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AK TUÁLNÍ INFORMACE Z TEPLÁREN BRNO PRO OBCHODNÍ PARTNERY
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím 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 pro Vás přínosem.
Teplárny Brno, a.s.

OD NOVÉHO ROKU ZLEVŇUJEME TEPLO O 5 PROCENT
TEPLÁRNY BRNO SNÍŽÍ OD 1. LEDNA 2017 CENU TEPLA O 5 %. V RODINNÉM ROZPOČTU PRŮMĚRNÉ DOMÁCNOSTI SE
SNÍŽENÍ CENY PROJEVÍ ÚSPOROU ZHRUBA 900 KČ ROČNĚ.

Pokud se týká vývoje nákladů za teplo, brněnské domácnosti jsou na tom poměrně
dobře. Během let 2012–2016 se cena
tepla v Brně držela na stejné úrovni, od
ledna 2017 se dokonce o 5 % sníží.

Významný podíl má také řada dlouhodobých opatření, která vedou ke zvýšení
efektivity výroby, zlepšení distribuce tepla
a výrazné snížení provozních nákladů společnosti. Z významných investic letošního roku
do moderních technologií, jež snižují náklady

na teplo, je potřeba jmenovat především
přechod z parovodů na horkovody, generální
opravdu spalovací turbiny na provozu Červený mlýn, či modernizaci provozu Brno-Sever,
kde byly instalovány dva horkovodní plynové
kotle s účinností 96 %.

Vývoj prodejní ceny tepla v Brně (2012–2017)
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Cenu tepla jsme nezvýšili už od roku 2012,
i když některé jiné teplárny zdražovaly.
V porovnání s jinými městy v ČR tak na tom
Brňané nejsou vůbec špatně. A to přesto,
že brněnské teplárny využívají jako primární palivo zemní plyn. Ten se sice do ceny
tepla promítá formou vyšších nákladů, než
například hojně využívané uhlí, na druhé
straně znamená minimální zátěž pro životní
prostředí. Naučili jsme se ho však strategicky
nakupovat tak, abychom u toho vlastně šetřili.
I to je jeden z mnoha kroků, které vedly přes
stabilizaci ceny až po plánované zlevnění.
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DOMÁCNOSTI PLATÍ ZA TEPLO STÁLE MÉNĚ
Domácnosti: Příjmy vs.výdaje za teplo (2005–2015)
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V rozpočtu českých domácností mají výdaje
za teplo stále menší podíl. Porovnali jsme
data z let 2005 a 2015, ze kterých jednoznačně vyplývá, že zatímco průměrný roční
příjem domácností se zvyšuje, roční výdaje
za teplo domácnostem pozvolna klesají. Je to
dáno především snižující se spotřebou vlivem
nových, efektivnějších technologií, ale také
díky ekonomickému a ekologickému chování
samotných spotřebitelů.
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Kupní síla českých domácností roste.
Zatímco se podle Českého statistického
úřadu během deseti let (2005–2015)
průměrný roční příjem na jednoho člena
domácnosti zvýšil o 61 % (z 95 600 Kč
na 154 300 Kč), náklady na teplo domácnostem klesly o 4 % (z 20 866 Kč na
20 040 Kč).
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GOLFOVÁ BENEFICE PŘINESLA
POPÁLKÁM TÉMĚŘ 30 TISÍC KORUN
MÁME ZA SEBOU NULTÝ ROČNÍK BENEFIČNÍHO GOLFOVÉHO TURNAJE TB OPEN 2016, KTERÝ SE USKUTEČNIL VE
ČTVRTEK 22. 9. 2016 V GOLFOVÉM RESORTU KASKÁDA BRNO. VÝTĚŽEK Z BENEFICE TEPLÁRNY BRNO VĚNOVALY OBECNĚ
PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI POPÁLKY.
Turnaj TB OPEN 2016 proběhl v herním
formátu Texas Scramble dvojic, což spolu
s krásným podzimním počasím napomohlo
přátelské atmosféře celého turnaje. Turnaj

byl výjimečný nejen uvolněnou atmosférou,
ale také svým benefičním charakterem.
Benefiční soutěž byla umístěna na jedné
ze soutěžních jamek. Hráči zde měli možnost

Generální ředitel Tepláren Brno, Ing. Petr Fajmon, MBA, a ředitelka organizace Popálky o.p.s.,
Bc. Jana Lacinová, při slavnostním předání šeku.

BRNO STŘED MÁ TEPLO
BEZ STAROSTÍ
NÁJEMNÍKY BYTOVÝCH DOMŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED ČEKAJÍ
PŘÍJEMNÉ ZMĚNY. OD ZÁŘÍ TOHOTO ROKU SE TOTIŽ O ZABEZPEČENÍ
DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY PRO BYTOVÉ DOMY V MAJETKU MĚSTSKÉ
ČÁSTI BRNO-STŘED NOVĚ STARAJÍ TEPLÁRNY BRNO.
Výběrové řízení na provozování domovních
výměníkových stanic a kotelen vypsala
městská část Brno-Střed a naši nabídku
vyhodnotila jako nejlepší. Hlavními kritérii
přitom bylo snížení nákladů na vytápění
a spolehlivost.
Pevně věříme, že ze spolupráce městské
části s městskou společností Teplárny Brno
budou těžit především nájemníci městských bytů, a změnu pocítí prostřednictvím zkvalitnění služeb a snížení nákladů
na teplo.

Takhle jsem nohy
v teple ještě neměl.
Tahle změna se mi
vyplatí.
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zakoupit si libovolný počet míčků, každý
v hodnotě 100 Kč. Jejich úkolem bylo následně tyto zakoupené míčky odehrát pokud
možno tak, aby na první úder dopadly až na
green. Za každý takto úspěšně odehraný míček věnovaly Teplárny Brno na účely benefice
dalších 1 000 Kč.
Koupí soutěžních míčků a množstvím
úspěšných odpalů se na dobrou věc podařilo
vybrat krásných 29 500 Kč. V samotném závěru turnaje předal generální ředitel Tepláren
Brno, pan Ing. Petr Fajmon, MBA, dárkový
šek zástupkyni a ředitelce organizace Popálky
o.p.s., paní Bc. Janě Lacinové.

Popálky o.p.s.
jsou nestátní neziskovou organizací, která
pomáhá především dětem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se
s fyzickými, sociálními a psychologickými
důsledky úrazu a vrátit se co nejdříve zpátky k aktivnímu životu. Spolupracují s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.

