EK LOGICKÝ KODEX
skupiny Veolia Voda Česká republika
Tento dokument popisuje ekologické chování skupiny
Veolia Voda Česká republika a jejích zaměstnanců.
Věříme, že ekologické chování má pro naši firmu
významný přínos, a to nejen morální, ale i ekonomický.

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/
kopírek/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. Pro jednání v zasedacích
místnostech jsou určeny designové karafy D. Piršče. Ve
všech kuchyňkách jsou k dispozici jednoduché karafy
bez víčka nebo džbány pro potřeby zaměstnanců.

ŠETŘÍME ELEKTŘINU
Na pracovišti neplýtváme elektřinou. Využíváme nastavení úsporného režimu na počítači. Svítíme pouze při snížené viditelnosti. Všechny žárovky budou v rámci provozních
výměn postupně nahrazeny spořivými. 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 komunikaci, tisk omezujeme pouze na nutné dokumenty.
Všechny tiskárny jsou nastaveny na černobílý tisk, barevnou variantu volíme v případě potřeby. Do tiskáren a kopírek používáme recyklovaný papír bez chemického bělení
a z udržitelného lesního hospodářství.
Externí dodavatelé tisknou na recyklovaný papír i marketingové dokumenty (vizitky, časopisy, plakety) a zákaznické a provozní formuláře.

POUŽÍVÁME „ZELENÉ“ KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
Vyrábíme vlastní ekologické reklamní a kancelářské předměty, tzn. předměty z ekologických materiálů – papírenské
zboží z recyklovaného papíru, papírové a látkové tašky atd.
Při nákupu kancelářských předmětů z Oﬃce Depot dáváme
přednost tzv. zeleným produktům, které jsou z biologicky
rozložitelných materiálů nebo recyklovatelné a jsou vyrobeny
dle pravidel udržitelného rozvoje.

JAK KOMUNIKUJEME O EKOLOGII
A UDRŽITELNÉM ROZVOJI

Ginko biloba

Pravidla interního ekologického chování jsou zpracována
v dokumentu Ekologický kodex, který je pro zaměstnance
společnosti závazný. S ekologickým kodexem jsou seznámeni všichni zaměstnanci – distribuce emailem, komunikace
v interním časopise. Každý zaměstnanec obdržel sérii ekologických samolepek. Kanceláře fungující dle principů tohoto
kodexu nesou označení „Environmental friendly oﬃce“.

je asi nejstarší rostlinou na naší planetě,
je posledním zástupcem rostlinného
druhu, který se vyskytoval na zemi před
200 miliony let.
Díky mimořádné odolnosti vůči
klimatickým změnám, přírodním
živlům a chorobám bývá tento
strom využíván pro obnovu městské
zeleně. Extrakt z jeho listů má léčivé
a antioxidační účinky. Společnost
Veolia Environnement si zvolila ginkgo
jako symbol dlouhodobé strategie
v oblasti udržitelného rozvoje.

Zaměstnanci skupiny Veolia Voda
přispívají k udržitelnému rozvoji
ve prospěch příštích generací.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

