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A K T U Á L N Í I N F O R M A C E Z T E P L Á R E N B R N O P R O O B C H O D N Í PA R T N E R Y
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím elektronického informačního newsletteru společnosti Teplárny Brno, a.s. informovali
o aktualitách, změnách a novinkách v portfoliu produktů a služeb naší společnosti. Věříme, že Vás informace zaujmou
a budou Vám přínosem.
Teplárny Brno, a.s.

TEPLÁRNY BRNO MAJÍ NOVÉHO
OBCHODNÍHO ŘEDITELE
K 1. KVĚTNU 2015 BYLA V TEPLÁRNÁCH BRNO OBNOVENA FUNKCE
OBCHODNÍHO ŘEDITELE. NOVĚ ZŘÍZENÝ ÚSEK OBCHODNÍHO ŘEDITELE OD
TÉHOŽ DNE VEDE ING. VLASTIMIL SUCHÁČEK.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNOU CHCEME PŘEDEVŠÍM KONCENTROVAT VŠECHNY
OBCHODNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI NA JEDNO MÍSTO A CELKOVĚ POSÍLIT
A ZEFEKTIVNIT ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY. POD OBCHODNÍ ÚSEK NYNÍ
SPADÁ ODBOR PRODEJE TEPLA, MARKETING A NOVĚ TAKÉ ODDĚLENÍ
FAKTURACE.
3 OTÁZKY PRO OBCHODNÍHO
ŘEDITELE TEPLÁREN BRNO:
CO VÁS PŘIVEDLO DO TB?
Celou svoji profesní kariéru se pohybuji
v energetice, nabízelo by se tedy okřídlené
tvrzení, že teplárny byly jasnou volbou. Ve
skutečnosti je důvod trochu méně poetický
– mám rád výzvy. Brněnské teplárny jsou
zajímavou firmou s kvalitním produktem,
mají dlouhou tradici a vysoce kvalifikovaný
personál. Tak jako mnoho dalších firem se
však musejí vyrovnávat s náročnou situací
a dynamickým vývojem na trhu energetiky
a novými potřebami svých odběratelů.
Rád bych přispěl ke stabilizaci společnosti
a udržení její pozice na trhu. Zároveň se
zaměřím na vyhledávání nových tržních
příležitostí a zvýšení přidané hodnoty pro naše
odběratele.

JAKÉ JSOU VAŠE PLÁNY PRO
NADCHÁZEJÍCÍ MĚSÍCE?
V tuto chvíli se s ostatními úseky plně
soustředíme na realizaci letošního
přechodu páry na horkou vodu. Pracujeme
na zdokonalení obchodní strategie pro
nadcházející období a přípravě uvedení
nového produktu. Aktuálně také řešíme otázky

personálního posílení a další profesionalizace
obchodního týmu tak, abychom dokázali
pružněji reagovat na požadavky zákazníků
a přizpůsobit TB novým trendům na trhu.

JAKÉ JSOU VAŠE VIZE PRO ROZVOJ
OBCHODNÍCH AKTIVIT V TB?
Největší potenciál TB je logicky v teple.
Musíme jej zákazníkům i nadále poskytovat
komfortně, za dostupnou cenu a zajistit
odpovídající kvalitu služeb. S tím souvisí
i zmiňované uvádění nových produktů, které
budou reflektovat situaci na trhu a aktuální
potřeby zákazníků.
Protože jsou TB největším odběratelem
zemního plynu v ČR a zároveň vyrábí
elektrickou energii, automaticky se nabízí
myšlenka věnovat se obchodu i s těmito
komoditami. Jsem přesvědčený, že i v tomto
směru díky zkušenostem kolegů ve firmě
dokážeme pružně reagovat na požadavky
odběratelů a nabídnout jim atraktivní
cenu a vstřícný přístup. Nadále se budeme
zaměřovat na akvizice v oblasti tepla
i souvisejících služeb, důležitý je také rozvoj
stávajících obchodních vztahů. Jednoznačně
chceme posílit komunikaci s našimi zákazníky
a nabídnout jim progresivnější přístup, ať už
formou elektronické a telefonické komunikace
nebo rozšířením funkčnosti webových
stránek.

Ing. Vlastimil Sucháček
Obchodní ředitel
Teplárny Brno, a.s.
• Absolvoval magisterské studium v oboru
Podniková ekonomika a management,
bakalářské studium v oboru Finanční řízení.
• Má za sebou pracovní zkušenosti na
manažerských pozicích v oblastech
obchod, marketing a business
development. Od začátku své profesní
dráhy působí na poli energetiky, převážně
v oblasti obnovitelných zdrojů a obchodu
s elektřinou.
• Od roku 2010 působí jako poradce
v programu Ministerstva průmyslu
a obchodu MPO-EFEKT EKIS, což je
bezplatná služba pro veřejnost, sloužící
k podpoře zavádění energetických úspor
a obnovitelných zdrojů energie.

A K T U Á L N Í I N F O R M A C E Z T E P L Á R E N B R N O P R O O B C H O D N Í PA R T N E R Y

NOVOPEČENÉ ŠKOLÁKY OPĚT POTĚŠÍ DÁRKY OD TEPLÁREN
VEDLE SPOLUPRÁCE S NADACEMI A ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI JE JEDNÍM ZE ZÁMĚRŮ TEPLÁREN BRNO TAKÉ
PODPORA ZÁKLADNÍCH ŠKOL. JIŽ PÁTÝM ROKEM ROZDÁVÁME MALÝM ŠKOLÁKŮM EDUKAČNĚ BEZPEČNOSTNÍ
BALÍČKY.
Prvního září bude na prvňáčky v základních
školách v Brně, které jsou připojeny
k centrálnímu zásobování teplem, opět
čekat malé překvapení k jejich školní
premiéře. Dárkovými balíčky chceme
novopečené školáky především potěšit, ale
zároveň také podpořit jejich bezpečnost při
cestě do školy.
Obsah balíčků jsme připravovali i v letošním
roce tak, aby byl k užitku žáčkům po celý
jejich první školní rok. V osvědčeném balení
ve formě praktického sáčku na přezůvky
najdou děti zábavný zápisníček školáka,
magnetku s rozvrhem hodin, českoanglické pexeso a reflexní přívěšek v podobě
maskota naší společnosti, dráčka Teplíka,

který pomůže zvýšit bezpečnost dětí při
každodenní cestě do školy. Celkem jsme
letos připravili dárky pro bezmála 2400 dětí.
V prosinci letošního roku si Teplárny
Brno připomenou 85. výročí od chvíle, kdy
byl spuštěn na Špitálce první teplárenský
zdroj v moravské metropoli. V současnosti
zásobujeme teplem více než 60 procent
brněnských domácností, mezi odběratele
patří právě také mnohé brněnské základní
školy. Rádi bychom v této souvislosti
připomněli, že topíme už několikáté
generaci Brňanů a hlavně, že jsme a chceme
zůstat do budoucnosti společensky
odpovědnou firmou, které záleží na jejím
okolí.

DÁLKOVÉ TEPLO JE V BRNĚ ATRAKTIVNÍ VOLBOU
STÁLÝ ZÁJEM NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ DOKLÁDÁ, ŽE CENTRÁLNÍ DODÁVKU TEPLA ZE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ
TEPELNOU ENERGIÍ (SZTE) V BRNĚ KAŽDOROČNĚ VOLÍ JAKO NEJVÝHODNĚJŠÍ CELÁ ŘADA NOVÝCH ODBĚRATELŮ.
PATŘÍ MEZI NĚ NEJEN BYTOVÉ OBJEKTY, ALE TAKÉ ADMINISTRATIVNÍ ČI OBCHODNÍ CENTRA.
Centrální zásobování teplem splňuje
všechny požadavky pro moderní,
jednoduchý, pohodlný a bezpečný
způsob vytápění. Dálkové teplo
v Brně je ekonomicky přijatelné,
navzdory dynamickému vývoji na trhu
energií Teplárny Brno již 4. rokem
drží stabilní cenu tepla. Úspornost
centrální dodávky dokazuje např. nově
budovaný nízkoenergetický bytový dům
v developerském projektu Ponavia Park,
který je navržený v nejvyšším energetickém
standardu, splňuje přísné limity hodnocení
třídy A, a počítá se u něj s připojením
k SZTE.
Z hlediska ekologie i efektivnosti využití
paliva jeden velký zdroj pracuje výhodněji
než desítky malých zdrojů. Primárním
ekologickým palivem na zdrojích Tepláren
Brno je zemní plyn, využívá se také
biomasa. Teplárenské zdroje pracují
v kombinované výrobě elektřiny a tepla
(KVET), čímž zajišťují maximální využití
paliva při co nejnižší zátěži pro životní
prostředí.
Jedním z hlavních benefitů je pak bezesporu
komfort. Centrální vytápění je komplexní

služba, všechny starosti a povinnosti
se zajištěním dodávky tepla ž do domu
zajišťují Teplárny Brno. Rozvodná soustava
je pod nepřetržitým dohledem dispečinku,
odběratelům je k dispozici non-stop
havarijní služba. Spolehlivost dodávky je
zajišťována pravidelnou údržbou tepelných
zařízení a investicemi do moderních
technologií.
Díky svým výhodám láká centrální dodávka
tepla stále nové odběratele. Každým rokem
připojujeme bytové a nebytové objekty
s odběrem tepla ve výši 40-50 tis. GJ / rok.
K nejvýznamnějším realizovaným
připojením v letošním roce patří např.:
•
•
•
•

Rezidence Lužánky
Nová stanice ZZS JMK na ul. Ponava
Nákupní centrum Kamechy
Administrativní budova a bytový dům
Ponavia Park Brno
• Obytný soubor Vojtova se startovacími byty
a domem s pečovatelskou službou
• Polyfunkční dům na tř. Generála Píky, aj.
Zájemci o úspornou a spolehlivou
centrální dodávku tepla a teplé vody
se mohou obrátit na obchodní úsek

Tepláren Brno. Naši odborníci zhodnotí
možnosti napojení, jeho rentabilitu
a technické podmínky. Poskytnou
odborné poradenství, seznámí zájemce
s uložením tepelných sítí v okolí daného
objektu a vytvoří nabídku uzpůsobenou
klientovým potřebám.
Kontakt:
Lubomír Ondřík, MBA
Vedoucí odboru prodeje tepla
tel.: 545 169 301
e-mail: ondrik@teplarny.cz
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