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Přístup k systému CEM 
    

(CEM = centrální energetický management. Spravuje a interpretuje data ze snímačů spotřeby vody, elektrické energie, tepla a jiných veličin)    

Službu „Přístup k systému CEM“ (dále jen „Služba“) poskytuje vodárenská společnost VEOLIA svým 

zákazníkům v těch oblastech, kde je zaveden systém dálkového odečítání vodoměrů CEM. Předmětem 

Služby je umožnění přístupu uživateli – zákazníkovi vodárenské společnosti (dále jen „Uživatel“) 

k informacím o spotřebě vody ve svém objektu. Informace jsou Uživateli poskytovány ve formě on-line 

přístupu do systému CEM přes veřejnou síť Internet. Pro připojení k systému CEM může sloužit prakticky 

libovolný počítač vybavený standardním prohlížečem WEBových stránek (PC, notebook, tablet, mobilní 

telefon), nebo „chytrý telefon“ s operačním systémem Android s nainstalovanou aplikací „VEOLIA CEM“.  

Zřízením služby „Přístup k systému CEM“ získáte: 

� detailní údaje o průběhu vaší spotřeby vody v reálném čase v podobě přehledných tabulek a grafů  

� kontrolu nad průběhem spotřeby vody v podobě automatického upozornění na anomální stavy 

Tyto funkce vám umožní průběžně analyzovat spotřebu vody, provádět organizační i technická opatření 

proti plýtvání a včas zjistit poruchy a netěsnosti v rozvodech. Zabráníte tím zbytečným nákladům, které 

mohou dosahovat výše až desítek tisíc korun ročně. V případě havarijních stavů můžete včasným zásahem 

zabránit škodám nejenom na vodě, ale i na majetku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za Službu „Přístup k systému CEM“ činí 100,100,100,100,----    Kč měsíčněKč měsíčněKč měsíčněKč měsíčně    bez DPH.bez DPH.bez DPH.bez DPH.    Fakturace bude probíhat jednou 

ročně po zpřístupnění služby. 

Služba se zpřístupňuje na dobu neurčitou minimálně však na dobu 12 měsíců s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Služba bude poskytnuta na základě potvrzení a zaslání objednávkového formuláře. 

 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Oddělení dálkových odečtů: 

e-mail: dalkove.odecty@pvk.cz 

Vlevo je příklad zobrazení detailu měřidla 
s grafem a tabulkou jednotlivých odečtů 

Vpravo je příklad formuláře pro nastavení 
funkce automatického upozornění na 
případnou anomálii ve spotřebě vody  


