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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.

PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A ROK 2017 BEZ STAROSTÍ
Vážení obchodní
přátelé,
rok se s rokem sešel
a je mi potěšením
Vám opět popřát
příjemné prožití
vánočních svátků.
Když jsem Vám přál
minulý rok, zmínil
jsem se o extrémně
teplém počasí, které
má nemalé dopady
na hospodaření teplárenských společností.
I přesto jsem mohl s hrdostí prohlásit, že
přes tento nepříznivý vývoj držíme cenu
tepla na stejné úrovni již 5. rokem. A protože
je naším hlavním strategickým cílem zajistit
Vám spolehlivou, technologicky vyspělou,
ekologickou a cenově dostupnou dodávku
tepla, hřeje nás u srdce, že pro Vás můžeme
od ledna 2017 cenu tepla dokonce o 5 %
snížit.

Během uplynulého roku jsme investovali
desítky milionů do moderních technologií na
provoze Červený mlýn, kde došlo ke generální
opravě spalovací turbíny a modernizaci řídicího
systému. Na provoze Brno-Sever jsme instalovali dva špičkové horkovodní kotle, které zvýšily
účinnost výroby na 96 % a současně snížily emise oxidů dusíku. Nahradili jsme celkem 5,5 km
parovodů moderními úspornými horkovody,
které pomáhají minimalizovat ztráty v distribuční soustavě i výměníkových stanicích.

Hřeje nás u srdce, že pro Vás
můžeme od ledna 2017 snížit
cenu tepla o 5 %.
I v roce 2017 budeme usilovně hledat nová
technologická řešení a další možné způsoby
optimalizace provozních nákladů, abychom
výhodnou cenu tepla dlouhodobě udrželi.

Pro dobu letní odstávky chystáme další etapu
přestavby parovodů na horkovody, budeme
usilovat o zvyšování efektivity jak velkých
výrobních zdrojů, tak těch lokálních. Nadále
budeme využívat vysoce efektivní kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.
Věřím, že příjemnou novinkou pro Vás
bude možnost využití služby elektronické
fakturace, kterou zavádíme od 1. ledna 2017.
Jejím cílem je úspora nákladů při distribuci
daňových dokladů, zrychlení procesu vystavování dokladů a zvýšení Vašeho komfortu.
Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši
přízeň a popřál Vám příjemné prožití
vánočních svátků stejně jako hodně zdraví,
úspěchů a pohody v novém roce. Děkujeme
za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci
s Vámi.
Ing. Vlastimil Sucháček
Obchodní ředitel
Teplárny Brno, a.s.

Ať se děje cokoliv,
s teplem si starosti
dělat nemusíte.
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NA PODPORU FORMOU DARŮ VĚNUJEME
KOLEM 3 MILIONŮ KČ ROČNĚ. KRAJ TO OCENIL
PODOBNĚ JAKO V LOŇSKÉM ROCE BYLY TEPLÁRNY BRNO OCENĚNY V SOUTĚŽI CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. V JEJÍM DRUHÉM ROČNÍKU JSME ZÍSKALI PRVNÍ MÍSTO.
„Pomáhat se má nezištně a bez nároku na
pochvalu. Což na druhé straně neznamená, že
nás letošní úspěch v této soutěži netěší. Bereme

ho především jako potvrzení toho, že pomáháme
tam, kde je potřeba,“ uvedl generální ředitel
Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.
Teplárny Brno již od roku 2010 například
cíleně podporují brněnské zdravotnictví
a přispívají neziskovým organizacím, které se
zabývají handicapovanými či nemocnými, především dětmi a seniory. Na podporu veřejně
prospěšných aktivit formou darů vynakládáme
průměrně kolem tří milionů ročně.
Neméně důležitá je pro vedení společnosti
také péče o spokojenost zaměstnanců, což
bylo rovněž kritériem soutěže. Letos jsme
také, jako jediná energetická firma v Jihomoravském kraji, již pošesté za sebou získali
osvědčení Bezpečný podnik. Zároveň jsme
investovali do modernizace výrobních zdrojů
a distribuční sítě. Daří se nám tak zvyšovat
efektivitu výroby a rozvodu tepla a současně
snižovat dopad na životní prostředí.
Soutěž vyhlašuje Rada Jihomoravského
kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou

komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR.
Smyslem soutěže je veřejné ocenění organizací, které se společenskou odpovědností
zabývají aktivně a nad rámec svých zákonných
povinností.

Věděli jste, že společenská
odpovědnost firem je
překladem anglického
výrazu Corporate Social
Responsibility (CSR) a je
založena na 3 základních
pilířích, kterými jsou:
• Ekonomická oblast,
• Sociální oblast,
• Environmentální oblast.

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE UŠETŘÍ VÁŠ ČAS
KROMĚ LEVNĚJŠÍHO TEPLA PRO VÁS MÁME JEŠTĚ JEDNU PŘÍJEMNOU NOVINKU, OD LEDNA 2017 TOTIŽ NOVĚ ZAVÁDÍME
SLUŽBU ELEKTRONICKÉ FAKTURACE. POKUD FANDÍTE MODERNÍM TECHNOLOGIÍM A CHYTRÝM ŘEŠENÍM, ANEBO PROSTĚ MÁTE
RÁDI POHODLNÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ ELEKTRONICKOU CESTOU, VĚŘÍME, ŽE VÁS NOVINKA ZAUJME.
Díky službě elektronické fakturace Vám
budou daňové doklady ve formátu PDF
pravidelně chodit přímo do Vaší e-mailové
schránky. Jsou opatřeny elektronickým
podpisem a splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH,
jsou tedy schopné plně nahradit dosavadní

papírovou verzi zasílanou poštou. Pokud
jste zákazníkem Tepláren Brno a máte
o tuto službu zájem, využijte možnosti
udělení souhlasu s elektronickou fakturací
pomocí formuláře na našich webových
stránkách na adrese
www.teplarny.cz/e-fakturace.

Proč je výhodné přejít na elektronickou
fakturaci?
• š etříte svůj čas
• s polu s námi šetříte životní prostředí
• zajistíte si snazší manipulaci s dokumentem
a snazší archivaci díky jeho elektronické
podobě

SPOLEHLIVÁ DODÁVKA TEPLA
A POHOTOVOST V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ

545 161 545

K Vaší domácí pohodě během vánočních
svátků bychom komfortní dodávkou tepla
rádi přispěli i my. Jako v uplynulých letech se
v nepřetržitých službách vystřídají pracovníci
našich provozů, dispečinků a havarijní služby
tak, abychom Vám byli schopni garantovat
spolehlivou dodávku tepla a teplé vody během
okamžiků, kdy je „teplo domova“ důležitější
než kdy jindy.
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Pokud během vánočních svátků zaznamenáte
jakýkoli problém na technickém zařízení bytu či
domu, k dispozici je Vám naše nonstop havarijní
služba. Dostupná je všem smluvním partnerům
na telefonním čísle 545 161 545 během celého
roku, včetně Vánoc, Silvestra a Nového roku.
Vyřešíme problémy s topením, vodními instalacemi, elektřinou, plynem a k dispozici je pro Vás
i zámečník.

