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S novinkou, která klientům zjednoduší komunikaci a vyřizování požadavků, přichází od 1. června 2022 Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s. Jde o Zákaznický portál FVS, který zákazníkům umožní vyřešit jejich požadavky jednoduše online. Zákaznický 
portál bude přístupný přímo z webové stránky společnosti, na adrese www.fvs.cz. Pokračování na straně 2.

VODÁRNA DLOUHODOBĚ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ STANDARDY 
Společnost je řízena podle systému managementu kvality v souladu s normou dle normy ČSN EN ISO 9001. První certifikace 
proběhla v roce 2008. Od této doby je systém postupně zdokonalován a  prohlubován. Jsou zde dokumentovány postupy týkající se 
výroby hlavního produktu, řízení jednotlivých procesů a řešení neshod. Nedílnou součástí je kontrola souladu s aktuální legislativou. 

02

KŘÍŽOVKA
03

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚPRAVNĚ VODY BÍLÝ POTOK
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Nenápadný domek pod Paličníkem skrývá nejmodernější technologie. Přijďte zjistit, jak vyrábíme vaši vodu, provedou vás 
naši odborníci, bude připraven drobný doprovodný program.  

Vaši oblíbenou křížovku tentokrát najdete na straně 3.



FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A.S. DLOUHODOBĚ 
SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ STANDARDY 
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Dalším systémem, který Frýdlantská vodárenská 
společnost aplikuje, je environmentální management 
dle normy ČSN ISO 14001. Certifikát byl udělen 
taktéž jako v  předešlém případě v  roce 2008 a  je 
každoročně obhajován. Hlavním cílem je zajištění 
naprostého souladu s  legislativou a  zlepšování 
jednotlivých procesů s  ohledem na ochranu 
životního prostředí.

Poslední třetí systém, který byl certifikován až 
v  roce 2014, je systém bezpečnosti a  ochrany 
zdraví při práci dle normy ČSN EN ISO 45  001 
(dříve ČSN OHSAS 18001). Ten je zaměřen na 
ochranu zdraví při práci a aktivní vyhledávání rizik 
z  pracovního prostředí. Pro všechny tři systémy 
se každoročně stanovují cíle, které jsou postupně 
naplňovány v  souladu s  politikou integrovaného 
systému kvality, životního prostředí a  bezpečnosti 
a  ochrany zdraví při práci. Naposledy všechny tři 
systémy společnost obhájila dne 5. května 2022 
během druhého dozorového auditu během čtvrtého 
tříletého certifikačního období.  

„Zákazník bude mít po přihlášení do Zákaznického 
portálu k dispozici seznam svých odběrných míst, 
faktury k  jednotlivým odběrným místům od roku 
2020, přehled o  zálohových platbách, historii 
spotřeb a  spoustu dalších potřebných informací. 
Dále zde bude mít možnost zažádat o  změnu 
parametrů své smlouvy, například o  změnu 
kontaktních údajů, o změnu korespondenční adresy 
nebo o  změnu způsobu naložení s  aktuálním 
přeplatkem,“ vysvětluje zástupkyně ředitele 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Mgr. 
Alena Soukupová. . Pro registraci do Zákaznického 
portálu je potřeba, aby měl zákazník zřízenou 
elektronickou komunikaci. Ta se sjednává buď 
přímo ve smlouvě, nebo pomocí formuláře 
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Souhlas s  elektronickou komunikací. „Pokud chodí 
zákazníkovi faktury ne jeho e-mail, znamená to, že 
má elektronickou komunikaci již sjednanou. Pomocí 
e-mailové adresy, na kterou faktury chodí, se tak 
může do Zákaznického portálu zaregistrovat. Pokud 
zákazník elektronickou komunikaci sjednanou 
nemá, musí před samotnou registrací kontaktovat 
Zákaznické centrum a  elektronickou komunikaci 
pomocí podpisu formuláře Souhlas s elektronickou 
komunikací sjednat,“ doplňuje Alena Soukupová. 

Právnické osoby musí před samotnou registrací 
vždy kontaktovat zákaznické centrum a  to kvůli 
potvrzení oprávnění přístupu pro konkrétního 
zaměstnance.
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Termín pro doručení správných odpovědí je do 30. června 2022. Vyluštěnou tajenku zasílejte e-mailem na soutez@fvs.cz 
a nezapomeňte připojit své jméno a adresu, jinak budete z losování o ceny vyloučeni. Tři vylosovaní ze správných odpovědí obdrží 
drobnou věcnou odměnu. 

Tajenka jarního čísla obsahovala citát britského matematika a fyzika Isaaca Newtona: „To, co víme, je kapka, co nevíme, je oceán.“ Celkem 
nám dorazilo 62 odpovědí, z toho bylo 60 řešení správných. Z těchto byli vylosováni tři výherci: Jakub Nárožný, Hejnice, Eva Smutná, 
Raspenava, Pavel Krošlák, Frýdlant. Všem výhercům gratulujeme.



vás zve na

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
od 10.00 do 17.00 každou celou hodinu  

vždy pro maximálně 15 osob
+

doprovodný program

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ÚPRAVNĚ VODY BÍLÝ POTOK

ve středu 22. června 2022 
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