
společnosti  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ek logický 
k o d e x

Přijetím tohoto dokumentu chceme  
PodPořit zdraví naší Planety, Proto...  
•  při výběru zboží a služeb zohledňujeme ekologické aspekty,
•  propagujeme a popularizujeme ekologické 

chování a principy udržitelného rozvoje,
•  redukujeme náklady a omezujeme činnosti 

nešetrné k životnímu prostředí.

třídíme odPad
Všechny kuchyňky jsou vybaveny koši na tříděný odpad: 
směsný odpad/plast. U kancelářských strojů (tiskáren/kopí-
rek/skartovaček) se nacházejí koše na papír. Všechny nádoby 
na odpad jsou nově a viditelně označeny.

PodPorujeme kohoutkovou  
a redukujeme Plastový odPad 
Pro pitný režim zaměstnanců v administrativních budovách 
používáme místo balené vody náš produkt – pitnou vodu 
z kohoutku.Kuchyňky jsou vybaveny karafami nebo džbány 
na vodu pro potřeby pitného režimu zaměstnanců. Kohout-
kovou vodu podáváme jako občerstvení i v zasedacích míst-
nostech při jednáních a na firemních akcích.

PřePravujeme se ekologicky
Ve firemní komunikaci využíváme efektivních komunikač-
ních metod jako jsou telefonní a webové konference nebo 
videokonference, a tím omezujeme služební cesty. Pokud je 
to možné, dáváme přednost hromadné dopravě před indivi-
duální (metro, vlak, autobus). Autem jezdíme úsporně – při-
měřenou rychlostí a bez přetáčení či podtáčení motoru.

šetříme elektřinu
Na pracovišti neplýtváme elektřinou. Využíváme nastavení 
úsporného režimu na počítači. Svítíme pouze při snížené viditel-
nosti. Před odchodem z kanceláře vypneme počítač i osvětlení. 
Větráme často a krátce, v místnostech nepřetápíme.

tiskneme šetrně k Přírodě
V maximální možné míře podporujeme elektronickou ko-
munikaci. Důležité dokumenty tiskneme pokud možno čer-
nobíle. Do tiskáren a kopírek používáme recyklovaný papír.  
Odpovědně tiskneme i propagační a jiné firemní materiály 
(časopisy, letáky, vizitky apod.).

Používáme „zelené“ kancelářské Po-
třeby a reklamní Předměty
Vyrábíme reklamní zboží a kancelářské potřeby z ekologic-
kých materiálů - papírenské zboží z recyklovaného papíru, 
papírové a látkové tašky apod. 

jak komunikujeme o ekologii  
a udržitelném rozvoji
Pravidla interního ekologického chování jsou zpracována 
v dokumentu Ekologický kodex. Všichni zaměstnanci jsou 
s ním seznámeni a jeho pravidla jsou pro ně závazná.

      Ginko biloba 
je asi nejstarší rostlinou na naší planetě. Je to 

rostlina  s mimořádnou odolností vůči 
klimatickým změnám, přírodním živ-

lům a chorobám. Extrakt z jejích lis-
tů má léčivé a antioxidační účinky. 

Společnost Veolia si zvolila gin-
ko jako symbol své dlouhodobé 
strategie v oblasti udržitelného 
rozvoje.

tento dokument popisuje ekologické chování zaměstnanců společností skupiny veolia Česká republika.  
k jeho dodržování se jako člen skupiny veolia zavazují i Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  

věříme, že ekologické chování má pro naši firmu významný přínos, a to nejen morální, ale i ekonomický.


