můžete si domluvit schůzku přímo na konkrétní hodinu. 
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 Technické havarijní situace řešíme 
24 hodin denně 7 dní v týdnu.
První reakce (diagnostika situace na dál-
ku) zaměstnanců na hlášení o havárii 
následuje nejpozději do 2 hodin.

INFORMOVANOST o poskytovaných služ-
bách
Chceme vám poskytovat užitečné a sro-
zumitelné informace. Vaše spokojenost 
je pro nás důležitá, a proto nasloucháme 
vašim názorům.
 Informujeme vás v případě přeruše-
ní dodávky nebo odkanalizování.
V případě plánovaného přerušení dodávek 
vody vás informujeme alespoň 15 dní pře-
dem.
Dojde-li k náhlé technické havárii, zašle-
me vám informaci formou SMS. Infor-
mace o havárii jsou zasílány SMS zprá-
vou všem registrovaným zákazníkům 
z dotčených oblastí. Služba je nabízena 
zdarma na http://www.voda-info.cz.
 Zodpovíme všechny dotazy týkající 
se kvality vody, odkanalizování a faktu-
race.

Telefonicky odpovídáme okamžitě.
E-mailem odpovídáme do konce násle-
dujícího pracovního dne.
Poštou odpovídáme do 8 pracovních dní.
 Sledujeme vaši spokojenost a zveřej-
ňujeme výsledky průzkumu.
Každý rok provádíme průzkum spokoje-
nosti našich zákazníků a jeho výsledky 
zveřejňujeme v médiích, na internetu 
i v zákaznických centrech nebo zákaznic-
kém časopise.

SOLIDÁRNÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP v pří-
padě vaší finanční nouze a PODPORU při 
řízení spotřeby vody
 Pomáháme vám v tíživé finanční 
situaci s cílem předejít přerušení dodáv-
ky vody.
Zákazníkům v tíživé finanční situaci 
(a platební morálkou v souladu se smluv-
ními podmínkami) navrhneme individu-
ální řešení.
 Informujeme vás v případě zjištění 
neobvykle zvýšené spotřeby vody.
Při vystavování faktur sledujeme vaši spo-
třebu vody a informujeme vás o nezvyk-

lých výkyvech. Za takový výkyv považuje-
me rozdíl o více než 50 % a zároveň 50 m3 
v porovnání s předchozím fakturačním 
obdobím.
 Podporujeme vnímavost a odpověd-
nost našich zákazníků vůči životnímu 
prostředí.
Pořádáme vzdělávací a informační akce 
pro školy a širokou veřejnost, kde radí-
me a vysvětlujeme, jak se správně cho-
vat k životnímu prostředí a jak správně 
využívat vodní zdroje.

Pokud závazek nesplníme, obdržíte od 
nás dárek!
Celé znění závazků včetně stanove-
ných limitů naleznete v zákaznické 
brožuře Voda + v našich zákaznických 
centrech a na internetových stránkách  
www.veoliavoda.cz. 

ChCete mít StÁlý PřehleD O SVýCh fAktuRÁCh 
A PlAtbÁCh ZA VODu? NePOtřebujete PAPíROVOu 
fAktuRu A RADěji bySte ji DOStÁVAli elektRONiCky? 
tytO A DAlší VýhODy VÁm PřiNeSe VÁš OSObNí 
ZÁkAZNiCký účet. Zřiďte Si hO NA iNteRNetu.

Jednoduchá registrace vám umožní nepřetržitý přístup 24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu po celý rok. 
Získáte snadný a rychlý přístup k informacím i kontrolu nad 
vašimi výdaji. Díky zabezpečenému osobnímu účtu budete mít 
přehled 
  o vaší spotřebě vody,
  o všech vašich fakturách,
  o odečtech vodoměru ve vaší nemovitosti
a možnost
  nahlásit změnu vašich smluvních údajů,
  změnit výši placených záloh,
  nahlásit samoodečet vodoměru.

Nenechte se zaskočit případnou 
odstávkou vody!

SPOlehNěte Se NA VčASNé iNfORmACe ZDARmA PřímO DO VAšehO mObilu. 

Zaregistrujte se:
 přes internet na www.voda-info.cz 
 telefonicky na 840 111 111-112

 nebo zašlete SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112 (zavoláme vám a vaši registraci vyřídíme společně). 

Cena SMS dle vašeho tarifu. Provozovatelem systému je ComGate, a. s. 
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Voda 

Zákazníci 1. SčV, a. s., jsou 
s úrovní služeb spokojeni

Stovky odběratelů byly osloveny během 
září a října při průzkumu spokojenosti, kte-
rý nechala zpracovat skupina Veolia Voda, 
jejímž členem je i provozovatel vodohos-
podářského majetku obcí na Příbramsku 
a Říčansku, společnost 1. SčV, a. s. Plynu-
lost dodávek vody i její kvalitu hodnotí kli-
enti společnosti 1. SčV, a. s., kladně. Také 
zákaznická centra fungují podle názoru 
odběratelů dobře. 
Výsledky průzkumu, který stejně jako 
každý rok pořádala agentura Ipsos Tam-
bor, jsou velmi dobré jak pro celou spo-
lečnost Veolia, tak i pro 1. SčV, a. s. Spoko-
jenost s úrovní poskytovaných služeb je 
již několik let stabilní a poměrně vysoká. 
Zákazníci oceňují profesionalitu i rych-
lost, se kterou společnost 1. SčV, a. s., řeší 
problémy s dodávkami. 
Vodohospodářům se již několik let po 
sobě daří udržet vysoký standard kva-
lity služeb, a to jak mezi jednotlivými 
segmenty odběratelů, tak mezi regiony. 
Celkově 90 jednotlivých zákazníků ze 
sta považuje služby vodohospodářů za 
velmi dobré. Firmy či bytová družstva 
vyjadřují dokonce ještě o něco vyšší 
míru. Z průzkumu pro vodohospodáře 
vyplynula i řada pobídek na další zlep-
šení služeb či informovanosti obyvatel. 
V plánu je například zřízení kontaktního 
centra v Jesenici, které ušetří místním 
čas při řešení jejich záležitostí s odbě-
rem vody. 

Co způsobuje rozdílné ceny 
a jak se tvoří cena vody?
Možná už vás někdy napadlo, jak je možné, že v sousedním městě lidé platí za 
vodu jinou cenu. Jak je možné, že jinde platí víc, když voda je všude víceméně 
stejná? 

Stanovování ceny vodného a stočného je poměrně složitý proces a skutečnost, že za 
vodu platí lidé v různých místech různé ceny, má několik příčin. Výsledná cena vody se 
stanovuje na základě podmínek, které mají v dané lokalitě určující vliv. První podmín-
kou je samozřejmě cena samotné výroby pitné vody. Jde především o náklady na che-
mikálie, na spotřebované energie využívané jak při čerpání surové vody do úpraven, 
tak i při procesu úpravy vody surové, mzdy výrobních pracovníků atd. Jednotlivá místa 
zpracování vody se totiž liší v tom, nakolik je třeba zdrojovou vodu upravovat, tak aby 
vyhovovala přísným kritériím kvality. 

Vyrobenou vodu je dále nutno dovést ke konečnému spotřebiteli. Mnohdy je třeba 
vodu přepravovat na opravdu velké vzdálenosti a někde třeba i tlačit do kopce. Veške-
ré náklady spojené s provozem a údržbou trubní sítě, jako např. elektrická energie, 
materiál, opravy, zemní práce, činnost speciálních mechanismů, mzdy provozních 
pracovníků atd., jsou další významnou částí nákladů v kalkulaci ceny pit-
né vody. Určující podmínkou pro celkovou výši těchto nákladů je 
délka, dimenze, tlakové poměry a stav trubní sítě, její 
opotřebovanost, četnost havárií, nutnost oprav atd. 

Jak při výrobě pitné vody, tak při přepravě ke koneč-
nému spotřebiteli je neustále nutné hlídat její kva-
litu. Tuto činnost zabezpečuje specializovaná labo-
ratoř a náklady s tímto spojené jsou další důležitou 
součástí konečné ceny vody.

Významnou nákladovou položkou je také výše nájemného, 
které jako provozovatelé hradíme vlastníkovi infrastruk-
turního majetku, tedy převážně městům a obcím. Vybrané 
nájemné vlastníkovi slouží jako finanční zdroj na zásadní 
opravy a rekonstrukce, tedy nutnou obnovu infrastruk-

30,4 %
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Jak Jste CelkoVě spokoJen/a s úroVní poskytoVanýCh služeb Vašeho 
dodaVatele pitné Vody a proVozoVatele kanalizaCe?

 velice spokojen/a       30,4 %
 spíše spokojen/a      56,6 %

 spíše nespokojen/a 10,5 %
 zcela nespokojen/a 2,5 %
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turního majetku. Výše této položky je 
v jednotlivých lokalitách velmi rozdílná 
a závisí na zodpovědnosti vlastníka, zda 
preferuje vytvoření dostatečného finanč-
ního prostoru pro budoucí obnovu, nebo 
raději populisticky nižší cenu pitné vody, 
přičemž budoucí nedostatek finančních 
prostředků na obnovu může v budoucnu 
znamenat velmi závažné problémy nebo 
dokonce vést až ke kolapsu vodovodu. 

Poslední částí nákladů jsou náklady 
režijní povahy, které můžeme rozdě-
lit do dvou skupin. Zaprvé to je výrobní 
režie, kterou představují náklady tech-
nického zabezpečení výroby a provozu, 
technologů, vedení jednotlivých středi-
sek a dispečinku, a za druhé to je správní 
režie, což je zejména vedení veškerých 
evidencí včetně účetní a daňové, zajiště-
ní fakturace vodného a stočného, právní 
služby, služby IT a služby zákaznického 
centra. 

Samostatnou součástí kalkulace ceny je 
také zisková přirážka uváděná v procen-
tech z úplných vlastních nákladů. Tato 
přirážka musí v ČR splňovat legislativní 
požadavek přiměřenosti a bývá předem 
stanovena ve smlouvě mezi provozova-
telem a vlastníkem infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že v oboru vodovodů 
a kanalizací mají v kalkulaci ceny velký 
podíl tzv. fixní náklady, tj. takové, které se 
nemění přímo úměrně s objemem pro-
dukce, má velký vliv na konečnou cenu 
1 m3 vody pitné objem spotřebovaných 
m3 v dané lokalitě. Již řadu let má spo-
třeba pitné vody v ČR klesající tendenci, 
což je také jedním z nejvýznamnějších 
důvodů postupného nárůstu ceny. Úro-
veň spotřeby v jednotlivých lokalitách 
vykazuje také značné rozdíly.

Podobným způsobem nastavujeme 
i výši cen vody odpadní (stočného), jen 
s tím rozdílem, že zde dochází k odvodu 

odpadních vod kanalizací a jejich násled-
nému čištění v rámci čistírny odpadních 
vod.

Každoročně jsou návrhy ohledně výše 
ceny vody pitné a odpadní předkládány 
představitelům měst a obcí ke schválení. 
Schválené a platné ceny vodného a stoč-
ného v námi provozovaných lokalitách 
zveřejňujeme na webových stránkách 
www.1scv.cz.

Voda z kohoutku je kvalitní
Kvalitní pitná voda je jedním ze základních předpokladů zdravého 
života. Je cenným a nenahraditelným zdrojem tekutin a minerálů 
pro lidské tělo. 1. SčV, a. s. proto věnuje dodávce pitné vody a její 
kvalitě náležitou pozornost. Kvalita vody ve vodních zdrojích vět-
šinou neumožňuje vodu přímo používat k zásobování obyvatel 
pitnou vodou, a tak je voda nejprve upravována. Pro výrobu pitné 
vody z vlastních zdrojů využívá společnost 1. SčV,  a. s., celkem 
19 úpraven pitných vod a 15 zařízení, kde probíhá pouhá dezin-
fekce podzemní vody. Na 6 úpravnách probíhá úprava povrchové 
vody a na 13 úpravnách úprava vody podzemní.

Z úpraven vod je pak voda až k zákazníkovi dodávána vodovodním 
systémem, který kromě tisíce kilometrů potrubí zahrnuje také 
vodojemy potřebné k vyrovnávání spotřeby vody a čerpací sta-
nice sloužící k překo-
nání členitosti 
terénu.

Voda z veřejného vodovodu patří mezi nejkontrolovanější pro-
dukty. Její kvalita odpovídá přísným parametrům stanoveným 
vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. a je kontro-
lována jak v úpravnách vody, tak ve vodovodní síti a v domácnos-
tech. Kromě akreditovaných laboratoří, které sledují na 100 uka-
zatelů kvality, provádějí supervizi kontroly i hygienické stanice.

Dodržení limitů stanovených výše uvedenou vyhláškou je 
základním předpokladem pro to, aby byla pitná voda dosta-
tečně kvalitní a mohla být každodenně používána spotřebiteli 
bez jakýchkoliv nepříznivých zdravotních účinků po celý jejich 
život. 

Pokud spotřebitelé mají zájem, mohou se o konkrétní kvalitě 
vody ve svém městě či obci dozvědět více. Pro ty, již mají pří-
stup k internetu, je nejsnazší cestou návštěva našich interne-
tových stránek www.1scv.cz 

Ostatní zákazníci se se svými dotazy mohou obracet na naše 
zákaznická centra, a to buď osobně, nebo telefonicky. V někte-
rých případech je také možné se o kvalitě vody informovat na 
příslušných obecních či městských úřadech, případně na místní 
hygienické stanici, která je naší společností o kvalitě vody také 
informována.

Jsou rozdílné požadaVky na kontrolu balenýCh Vod a 
Vody z kohoutku?

Na obě vody jsou požadavky podobné. V některých ukazatelích, 
jako je obsah dusičnanů a některých dalších organických látek, 
jsou limity pro kojeneckou, pramenitou nebo přírodní minerál-
ní vodu přísnější. Na druhé straně jsou však pro balené přírodní 
minerální vody a pramenité vody méně přísné požadavky mik-
robiologické. U vody z kohoutku je vždy kontrolován celý proces 
výroby až ke kontrole vody na kohoutku u spotřebitelů.
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Jak zabránit zamrznutí vodoměru a přípojek

Dlouholetým cílem naší společnosti je neustálé zdokonalová-
ní péče o naše zákazníky. Již přes rok usnadňují nová kontakt-
ní místa obyvatelům námi provozovaných obcí ve spádových 
oblastech Sedlčanska, Mníšku pod Brdy a Českého Brodu řešení 
dotazů a problémů týkajících se pitné a odpadní vody. Společ-
nost 1. SčV, a. s., tímto způsobem vychází vstříc svým klientům, 
kteří by jinak museli při vyřizování záležitostí s odběrem pitné 
vody navštívit jedno ze zákaznických center v Příbrami nebo 
Říčanech. 
Kontaktní místa jsou nově vybavena zákaznickým informač-
ním systémem, který umožňuje kvalitní a rychlé splnění potřeb 
našich klientů. Požadavky odběratelů se dříve na těchto provo-
zech pouze shromažďovaly a ke konečnému vyřízení byly pře-

dávány na zákaznická centra. Komunikace s odběrateli přímo 
na místě je výhodná z hlediska znalostí místních podmínek, 
a co je podstatné, je hlavně velmi rychlá.
Nově vybavená kontaktní místa pomáhají zákazníkům s vyřizo-
váním záležitostí, jako je změna odběratele, fakturace, zřízení 
SIPO, placení záloh nebo vyřizování nových smluv. 
Stále je také možnost využívat hotovostních plateb na všech 
pobočkách společnosti 1. SčV, a. s. 
Nadále také zůstává v provozu bezplatná nonstop zákaznická 
linka 800 454 545, na kterou mohou lidé volat i mimo ote-
vírací dobu v kontaktních místech a zákaznických centrech.
V brzké době se svého kontaktního místa dočkají obyvatelé 
obce Jesenice.

S nastupující zimou a teplotami pod 
bodem mrazu považujeme za důležité 
poskytnout našim zákazníkům něko-
lik rad ohledně zabezpečení vodoměrů 
a vnitřních rozvodů vody. Vždyť výmě-
na poškozeného vodoměru může přijít 
až na patnáct set korun. Prasklý měřič 
může navíc vytopit prostor, ve kterém 
je umístěn, a náklady tak často prostou 
výměnu mnohonásobně překročí. Zajis-
tit zařízení lze přitom často jen několika 
jednoduchými kroky.

Jako každý rok naši zákazníci podceňují 
zabezpečení vodoměru v zimním období. 
Neuvědomují si, že za škody na vodomě-
ru, které vzniknou jeho nedostatečnou 
ochranou proti zamrznutí, plně odpoví-
dá zákazník. Je třeba mít na paměti, že již 
při teplotách kolem nuly nebo lehce pod 
bodem mrazu vodoměry snadno zatuh-
nou. V lepším případě pukne jen vrchní 
sklíčko, v horším prasklý vodoměr vyto-
pí prostor, kde je umístěn. Pokud chce 
zákazník vodoměr ochránit před nízkými 
teplotami, je třeba udržet v jeho okolí 
teplotu nad nulou. Většinou stačí zkon-
trolovat, zda je zavřené okno, případně 

zkontrolovat utěsnění. Odhalené trub-
ky vnitřních rozvodů doporučujeme 
obalit izolačním materiálem. Tam, 
kde by mohla izolace navlhnout, 
je lepší použít nesavý materiál. 
Nachází-li se vodoměr mimo 
objekt ve vodoměrné šachtě, 
je vhodné pod víko šachty 
umístit polystyrenovou des-
ku, izolační vatu nebo plas-
tový pytel naplněný drceným 
polystyrenem. 

Velké problémy mohou způsobit 
také zamrzlé vodovodní přípoj-
ky. Citlivým místem jsou zejména 
úseky, kdy přípojka přechází z objek-
tu ven. Pokud není dům vytápěný nebo 
při uložení potrubí přípojky stavebníci 
nedodrželi doporučenou hloubku, je tak-
řka nemožné zamrznutí zabránit. Vodo-
vodní přípojku ochráníte dostatečnou 
vrstvou zeminy a nesavou izolací. Pro 
vodovodní přípojku doporučují odborní-
ci minimální krytí 120 cm zeminy. 
Předchozí rady by si měli vzít k srdci 
nejen majitelé domů, ale i chat a chalup.  

Právě u rekreačních zařízení, kam lidé 
v zimě jezdí nepravidelně nebo vůbec, se 
na zabezpečení vodoměru i vodovodní-
ho potrubí často zapomíná. Na jaře jsou 
potom mnozí chalupáři velmi nemile 
překvapeni. 

Kde nás najdete?

ZáKaZNIcKá ceNTra: 
Říčany

Ul. 17. listopadu 51, 251 01 Říčany

Příbram
Náměstí T. G. Masaryka 157, 261 01 

Příbram

Otevírací doba:
Po, St: 8.00–17.00 hod.

Út a Čt: pouze po předchozí dohodě
Pá: 8.00–12.00 hod.

KONTaKTNí MíSTa:
Mníšek pod Brdy

Pražská 17, 252 10 Mníšek pod Brdy

Sedlčany
Šafaříkova 354, 264 01 Sedlčany

Český Brod
Průmyslová 203, 282 24 Český Brod

Otevírací doba:
Po, St: 8.00–11.00, 12.00–17.00 hod.
Út, Čt, Pá: pouze po předchozí 
dohodě

při řešení záležitostí s vodou pomáhají kontaktní centra



SodaStream změní obyčejnou vodu  
v limonádu během několika vteřin.

Budete překvapeni jak snadné je připravit si doma 
limonádu a vychutnat si bezpočet příchutí. Pouhým 
stiskem tlačítka si připravíte nápoj přesně podle 
vaší chuti, jemně či silně sycený. Už nikdy nebudete 
muset nosit těžké láhve z obchodu  
ani likvidovat plastový odpad.

VYHRAJTE 

jeden z deseti přístrojů 

SodaStream GENESIS!

Více o soutěži a prodejcích SodaStream na www.sodastream.cz

www.sodastream.cz  I  www.sodastream.sk

No e
mpties to recycle or throw

 away   No batteries
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ity EarthFriendly

  „Moje maminka 
umí čarovat! Promění  
 vodu v limonádu 
      za pár vteřin.“ 

přístroj SodaStream PURE doporučená MOC 2 490 Kč

Šetřete čas, šetřete peníze…  
šetřete životní prostředí  
a osvěžte se lahodnými nápoji.

VODA PRO VÁS  �

Společnost Veolia Voda Česká republika 
připravila pro gastronomické podniky pro-
jekt s názvem Čerstvá kohoutková? Stačí 
říct! Restaurace, které se do projektu při-
hlásí, budou s podporou společnosti Veolia 
Voda svým zákazníkům nabízet k pití vodu 
z kohoutku. Tento přístup vítají i  zákazníci, 
z nichž mnozí mají podobnou osobní zku-
šenost ze zahraničí. Například ve Francii 
v mnoha restauracích dostanete čerstvou 
vodu v karafě automaticky na stůl, případ-
ně ochucenou plátky citronu a ledem.
Největší zájem je zatím v Praze, kde se 
do projektu zapojilo téměř 80 hotelů 
a gastronomických podniků. „V celé ČR 
se zatím přihlásilo zhruba 120 podniků, 
ale každý den se nahlásí nová restaura-
ce,“ říká Marcela Dvořáková, výkonná 
ředitelka komunikace a marketingu Ve-
olia Voda pro Českou republiku. V říjnu 
byly k projektu spuštěny nové webové 
stránky – www.kohoutkova.cz, kde lze 
najít všechny podrobnosti. „Cílem naší 
kampaně je zlepšit pohled lidí na vodu 
z kohoutku a ukázat, že je to zdravotně 
nezávadná a čerstvá tekutina. Naše kam-
paň není namířena proti minerálním 
vodám, ty mají v pitném režimu také své 
místo,“ dodává Marcela Dvořáková. 

Restaurace, které se do projektu postupně 
hlásí, dostanou k dispozici originální kara-
fy od designéra Daniela Piršče nebo od Jiří-
ho Pelcla. Vodárenské společnosti jim pro-
vedou navíc zdarma kontrolu kvality vody. 
Tato kontrola se dělá jako nadstandard 
restauraci, aby měl majitel i hosté jistotu, 
že voda je v naprostém pořádku. Restau-
race zapojené do projektu jsou také zve-
řejněny na webu kohoutkova.cz. Kampaň 
probíhá jen v regionech, kde vodovody pro-
vozují společnosti ze 
skupiny Veolia 
Voda. 
 
 
 

Restaurace, které mají zájem servírovat 
vodu z kohoutku, se mohou přihlásit přes 
webové stránky www.kohoutkova.cz 
nebo mail veolia@veoliavoda.cz. „Nechá-
váme na majitelích restaurací, zda budou 
vodu nabízet zdarma, nebo zda karafu 
s vodou zpoplatní,“ říká Marcela Dvořáko-
vá. Důležité je, aby měl host na výběr.

O „kohoutkovou“ vodu mají restaurace zájem
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Nadační fond Veolia se v posledních 
měsících nejen v sociální oblasti zamě-
řil na dobrovolnické projekty a aktivity. 
Společně se zaměstnanci společností 
skupiny Veolia Voda se podařilo pomoci 
desítkám především neziskových orga-
nizací prostřednictvím udělení tzv. MiNi-
GRANTu VEOLIA. Na podporu menších 
a regionálních projektů rozdělil nadační 
fond v roce 2009 více než 1 milion korun 
a pro rok 2010 je připraveno další mini- 
grantové řízení.

Spontánní podoba dobrovolnictví je 
opravdovou živou vodou zdravé občan-
ské společnosti. Vedení skupiny Veolia 
Voda se proto rozhodlo posilovat tento 
fenomén v Čechách i na Moravě a roz-
šířilo nabídku aktivit pro zaměstnance 
o aktivitu zcela novou, nazvanou „firem-
ní dobrovolnictví“. Společně opravdu 
dokážeme víc, a tak se podařilo v koje-
neckém ústavu v Praze za jeden den 
natřít 1 kilometr plotu nebo v severních 
Čechách pomoci seniorům při výletu do 
Českého ráje či být asistenty handicapo-
vaným klientům z ústavu sociální péče.

Nadační fond Veolia do budoucna plá-
nuje rozšiřovat nabídku své pomoci, a to 
nejen v oblasti poskytování finančních 
či věcných darů. Naším cílem je zůstat 
v regionech a při komunikaci 
s lidmi, kteří zde žijí, hle-
dat další a další mož-
nosti, jak být měs-
tům nebo obcím 
prospěšní.

Natírání plotu 
v kojeneckém 
ústavu v Krči

Naši zaměstnanci pomáhají 

Děti se učily 
pečovat o Zemi
Na podzim přichystaly společnosti skupi-
ny Veolia Voda ve spolupráci s Veolia Environ-
nement novou výchovně-vzdělávací soutěž pro žáky 6.–8. 
tříd ZŠ. Cílem soutěže, která nesla název SOS Planeta Země 
a která probíhala výhradně přes internet, bylo hravou formou 
informovat o aktuálních ekologických tématech, a podpořit 
tak environmentální výuku ve školách. Děti se zároveň učily 
aktivně pracovat s internetem a s jinými zdroji informací. 

V listopadu řešily třídy úkoly a odpovídaly na 
otázky na téma voda, doprava, energie a odpa-
dy. Ze všech zúčastněných, tedy konkrétně 
z 11 000 dětí z více než 530 tříd z celé 
České republiky, si nejlépe poradili žáci 
z 8. B ze ZŠ Vrané nad Vltavou. Odměnou 
za jejich snažení a zájem o životní prostře-
dí jim byla řada pěkných cen – třídní výlet, 
přenosná laboratoř pro pokusy s vodou, 
encyklopedie, DVD, knihy, USB flash disky 
a mnoho dalších. 

Veolia Voda podporuje soutěže 
středoškolských „vědců a techniků“ 

Společnost Veolia Voda Česká republika byla již druhým rokem 
partnerem soutěže pro středoškolské studenty z celé Evropy 
Innovating Minds – Czech Awards for Young Europeans. Soutěž 
vyhlásila společnost Česká hlava spolu s předsedou Senátu Par-
lamentu ČR Přemyslem Sobotkou. V letošním roce tato prestiž-
ní soutěž probíhala ve spolupráci s EU, a to v rámci Evropského 
roku kreativity a inovací. Soutěž se snaží motivovat mladé lidi 
ke studiu technických a přírodních věd a podnítit je k vědecké 
kariéře. Jedna z cen z oblasti životního prostředí je pojmenova-
ná po společnosti Veolia Voda. Nejlepší práce v každé soutěžní 
kategorii získala finanční odměnu ve výši 5 000 eur. Slavnostní 
vyhlášení vítězů se uskutečnilo 10. prosince 2009 v Rytířském 
sále Senátu Parlamentu ČR za účasti významných tuzemských 
i zahraničních hostů a představitelů Parlamentu ČR.

Již třetím rokem podpořila Veolia Voda Česká republika také pro-
jekt České hlavičky, který je zaměřený na podporu talentované 
mládeže především v technických oborech. Letos se soutěžilo 
v pěti kategoriích. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 22. října 
v Mahenově divadle. 

Přijeďte se pobavit a něco se naučit. 
kam? Do iQparku liberec

Liberecký IQpark je prvním čes-
kým zábavně-naučným centrem 
v České republice. Na více než 
1 000 m2 výstavní plochy najde-

te mnoho trojrozměrných inter-
aktivních exponátů, které formou 

hry zpřístupňují svět vědy a tech-
niky návštěvníkům všech generací.

V září letošního roku byla v IQparku ote-
vřena nová expozice o vodě realizovaná 
s finančním přispěním společnosti Veo-
lia Voda. Jejím prostřednictvím poznáte 
zblízka koloběh vody, vyzkoušíte si, jak se 
filtruje voda či jak funguje Archimedův 
zákon. Náročné návštěvníky zaujme expo-
nát měřící procento vody v těle či průřez 
funkčním splachovacím záchodem.



Vyluštěte tajenku naší křížovky a vyhrajte některou ze zajímavých cen.
Veolia Voda je největším výrobcem a dodavatelem pitné vody z kohoutku v ČR. Z tohoto důvodu spustila v roce 2009 nový projekt Čerstvá kohoutko-
vá? Stačí říct!, jehož cílem je zlepšit image vody z kohoutku a snaha vrátit tento produkt tam, kam už historicky patří – do kaváren, restaurací… Projekt 
zároveň podporuje pití vody z vodovodu. V rámci projektu podporuje Veolia Voda restaurace, které servírují vodu z kohoutku svým hostům. Pro tyto 
účely dostávají gastronomické podniky zdarma krásné karafy pro servírování vody. Jména autorů obou karaf najdete v tajence. Více informací o pro-
jektu na straně 6 tohoto časopisu a na www.kohoutkova.cz.
Znění tajenky zašlete do 31. 12. 2009 poštou na adresu Veolia Voda Česká republika, a. s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 a obálku označte hes-
lem „Voda pro Vás“ nebo e-mailem na adresu krizovka@veoliavoda.cz. Ze správných odpovědí bude vylosováno 60 výherců, kteří se podělí 
o tyto zajímavé ceny: 10× SodaStream – přístroj pro domácí výrobu sycených nápojů z vody z kohoutku, 10× USB paměťový klíč s MP3 pře-
hrávačem, 10× balíček s pivní kosmetikou, 30× stolní a nástěnný kalendář + diáře a další drobné dárky pro každého výherce. 

luštěte a vyhrajte...


