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Udržet si postavení předního poskytovatele
environmentálních služeb v České republice vyžaduje
mnohem víc než jen dělat dobře svoji práci. Nedílnou
součástí naší práce je držet krok a předjímat neustálý
vývoj společenského a přírodního prostředí. V neposlední
řadě chceme být všem našim zákazníkům spolehlivým
dlouhodobým partnerem.
Snažíme se o to v rámci naší strategie udržitelného rozvoje. Globálně si Veolia
stanovila devět závazků spolu s konkrétními cíli, které by měly být dosaženy
v roce 2020. Od roku 2016, kdy byly nastaveny, rostou na celém světě naše výnosy ročně
o 4 %, ukazatel EBITBA o 5 % a běžný čistý zisk o 10 procent. V roce 2018 růst dokonce
oproti průměru zrychlil. V příštím roce se předpokládá úspěšné dokončení plánu
na léta 2016 až 2019 a v roce 2020 vstoupí Veolia do nové strategické fáze v rámci
své oblasti udržitelného rozvoje.
V České republice jsme si na základě globálních cílů stanovili cíle lokální. Důležitá je
pro nás identifikace místních potřeb. Prostřednictvím reálných výsledků a naplnění našich
závazků udržitelnosti chceme prokázat naši společenskou odpovědnost. Na následujících
stránkách se můžete dočíst o našich aktivitách a jejich výsledcích za rok 2018.
Pojďme všichni měnit současný i budoucí svět v příjemnější místo pro život,
kde se spojí prosperita s respektem k přírodě. Přeji pěkné čtení.

Philippe Guitard
Ředitel Veolia Česká republika
Ředitel Veolia pro střední a východní Evropu
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Veolia působí v České republice
od roku 1996. Je největší referencí
na českém vodohospodářském
trhu v oblasti výroby a distribuce
pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod.

KLÍČOVÉ ÚDAJE – ROK 2018 VEOLIA ČR:

7 073
zaměstnanců

28,8

miliard Kč obratu

17,2
milionů Kč

rozdáno na darech
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VODA

ENERGIE

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

Jsme předním dodavatelem
služeb na českém
vodohospodářském trhu.
Zajišťujeme výrobu a distribuci
pitné vody, odvádění a čištění
odpadních vod a poskytujeme
know-how v oblasti
správy vodohospodářské
infrastruktury.

Jsme jedním z největších
výrobců a dodavatelů
tepla v České republice
a poskytujeme podpůrné
služby pro Českou přenosovou
soustavu. Jsme také
významným nezávislým
producentem elektrické
energie, a kromě dodávek
tepla a elektřiny zajišťujeme
svým klientům komplexní
energetické služby.

Nabízíme komplexní
služby v oblasti nakládání
s odpady s ohledem na jejich
maximální využití nebo
recyklaci před případným
odstraněním. V rámci
skupiny zároveň zajišťujeme
spolehlivé a ekonomicky
efektivní druhotné využití
vedlejších produktů
z vodárenství a energetiky,
to vše při dodržování
přísných požadavků na
ochranu životního prostředí
a udržitelný rozvoj.

17,04

11,61

223,06

4 731

2 219

3,4

327 486

mld. Kč obratu

zaměstnanců

mil.
zásobovaných
obyvatel

1 048

partnerů z řad měst a obcí

25

průmyslových partnerů

mld. Kč obratu

zaměstnanců

domácností
zásobujeme
dálkovým teplem

3 777

mil. Kč obratu

123

zaměstnanců

105,4

tis. tun
využitých odpadů
a vedlejších produktů

13 320

GWh prodané elektřiny

tun odstraněných odpadů

TJ
prodaného tepla

obsluhovaných
průmyslových závodů

14 296
165 031
GJ
prodaného chladu
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Ambasadoři Veolia
NOSITELÉ NAŠICH HODNOT A PŘESVĚDČENÍ

JAKUB VÁGNER
je cestovatel, dobrodruh a nejznámější český rybář.
Svým přístupem k přírodě inspiruje a vychovává mladou
generaci. Snaží se chránit biodiverzitu a vracet ji tam,
kde se vytratila narušením přírodní rovnováhy.
Podporujeme jeho projekt jezera Katlov,
kde budujeme celou vodohospodářskou
infrastrukturu.

KATARÍNA LINCZÉNYIOVÁ
je profesionální freediverka a koučka. Ambasadorkou
skupiny Veolia je díky svým edukativním aktivitám
a postoji k plastovému odpadu ve vodních tocích.
Čistota přírody je pro Katarínu prioritou, a proto se aktivně
účastní také organizovaných úklidů pláže a podmořské
krajiny. Výjimkou však nejsou ani řeky v Čechách
a na Slovensku. V rámci našeho společného projektu
Deset vodních lokalit Čech a Slovenska objevuje krásy
našich zemí, popisuje přírodu kolem vodních ploch
a poukazuje také na stav znečištění tamní přírody.

JAN PUNČOCHÁŘ
patří k nejzkušenějším českým šéfkuchařům současnosti.
Po působení v několika prestižních pražských restauracích
otevřel na jaře 2019 vlastní restauraci U Matěje na pražské
Hanspaulce. V roce 2018 potvrdil naprostou dominanci
v anketě Zlatý kuchař, když zvítězil potřetí v řadě.
Je jedním z porotců kuchařské reality show MasterChef.
Jan Punčochář je velkým propagátorem kohoutkové vody,
proto se stal hlavní tváří našeho projektu Kohoutková.
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Společnost Veolia se chová odpovědně k prostředí a k lidem v regionech,
kde působí. Udržet si postavení předního poskytovatele
environmentálních služeb vyžaduje mnohem víc
než jen dělat dobře svoji práci.
Dle globálních závazků skupiny Veolia v oblasti udržitelného rozvoje
jsme si v České republice stanovili deset klíčových závazků ve třech hlavních
oblastech – péče o životní prostředí, péče o místní komunity a péče
o naše zaměstnance. Lokální cíle podporují plnění cílů globálních,
které jsou nastaveny do roku 2020.

EKOLOGICKÉ
ZÁVAZKY

1.

Ochrana přírodních
zdrojů

2.

Snižování uhlíkové
stopy

3.

Podpora biodiverzity

4.

Inovace prospěšné
přírodnímu prostředí

ZÁVAZKY K MÍSTNÍM
REGIONŮM

5.

ZÁVAZKY VŮČI
ZAMĚSTNANCŮM

8.

Vztahy se
zainteresovanými
stranami

Zdravé a bezpečné
pracovní prostředí

6.

Profesní rozvoj
a angažovanost

Profesionální služby
pro naše zákazníky

7.

Podpora místních
komunit

9.

10.

Diverzita a základní
lidská práva

Globální cíle do roku 2020:
• Dosáhnout z cirkulární
ekonomiky výnosy ve výši
3,8 miliardy eur.
• Zachytit z námi
provozovaných skládek
přes 60 % metanu. Snížit
emise o 100 milionů tun CO2
a zabránit vzniku 50 milionů
tun CO2.
• Provést diagnostiku
a vytvořit akční plán
ve 100 % podniků
s významnými problémy
v oblasti životního prostředí.

• Vytvořit významná
partnerství, založená na
tvorbě hodnot v jednotlivých
zónách a růstových
segmentech.
• Udržovat míru lokálně
reinvestovaných prostředků
ve výši 80 %.
• Přispět k naplňování cílů
udržitelného rozvoje,
formulovaných Valným
shromážděním OSN
v září 2015.

• Snížit výskyt úrazů
pod 6,5 %.
• Zajistit pro 75 %
zaměstnanců alespoň jedno
školení ročně. Udržovat míru
angažovanosti manažerů
nad 80 %.
• Zajistit, aby více než 95 %
našich zaměstnanců mělo
přístup k nástrojům
sociálního dialogu.
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Ekologické závazky
Činnost společnosti Veolia je ze své podstaty spojena se životním prostředím.
Chceme přírodní zdroje využívat nejen v současnosti, ale také je zachovat a rozvíjet
i pro nastupující generace. Proto se snažíme chovat k přírodě co nejšetrněji a environmentální
oblast řadíme v rámci naší strategie udržitelnosti mezi své priority. Základem úspěchu
je vývoj nových technologií a neustálé inovace.
Environmentální systémy řízení a kodexy
Veolia má od roku 2014 ve všech svých divizích zaveden systém environmentálního
managementu (EMS) podle certifikace ISO 14001. Od roku 2015 máme také zavedenu
normu energetického managementu ISO 50001. Zároveň se všichni zaměstnanci řídí
Ekologickým kodexem, který stanovuje naše základní principy ekologického chování.
Kodex nastavuje pravidla pro třídění odpadu, tisk dokumentů,
cestování nebo spotřebu vody a elektřiny.

1. Ochrana přírodních zdrojů
Udržitelné hospodaření s vodou a energiemi patří
mezi naše hlavní priority v oblasti ochrany přírodních
zdrojů. Jedním ze způsobů, jak to děláme, je, že vyrábíme
elektrickou energii z bioplynu, což je vedlejší produkt při
čištění odpadních vod. Téměř na všech našich čistírnách
odpadních vod byl provoz optimalizován tak, aby veškeré
množství vyrobeného bioplynu bylo co nejefektněji využito.
Takto vyráběná energie pokryje spotřebu elektřiny
z cca 35 % a spotřebu tepla ze 40 – 50 %. Produkci energie
z bioplynu se snažíme zvyšovat díky využití externích
substrátů dávkovaných do vyhnívacích nádrží.
Dalším výborným příkladem efektivního využití
energie je naše čistírna odpadních vod Zlín. Její elektrická
soběstačnost se neustále zvyšuje a v roce 2018 dosáhla
85 %. Důvodem jsou lihovarnické výpalky (odpad tvořen
při výrobě jihomoravské slivovice), které se přidávají
do vyhnívací nádrže a jsou snadno rozložitelné.
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Rovněž neustále zvyšujeme podíl obnovitelných
a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy, která
představuje strategické palivo budoucnosti. Veolia
začala spalovat biomasu již v roce 2003 v teplárně Krnov.
V současné době provozujeme celkem 8 zdrojů na biomasu,
například v Mariánských Lázních, Frýdku-Místku, Novém
Jičíně či Vlašimi. V roce 2018 jsme pro výrobu tepla
a elektřiny spálili téměř 73 tisíc tun biomasy.
Teplárna Přerov zase připravuje stavbu nové speciální
technologie, která může využít k výrobě energie tzv.
tuhé alternativní palivo (TAP) vyrobené z vytříděných
komunálních a ostatních odpadů, které už nebude možné
recyklovat ani ukládat na skládky. Teplárna postupně
nahradí uhlí biomasou a TAP s alternativou zemního plynu.
Jedním z přínosů je také snížení emisí z teplárny.

Od roku 2003 jsme spalováním biomasy
ušetřili 15 000 vagónů uhlí.

2. Snižování uhlíkové stopy
Na celosvětové úrovni je Veolia lídrem mezi

Mezi další projekty úspory CO2 patří úprava bioplynu

společnostmi, které dávají zelenou posuzování své

na kvalitu zemního plynu (bioCNG) a úspora pohonných

činnosti metodikou Carbon Footprint (uhlíková stopa).

hmot. Upravený bioplyn lze využívat v dopravě jako

Společnost Veolia v České republice se k hodnocení dopadů

biometan nebo pro vtláčení do plynárenské sítě.

své činnosti přihlásila již v roce 2010. Díky všem projektům,

V rámci úspory pohonných hmot ve Veolii pravidelně

jejichž cílem je úspora elektrické a tepelné energie,

zlepšujeme systém sdílení automobilů, kdy se instaluje

zvýšení soběstačnosti provozů, optimalizace spotřeb

systém rezervace vozidel, GPS pro monitorování jízd

chemikálií a pohonných hmot, svou uhlíkovou stopu

a automatický import dat o provozu vozidel.

každoročně snižujeme.
Významným pilířem je tzv. kogenerace, kombinovaná
výroba tepla a elektřiny, ve které je Veolia v České
republice jedničkou. Kogenerace je mnohem ohleduplnější
k životnímu prostředí než oddělená výroba, protože
umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit velké
množství paliva až o 40 %.

V roce 2018 jsme snížili naše emise skleníkových plynů
o 5 % v porovnání s předchozím rokem.
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3. Podpora biodiverzity
Zaměřujeme se především na monitoring
a vyhodnocování vlivu naší činnosti na místní ekosystémy
a implementaci opatření pro zachování biodiverzity
a podpory ekosystémových služeb. Spolupracujeme
s Českým svazem ochránců přírody na zvýšení přírodní
rozmanitosti v provozovaných areálech. Také školíme
a zvyšujeme povědomí zaměstnanců a veřejnosti v oblasti
biodiverzity. Do našeho projektu ochrany biodiverzity
se doposud zapojilo 24 vodohospodářských a energetických
areálů a dalších zhruba 20 vodojemů a čerpacích stanic.
Ve všech objektech provedli naši odborní partneři audity
a navrhli opatření. Na objektech obecně odstraňujeme
překážky a nebezpečné prvky pro zvířata, budujeme
napajedla, instalujeme budky pro ptáky, dutiny pro hmyz
či upravujeme systém údržby travních ploch.
Dlouhodobě podporujeme vznik ekologického
návštěvnického střediska Vodní dům u vodní nádrže Švihov
na řece Želivce, kde jsme generálním partnerem. Součástí
je moderní expozice, která atraktivní formou seznámí
návštěvníky i jejich děti s dvěma tvářemi vody. Představí
vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů
i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice uvnitř
Vodního domu provází postupně pěti přehlednými sekcemi
a je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých
zážitků a zajímavých pozorování, jejichž iniciátorem je
návštěvník. Proto hrají v expozici významnou roli všechny
lidské smysly - vedle zraku zapojí naši návštěvníci svůj sluch,
hmat i chuť. Expozice v atriu Vodního domu osloví hravou
stránku osobnosti. Umělé vodní toky, symbolizující řeku
od pramene k ústí, se dají ovládat pomocí čerpadel, pump,
vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.
Více informací na www.vodni-dum.cz.
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4. Inovace prospěšné
přírodnímu prostředí
Vyvíjíme inovativní technologie, vytváříme alternativní

Smart metering má mj. velký přínos např.

řešení a navrhujeme účinné způsoby využití zdrojů

pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

na podporu souladu se životním prostředím.

Nahradí člověka, když je třeba odečítat vodoměry
v hluboké šachtě, šachtě s nebezpečnými plyny, zatopené

Úzce se věnujeme zavádění technologií SMART.

či jinak v nepřístupné šachtě. Dálkové odečty spotřeby vody,

Sítě SMART jsou silové elektrické a komunikační sítě,

případně všech dalších energií, zajistí soukromí zákazníkům

které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické

a usnadní získávání těchto informací bez nutnosti

energie v reálném čase. Zákazníci tak mohou efektivně řídit

komunikace s majiteli odběrných míst. Dnes máme

svou spotřebu, například spouštět ohřev vody, praní prádla

v našich vodárenských společnostech u zákazníků

či dobíjení baterie v době s přebytkem výrobní kapacity.

už nainstalováno přes 23 500 dálkově odečítaných

Veolia v České republice zavádí například SMART metering

vodoměrů, nejvíce v severních Čechách.

– chytré odečty fakturačních měřidel, nebo SWIM – plně
integrovaný dispečink Pražských vodovodů a kanalizací.

Ve spolupráci s Ústavem chemie ochrany životního

investorovi dané stavby. Metodiku LCA jsme například

prostředí VŠCHT v Praze zpracováváme metodiku LCA (Life

použili při posouzení rekonstrukce úpravny pitné vody Souš

Cycle Assessment) jako měření dopadu na životní prostředí

v severních Čechách nebo variant kalového hospodářství

při investiční výstavbě. Výsledky analýz pak předkládáme

v ústřední čistírně odpadních vod v Praze.
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Příklady našich smart realizací
Projekt V-Tower je nejvyšší bytový dům v ČR, pro který
jsme našli optimální a ekologické řešení vytápění. Dům
vyhověl nejpřísnějším požadavkům na vztah k životnímu
prostředí (vodovodní sítě využívá jako obnovitelný zdroj
tepla), komfort bydlení a efektivnost provozu a jako první
rezidenční projekt v Evropě získal certifikát Leed Platinium.
Dále je držitelem dvou prestižních ocenění v mezinárodní
soutěži International Property Awards. V kategorii
Residential high-rise development získal všech pět hvězd
a v kategorii Residential high-rise architecture se dokonce
dostal do světového finále mezi osm nejlepších
budov světa.

Projekt Veolia Smart Control Tower je multifunkční
objekt, který sdružuje smart technologie v areálu
Středočeských vodáren. Díky tomuto projektu vracíme
místnímu obyvatelstvu vzácné kulturní dědictví
proměněné ve smart řízení vodárenské soustavy a 3D
edukativní expozici o biodiverzitě. Vodojem, který je od
30. let minulého století výraznou dominantou Kladna,
se namísto zboření promění v obří prosklenou věž směle
konkurující například té berlínské.
Více na www.kladenskyvodojem.cz.
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pivo erko
z recyklované vody
Naším dalším inovativním projektem je pivo značky
ERKO z pivovaru v Čížové na Písecku, které je uvařené
z recyklované odpadní vody. Vodu z Ústřední čistírny
odpadních vod (ÚČOV) Praha upravili odborníci z Veolie
kombinací membránových technologií a aktivního uhlí.
Naší hlavní motivací je posunout vnímání odpadní vody
u lidí. Prostřednictvím našeho produktu dokazujeme, že je
to surovina vhodná a důvěryhodná pro další výrobu a naši
konzumaci. Pivo ERKO je skvělým příkladem fungování

Soutěž
česká hlava
Veolia je také generálním partnerem soutěže Česká
hlava, ve které stejnojmenná společnost a Úřad vlády
ČR oceňují nejlepší vědecké práce. Odborná porota je
složena z předních českých vědců. Projekt Česká hlava
vznikl již před 18 lety a dnes je největším projektem pro
rozvoj české vědecké a technické inteligence, tedy té části
společnosti, která bývá mnohdy upozaděná, ačkoliv na ni
stojí prosperita naší země. Cílem je pomoci získat vědcům
a vědeckým pracovníkům popularitu a prestiž. Pod názvem
Česká hlava se skrývá řada vzájemně provázaných projektů,
jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání
u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných
podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí
a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní
a podpoří. V roce 2018 byla poprvé vyhlášena i cena Veolia
za práce věnované ochraně životního prostředí. Tu vyhrál
student Jakub Vácha z Gymnázia Soběslav, který dělal
průzkum fauny v chráněném ložiskovém území Dráchov
a návrh průběžné rekultivace oblasti, včetně transferů
během těžby. Ve své práci navrhl, jak vrátit území po těžbě
zpátky do stavu, ve kterém mohou obojživelníci, kteří tam
žijí, zdárně prospívat. Jeho práce byla tak dobrá, že se ji
těžařská společnost rozhodla začlenit do dokumentace EIA
zpracované profesionální firmou.

oběhového hospodářství v praxi, velký potenciál vnímáme
právě v rovině vzdělávání a osvěty. Celá myšlenka výroby
Erka nemá komerční, ale environmentální rovinu. Hlavním
cílem je popularizovat principy oběhového hospodářství
a odstranit často pouze mentální bariéry používání
recyklovaných produktů, se kterými se ale setkáváme
každý den. Dokážeme bez problému garantovat účinnost
membránové technologie pracující na úrovni pod jeden
nanometr; víme, že voda v řece využívaná na výrobu vody
pitné je v řadě lokalit na dolních tocích téměř výhradně
vypouštěnou vodou odpadní, přesto je pro nás těžké
přijmout fakt, že se napijeme vody, byť sebelépe upravené,
pokud byla již jednou využita. Proto jsme zvolili národní
nápoj – pivo, u kterého bude překonání bariéry
možná jednodušší.
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Závazky
k místním regionům
Veolia dbá na udržování dobrých vztahů se všemi dodavateli, akcionáři i klienty,
kterým se zavazuje k dobrovolnému plnění nadstandardních zákaznických limitů.
Máme vlastní etický kodex a dodržujeme odpovědnou strategii nákupu. Prostřednictvím
vlastních výchovně vzdělávacích projektů navíc vedeme širokou veřejnost k ochraně
životního prostředí a pečujeme o rozvoj místních komunit.

5. Vztahy se zainteresovanými stranami
Oblast dodržování etických a právních norem, nulová

tak i se středními a malými firmami. Celý segment

tolerance korupce, diskriminace a protisoutěžního jednání

průmyslových služeb (výkopové práce, údržba potrubí,

patří k naším základním hodnotám. Všechny tyto hodnoty

budov a zařízení, technologických celků atd.)

jsme vepsali do Etického kodexu společnosti Veolia.

je decentralizovaný a zajišťují si jej přímo jednotlivé

Zároveň jsme přijali Protikorupční etický kodex. Věříme,

lokální společnosti.

že jeho prostřednictvím demonstrujeme, že chceme
podnikat s čistým štítem a nehodláme tolerovat
jednání korupčního charakteru.

Důležitá je také spolupráce s neziskovými organizacemi,
které vytvářejí chráněná pracovní místa pro své klienty
se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.

Od roku 2004 u nás funguje Etická komise, která dohlíží

Od nich objednáváme zejména cateringové služby, dárkové

na dodržování firemního Etického kodexu a prověřuje

a reklamní předměty či využíváme jejich prostory

jakákoliv podezření. Kodex manažerského chování je zase

na firemní akce.

nepostradatelným nástrojem budování firemní kultury
naší společnosti, protože umožňuje dosáhnout větší vnitřní

Příkladem je spolupráce s pražskou neziskovou

soudržnosti, nabýt na energičnosti a vitalitě a lépe reagovat

organizací POHODA, která poskytuje služby dospělým

na neustálé změny na trhu.

lidem s postižením. Pohoda dodává catering na akce
firmy i nadačního fondu a zajišťuje balicí služby a přípravu

Naše závazky k udržitelnému rozvoji jsou integrovány

expedice zásilek pro charitativní e-shop Nadačního fondu

do každé fáze procesu nákupu a centrálně se řídíme

Veolia. Na všech uvedených činnostech se podílejí

Dodavatelským kodexem pro odpovědný nákup.

klienti POHODY.

Spolupracujeme jak s velkými mezinárodními dodavateli,

Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2018

V roce

2018 tvořila hodnota dodávek pro malé a střední firmy
1,9 miliardy Kč, tedy 34,7 %
z celého objemu nákupů společnosti Veolia.

Naše obchodní vztahy s klienty jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým,
spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání
v praxi. Jsme stále inovativní, což nás odlišuje od konkurence, a přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.
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6. Profesionální služby
pro naše zákazníky
Veolia připravila v roce 2018 nový zákaznický portál

Zákaznický portál je k dispozici všem odběratelům,

a pro všechny zákazníky a spotřebitele také novou mobilní

kteří mají se společnostmi skupiny Veolia v ČR uzavřenou

aplikaci Moje Veolia. Kromě modernějšího vzhledu a lepší

Smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu

přehlednosti mají uživatelé možnost platit faktury online

a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

pomocí platební karty VISA a MasterCard nebo přes

Mobilní aplikace je určena nejen odběratelům, ale také

platební tlačítko, které funguje jako odkaz do internetového

spotřebitelům a je k dispozici ke stažení pro uživatelská

bankovnictví s předvyplněným příkazem.

rozhraní Android i iOS.

Uživatel má i nadále přehled o svých vyúčtováních

Zákaznický portál nadchl členy poroty zejména svým

a zálohách a může vyřídit vybrané požadavky online,

moderním vzhledem a přehledností, díky nimž zvyšuje

jako například změnu nastavení úhrad nebo nahlášení

„samoobslužný“ komfort našich zákazníků. Oceněno bylo

samoodečtu. Dále může sledovat vývoj své spotřeby vody

také to, že spolu se zákaznickým portálem vznikla

z posledních vyúčtování. Nepřihlášení uživatelé mají

i mobilní aplikace, která je jeho kopií.

k dispozici informace o haváriích a odstávkách a nejbližších
kontaktních místech dané společnosti.

za rok

2018:

Počet zákazníků s internetovým účtem:

131 199

Počet unikátních uživatelů

zákaznického webového portálu:

8 060

Počet návštěv zákaznického
webového portálu:

11 876

Zákaznický portál získal cenu, kterou uděluje IT oddělení skupiny Veolia v Paříži.
Porota vybírala z více než 30 projektů z celého světa.
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za rok

2018:

Počet vyřízených hovorů
v kontaktním centru:

254 670

Celkový počet registrací SMS INFO:

116 152

Počet zákazníků se službou
zasílání faktur e-mailem:

120 494

Do zákaznické mobilní aplikace
Moje Veolia byla integrována technologie
optického rozpoznávání znaků (OCR – Optical
Character Recognition). Zákazníkům umožňuje
provádět velmi snadno samoodečty vodoměrů,
které se automaticky vkládají na účet daného
zákazníka pro výpočet faktury.

7. Podpora místních komunit
Nadační fond Veolia funguje v České republice
již od roku 2003. Tato firemní nezisková organizace
podporuje komunitní prostředí, realizuje vlastní
programy zaměřené na sociální oblast (volnočasové
dobrovolnictví zaměstnanců, kvalita života seniorů,
vytváření dlouhodobých pracovních míst) a ochranu
životního prostředí, a dále podporuje projekty s prvkem
dobrovolnictví konané ve veřejném zájmu.
Více informací je na webových stránkách www.nfveolia.cz.

Od svého založení rozdělil

Nadační fond Veolia více než

205

milionů korun.

17

18

Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2018

Hlavní programy a projekty
Nadačního fondu Veolia
MiNiGRANTY®
VEOLIA
Podporujeme dobrovolnictví našich zaměstnanců.
Každý zaměstnanec se může jednou za rok ucházet
o finanční podporu projektu, který má veřejně
prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí
ve volném čase, z vlastního rozhodnutí
a jako dobrovolník.
V letech 2008 až 2019 jsme přispěli
částkou více než 37 milionů korun.

STARTér,
Věř si a podnikej!
Pomáháme na svět novým nápadům.
Finančně podporujeme začínající malé a drobné
podnikatele v Moravskoslezském a Olomouckém
kraji. Podporujeme tradiční řemesla a výroby,
infrastrukturní služby či projekty
se sociálním zaměřením.
Za 20 let činnosti jsme díky 1431 projektů pomohli
vytvořit 2355 nových pracovních míst, z toho
348 pro osoby se zdravotním postižením.
Na nadačních příspěvcích jme rozdělili
částku přesahující 110 milionů korun.
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Voda
pro Afriku
Věříme, že má smysl pomáhat lidem v místě, kde žijí.
Společný projekt Nadačního fondu Veolia
a organizace Člověk v tísni finančně podporuje
budování a opravy vodních zdrojů v Etiopii. Finance
získáváme prostřednictvím benefičního prodeje
předmětů či přímým vkladem na účet veřejné sbírky.
Za devět let konání projektu jsme na vodní projekty
Člověka v tísni v Etiopii věnovali 5,5 milionů korun.
Rekordních 919 000 korun vynesl
v roce 2018 charitativní prodej
křišťálových karaf a dalších předmětů.

Stále s úsměvem –
Aktivně po celý život
Pomáháme, aby se seniorům u nás žilo lépe.
Podporujeme pozitivní aktivní stárnutí,
mezigenerační soužití v komunitě, vytváření
podmínek pro život seniorů v jejich domácím
prostředí a nové přístupy k tématu stárnutí.
Za čtyři roky trvání programu
jsme podpořili 91 projektů částkou
6,3 miliony korun.
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Vraťme vodu přírodě
Na konci roku 2018 představil nadační fond nový
charitativní projekt Vraťme vodu přírodě. Jde o unikátní
veřejnou sbírku, která si klade za cíl pomoci přírodě
výkupem a zachováním cenných přírodních lokalit. Jedná
se zejména o mokřady. Projekt je ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody a podpoříte ho nákupem
některého z dárků na stránce www.eshop.nfveolia.cz.
Minimálně 20 % z ceny každého předmětu jde do veřejné
sbírky a stejnou částku pak do sbírky pošle Veolia.

Veolia vybrala 405 740 korun na podporu mokřad
mezi listopadem 2018 a květnem 2019.
Od listopadu 2018 do začátku května 2019 Veolia získala benefičním prodejem předmětů
a formou darů více než 200 tis. korun. Částku zdvojnásobila a 17. 5. předala formou symbolického
šeku zástupcům ČSOP. Prostředky posloužili k výkupu mokřadu Chválovna v jižních Čechách.

Firemní dobrovolnictví
Společnosti skupiny Veolia a Nadační fond Veolia
ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi se
každoročně podílí na firemním dobrovolnictví v sociální
a environmentální oblasti. Těchto akcí se zpravidla účastní
celé pracovní týmy. Přímo v pracovní době tak mohou
zaměstnanci pomáhat potřebným dětem i dospělým lidem
se speciálními potřebami nebo přispět ke zlepšení kvality
života v konkrétním místě.

2018 jsme uspořádali
16 dobrovolnických akcí
v celkovém rozsahu 21 dnů.

V roce

Celkem se zúčastnilo

109 zaměstnanců.
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Osvěta a vzdělávání
Veolia organizuje řadu vlastních výchovně-vzdělávacích

a ekologem Jakubem Vágnerem. Organizujeme

projektů, kterými vede širokou veřejnost, své zákazníky

Klub vodních strážců, který sdružuje děti ve věku od 6 do 16

a zejména děti k ochraně životního prostředí a eko-

let se zájmem o vodu a přírodu – více na www.vodnistrazci.cz.

logickému chování. Pravidelně organizujeme soutěže
pro žáky základních a středních škol. V roce 2018 to byla

Spolupracujeme také s odbornými vysokými

například pražská soutěž Voda v krajině. Žáci 3. až 6. ročníků

školami, zaměřenými na vodohospodářství a energetiku.

ZŠ měli za úkol vytvořit model krajiny, do kterého zahrnou

Podporujeme výzkumnou činnost studentů, oceňujeme

co nejvíce opatření, jimiž se dá bojovat proti suchu

studentské práce či jim nabízíme účast v našem

a pro udržení vody v krajině. V červnu 2019 se uskutečnil

trainee programu.

pro vítězné třídy výlet na Katlov se známým rybářem

Projektem Kohoutková propagujeme pití kohoutkové

a sportovní akce v regionech. Návštěvníci si od nás

vody v gastronomických zařízeních, na školách

odnesou zdarma vodu z kohoutku, nebo domácí limonády

a ve veřejných prostorách.

s přírodními sirupy, ale také informace o všem, co je s pitnou
vodou a její výrobou spojené. Za rok 2018 jsme rozdali

Zároveň informujeme veřejnost o kvalitě pitné vody

více než 1 000 karaf, nejvíce do pražských restaurací,

z kohoutku, vhodnosti tohoto nápoje pro zdravý životní styl

barů a kaváren. Více informací je k dispozici

a motivujeme ji ke snižování odpadu z plastových lahví.

na naší webové stránce www.kohoutkova.cz.

Pro příznivce projektu organizujeme soutěže
na FB stránce. S naším mobilním vodním barem
navštěvujeme různé gastro festivaly, ale i kulturní
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Závazky k péči
o zaměstnance
Pro naše zaměstnance vytváříme takové pracovní prostředí, které umožní nasměrovat
co nejvíce energie a talentu pro dosažení společných firemních cílů a spokojenosti zákazníků.
Vytváříme proto nadstandardní pracovní podmínky, poskytujeme zajímavé benefity
a zaměřujeme se na jejich profesní rozvoj, vzdělávání a bezpečnost práce.

8. Zdravé a bezpečné pracovní prostředí
Bezpečnost práce je strategickým bodem stanoveným
na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia. Základní

Počty pracovních úrazů v uvedených letech

pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

2012
2013
2014
2015
2016

obsažená v Zákoníku práce a normách ISO zaměstnancům
zprostředkovávají interní Kodexy bezpečnosti práce.
Každoročně organizujeme Mezinárodní týden bezpečnosti
práce, při němž zaměstnancům představujeme výsledky
dosažené v oblasti bezpečnosti práce, konkrétní příčiny
úrazů a nová preventivní opatření.
Všichni zaměstnanci procházejí kromě odborných
školení také kurzy první pomoci. Pravidelně také dochází
k dozorovým a recertifikačním auditům podle normy
OHSAS 18001. K dlouhodobým cílům v této oblasti patří
snižování počtu pracovních úrazů, což se nám daří
držet na stále nižší úrovni.
Vydali jsme také stručný informační leták Pravidla
Vždy bezpečně, který shrnuje základní zásady bezpečnosti
pro management i ostatní zaměstnance a je všem
zaměstnancům vždy po ruce. Stejně tak jsou všechny
materiály s problematikou BOZP dostupné na našem
e-learningovém portálu.

44
32
23
28
18

2017
2018

28
25
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9. Profesní rozvoj a angažovanost
Veolia se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvalifikace

Školení řidičů, Protikorupční etický kodex, Hygienické

a školení svých zaměstnanců. Jde o neoddělitelnou součást

minimum, Etický kodex, Vždy bezpečně, Veolia Santé –

firemní kultury i významný faktor odlišení společnosti na

Racionální strava a Prevence nádorových onemocnění, BOZP

trhu. Kompletní vzdělávání zaměstnanců skupiny zajišťuje

a vedoucí zaměstnanec, Compliance, Školení o odborné

Institut environmentálních služeb (IES) s širokou nabídkou

způsobilosti v elektrotechnice § 3. E-learningové kurzy

více než 600 kurzů a tréninkových programů, z nichž

k problematice BOZP absolvovalo téměř 7000 zaměstnanců.

je řada akreditována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. IES je významnou složkou mezinárodní sítě

V rámci strategického projektu digitalizace činnosti IES

tréninkových center skupiny Veolia, tzv. Campusů Veolia.

a využívání nových technologií byla v roce 2018 připravena

Více informací je na stránce www.institutes.cz.

virtuální odborná, komentovaná a velmi sofistikovaná
prohlídka ČOV s reálným průvodcem a odborníkem z oblasti

Každoročně věnuje Veolia na vzdělávání 1,2 % ze svých

technologie odpadních vod. Tato prohlídka je součástí

mzdových nákladů, což představuje přibližně 43 milionů

odborných studijních programů z oblasti vodárenství,

korun. Prostředky se dělí mezi školicí a tréninkové

např. studia Provozovatel vodovodů a kanalizací. Pro

programy v poměru povinná školení ze zákona (30 %),

tyto programy je atraktivní virtuální prohlídka zajištěna

školení zaměřená na zvyšování kvalifikace (40 %)

s použitím speciálních headsetů (Standalone Head Set

a jazyková školení (30 %).

Oculus Go). Druhá varianta je připravena jako speciální
e-learningový kurz na eCampusu, což umožňuje

Stále rostoucí význam má také klíčový projekt IES,

absolvování virtuální prohlídky ČOV všemi uživateli

e-learningový vzdělávácí portál eCampus. 14 395 uživatelů

tohoto vzdělávacího portálu. Virtuální prohlídka formou

absolvovalo 63 různých e-learningových kurzů v roce 2018.

e-learningu na vzdělávacím portále eCampus je ukončena

K nejvíce využívaným kurzům patřila nástupní školení, dále

závěrečným testem s automatickým generováním

kurzy jako GDPR – Ochrana osobních údajů,

osvědčení pro úspěšné absolventy prohlídky.
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10. Diverzita a základní lidská práva
Veolia klade velký důraz na sociální soudržnost

Přestože v našem odvětví převažují typicky mužské

a stabilitu, především pak v obdobích organizačních změn.

profese, zaměstnáváme více než 23 % žen. Ve vedoucích

Velkou pozornost proto věnujeme kvalitě sociálního

funkcích mají ženy podíl 18 %. Snažíme se nabídnout

dialogu s orgány zastupujícími zaměstnance, jakož

zaměstnání co největšímu množství lidí se změněnou

i respektování diverzity, principu rovných příležitostí a boje

pracovní schopností. Pokud to není možné přímo,

proti všem formám diskriminace. Prosazujeme náborovou

pak alespoň formou náhradního plnění.

politiku navrženou tak, aby lidem ohroženým na trhu práce
usnadnila nalezení pracovního uplatnění.

ČR - počet zaměstnanců | Procentuální podíl na celk. počtu zaměstnanců
1664 | 23,4 %

Počet žen

5442 | 76,6 %

Počet mužů

806 | 11,3%

Počet mužů na vedoucích pozicích
Počet žen na vedoucích pozicích

174 | 2,4 %
1172 | 16,5 %

Počet vysokoškoláků

3598 | 50,6 %

Počet středoškoláků
Počet zaměstnanců se ZP

142 | 2,0 %

Dárky, které pomáhají najde na:

eshop.nfveolia.cz

Veolia Česká republika
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
e-mail: recepce@veolia.com, www.veolia.cz

