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VÝVOJ CEN ENERGIÍ
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Ceny zemního plynu a elektřiny
nadále extrémně rostly...

POMOC OBČANŮM

Ocitli jste se ne vlastní vinou
u DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE...

CESTA PLYNU?

Spotřebiteli ve střední Evropě
je nejbližší přeprava plynovody...
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ZEMĚTŘESENÍ NA TRHU
S ENERGIEMI
Zemětřesení je v našich končinách jev zcela neobvyklý a nepravděpodobný. Na rozdíl od seismicky aktivních oblastí jsme u nás nemohli takovou událost již dlouho zažít.
Na trhu s energiemi je však situace zcela jiná.
Zemětřesení začalo v říjnu 2021 pádem společnosti Bohemia Energy, která na trhu jako
dodavatel elektřiny a zemního plynu působila
16 let a patřila k největším dodavatelům energií. Ukončení činnosti společnosti způsobilo

situace. Pravděpodobné je ukončení činnosti
dalších dodavatelů energií a pokračující chaos na trhu. Rychlým pohledem – důvodem
ukončení činnosti dodavatele je vždy vysoká nákupní cena, ať již zemního plynu nebo
elektřiny. Přímým důsledkem vysoké nákupní

šok a přechod téměř jednoho milionu zákazníků do režimu dodavatele poslední instance.
Stalo se něco, s čím nikdo nepočítal, nejen
majitel společnosti, ale ani regulátor trhu, státem řízený Energetický regulační úřad a ani
trh jako celek. Tato událost zásadně změnila chování na trhu, byl to precedens, který
ovlivnil trh jako celek, jeho fungování, funkce
a spolehlivost. Společnost Bohemia Energy
nebyla jediná, která jako dodavatel energií
ukončila činnost. V průběhu druhého pololetí
2021 až do ledna 2022 postupně ukončilo
činnost cekem 23 dodavatelů zemního plynu
a 18 dodavatelů elektřiny. S ohledem na vysoké ceny energií, limitně nízké stavy zemního plynu v zásobnících a očekávaný růst
spotřeby vlivem očekávaného typicky zimního počasí, nemůžeme počítat s uklidněním

ceny komodity je výše nezbytného zajištění,
které je nutné formou bankovních garancí
nebo hotovosti složit na burzách, všude tam,
kde probíhá obchodování s komoditami. Každý dodavatel energií musí své dodávky, dlouhodobě nasmlouvané obchody i obchodování
na denním trhu, v systému operátora trhu
každý den vůči své protistraně nominovat
a výši svých obchodů, které plánuje uskutečnit, finančně jistinami garantovat. Výše garancí je přímo závislá na parametrické ceně,
definované operátorem trhu, která je funkcí
tržní ceny komodity. Zjednodušeně řečeno,
každý obchodník musí garantovat schopnost platby obchodovaného / nominovaného
množství na několik dní dopředu. V praxi jde,
v měřítku naší společnosti, o desítky milionů
Kč „umrtvených“ a bez využití dlouhodobě
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vázaných na účtu operátora trhu. Požadavek
na výši zajištění se meziročně navýšil o jeden
řád. Tento, v poslední době extrémní požadavek, který se nám daří zvládnout, bývá
„posledním hřebíčkem do rakve“ některých
dodavatelů, kteří nejsou schopni požadované rostoucí finanční zajištění svých obchodů
zajistit. Nemusí tedy jít pouze o schopnost
samotné úhrady nakupované komodity v požadované výši, ale jen o „technické“ zajištění samotného obchodu. Požadavek zajištění
realizovaných obchodů není jediným rizikem
současného obchodování s energiemi. Významným rizikovým faktorem je i možnost
neplnění smluvně uzavřeného závazku dodat
dříve objednanou komoditu v rámci bilaterálních kontraktů u dlouhodobých objednávek.
Pokud obchodník s energiemi nedodá smluvně sjednané množství svému zákazníkovi,
který je dodavatelem energií, vystaví ho situaci, kdy nedodané množství musí řešit nákupem na denním trhu za aktuální tržní ceny.
Takový výpadek je při současných cenách
řešitelný pouze v řádu několika dnů. Nedodání komodity dodavatelem svým zákazníkům,
stejně tak jako složení jistiny v nedostatečné
výši, má jediný okamžitý důsledek, kterým je
okamžité pozastavení a následné ukončení
činnosti operátorem trhu a odejmutí licence
jako obchodníka s energiemi. Takový proces
je nevratný, bez možnosti nápravy a znamená
ukončení činnosti takto postižené společnosti
v oboru. Jinými slovy, firma podnikající například v oboru prodeje automobilů v případě
nedodání výrobku zákazníkovi takového zákazníka může maximálně ztratit, firma podnikající v oboru dodávek energií v obdobném
případě musí ukončit činnost. Tímto složitým
a možná nesrozumitelným textem Vás rozhodně nechceme unavovat vlastními starostmi, chceme jen poukázat na důležitost výběru dodavatele energií a na preferenci jistoty
dodávky před samotnou cenou komodity. Je
zřejmé, že každá jistota něco stojí a platí to
především v době vysokých cen.
quantumas.cz

VÝVOJ CEN ENERGIÍ
V minulém čísle QUANTUM novin jsme se
snažili podrobně a v souvislostech popsat
problematiku vysokých cen energetických
komodit. Zjistili jsme, že nejde ani o krátkodobý, ani o lokálně působící jev. Vysoké ceny
energií ovlivňují všechny spotřebitele, domácnosti, výrobní i podnikatelské subjekty, státní
správu a zásadně ovlivňují budoucí růst inflace. To jsou důvody, proč se musíme tomuto
tématu věnovat i nadále.

poptávce vlivem teplejšího počasí dočasně
snížil cenu. Rizikem dalšího vývoje v Evropě
nadále zůstávají poloprázdné zásobníky plynu. Již v první polovině ledna poklesly pod
50 % naplnění a tempo vyprazdňování je vysoké. Kromě dlouhodobého růstu ceny komodity významně roste také její volatilita, tedy
kolísání v čase. Probíhající vzrůsty a následné kolísání cen komodit potvrzují chaotické

daleko. Faktory podporující současnou situaci jsou dlouhodobé a globálně působící. Rizika dalšího vývoje jsou významná. V poslední
době, mimo oborových rizik, situaci zhoršuje
negativní geopolitický vývoj. Vzájemné vztahy vojenských a ekonomických lídrů, USA,
Číny, Ruska, se vyostřily a vnímat je intenzivně můžeme s ohledem na nestabilitu vzniklou
či pokračující například v Bělorusku, na Ukra-

prostředí, ve kterém se dnešní trh energií nachází. Stabilní úroveň cen bez výkyvů, kterou
bychom si přáli, může nastat jen ve stabilním
prostředí, k tomu máme však v současnosti

jině, v Kazachstánu i jinde. Skutečnost, že
nejstarší a tradiční plynovody Sojuz a Jamal,
vedoucí plyn z ruských nalezišť do Evropy
právě přes zmíněné země, není náhodná.

SOUČASNÝ STAV
Poslední měsíc loňského roku naše předchozí
závěry potvrdil. Ceny zemního plynu a elektřiny nadále extrémně rostly a krátce před
Vánocemi 2021 dosáhly historických vrcholů. Zemní plyn se u nás na denním trhu obchodoval za 200 EUR/MWh a cena elektřiny
přesáhla 500 EUR/MWh. Graf divokého průběhu cen obou komodit na vnitrodenním trhu
(VDT) v období leden 2021 až leden 2022 je
názorným příkladem. Tyto extrémní ceny přispěly k ukončení činnosti dalších dodavatelů
energií. Počátkem roku 2020 se situace s cenami trochu uklidnila, přispělo k tomu období
krátkodobého poklesu ekonomické aktivity
se sníženou poptávkou po zemním plynu. Snížení ceny plynu v Asii způsobilo změnu cílové
destinace tankerů s LNG, kterým se stala Evropa. Přísun plynu na evropský trh při snížené
quantumas.cz
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K chaosu v dnešním světě přispívá neustálé,
dosud nekončící působení koronaviru, u něhož již ani nevnímáme, o kolikátou vlnu jde.
Tak jak se učíme žít – ve skutečnosti přežít
s koronavirem, stejně tak jsme nuceni se naučit žít s vysokými cenami energií. Rychlé řešení a návrat zpět není možný ani u působení

viru, ani k dřívější úrovni cen energií. Významným faktorem růstu a dlouhodobého setrvání
cen energií na vysoké úrovni jsou plány a cíle
Evropské komise v oblasti ekologie. Čistá
energie není zadarmo. Jednotlivé dokumenty
vydané Evropskou komisí, o kterých se zmiňujeme v dalším článku, konkretizují oblasti,
jako jsou například zdanění energií nebo zavedení cla pro produkty obsahující uhlíkovou
stopu na cestě do Evropské unie. Je zřejmé,
že zemní plyn takovým produktem je. Musíme
si zvyknout, že jakákoliv forma energie, která
je primární potřebou člověka a nenahraditelným vstupem celé ekonomiky, je a bude drahá. Musíme si proto energie, za kterou všichni
draze platíme, vážit a šetřit s ní.

jim, jen tak lze na trhu „přežít“. Odpovědnost
dodavatele energií za své chování je extrémně
vysoká. Každý dodavatel má své zákazníky
a svým chováním odpovídá za jistotu budoucích dodávek. Dříve hojně využívané strategie
dumpingových cen byly líbivé, přilákaly zájem
zákazníků, minimalizovaly však prodejní ceny
na trhu a současně snižovaly stabilitu obchodníka a jistotu jeho budoucích dodávek.
Mohl by o tom vyprávět již více než jeden milion zákazníků, kteří přišli o dodavatele energií, neschopné pokračovat ve své činnosti.
Společnost QUANTUM dlouhodobě vyznává
strategii „jízdy na jistotu“. Strategii udržitelného rozvoje, který jsme schopni zvládnout.
Téměř 30letá historie v oboru plynárenství je

vlivy, intenzivně připravujeme řešení, která
jim čelí, neustále, doslova ve dne i v noci pečujeme o své zákazníky, a přestože si to ani
neuvědomí, chráníme jejich zájmy. Náš zájem
je totiž zcela kompatibilní se zájmem našeho
zákazníka, spolehnout se jeden na druhého
a společně udržitelně pokračovat dál. Dnes
preferovaná jistota dodávek energií ale „není
zadarmo“. Rostoucí ceny na straně „vstupu“
musíme zohlednit na straně „výstupu“. Dopředu musíme avizovat, že dlouhodobě rostoucí
ceny musíme zohlednit v našich prodejních
cenách, v našich cenících. Tuto nepopulární
informaci Vám zřetelně oznamujeme. Cenová
úroveň ceníků zemního plynu u naší společnosti vždy ležela pod průměrem na trhu. Tento trend nezměníme, tržním cenám se však
přizpůsobovat musíme. S ohledem na budoucí vývoj nákupních cen, v letošním roce předpokládáme dvě rovnoměrně rozložené změny
cen, o kterých Vás budeme s měsíčním předstihem vždy adresně informovat. Podrobnosti o probíhajících změnách vždy naleznete
na našich webových stranách, na adrese
qplyn.cz. Budoucí změny našich ceníků jsou
spojené se změnou zálohových plateb, o kterých Vás budeme také informovat. Tak jako
se Vy spoléháte na jistotu našich dodávek,
tak se i my spoléháme na jistotu našeho inkasa, Vašich plateb nezbytných pro zajištění nákupů. Příchozí platby musíme sledovat, vznik-

toho důkazem. V současné, z hlediska podnikání naprosto chaotické a do budoucna těžko
předvídatelné situaci, pokračujeme ve své činnosti urputně a udržitelně dál. Identifikujeme
a respektujeme všechny negativně působící

lé pohledávky analyzovat a vyhodnocovat.
Proces minimalizace pohledávek má logickou
prioritu a musíme na ni upozornit. Není totiž
možné, aby nedisciplinovaní zákazníci ohrozili
ty, kteří se chovají disciplinovaně.

CENY PRODEJNÍ
Každé podnikání vyžaduje přípravu strategie
na budoucí období. Aktuální ceny na straně
nákupu energií přímo ovlivňují prodejní ceny.
Pohled dodavatele energií je zřetelný, vysoké
ceny musíme respektovat a přizpůsobit se
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Pracovní činnost na distribučních územích
s sebou přináší události, z nichž některé stojí
za to popsat. O bezpečnostních opatřeních
v souvislosti s využíváním zemního plynu

jsme se v rámci prevence zmínili opakovaně.
Práce na vyhrazeném technickém zařízení
mohou provádět pouze osoby kvalifikované, technicky řádně vyškolené a pravidelně
přezkušované. Prostě odborníci, kteří jsou
na výkon činnosti dlouhodobě a systematicky připravováni. Činnosti provozovatele
na distribučních sítích jsou svědomitě prováděny podle pečlivě připravených plánů vypracovaných ve shodě s platnou legislativou.
Jedině tak lze předcházet vzniku havarijních
situací a identifikovat případy, které by je

mohly vyvolat. Jedním z takových případů
byl neoprávněný odběr zemního plynu, zjištěný při pravidelné roční kontrole hlavních
uzávěrů plynu, prováděné našimi montážními
pracovníky. Kontrola je v souladu s plánem
ročních kontrol zaměřených nejen na živé
quantumas.cz

přípojky, které jsou v provozu a kterých je
drtivá většina, ale i na přípojky mrtvé, které
funkční nejsou. Takovým případem je například od plynovodu odpojený objekt s demontovaným plynoměrem, který byl dříve k plynovodní síti připojen. Koncem roku 2021 bylo
zjištěno, že podle interních dokumentů mrtvá
přípojka je osazena funkčním plynoměrem,
který není v evidenci distributora plynu. Způsob připojení byl provedený naprosto profesionálně, jedinou na první pohled viditelnou
chybkou byla chybějící plomba distributora
a podstatná skutečnost, že zákazník za spotřebovaný plyn neplatil. Pokud jde o černý
odběr jednoho odběrného místa, na celkové
spotřebě se to hned nemusí poznat, distributor vykáže neoprávněně spotřebovaný plyn
ve ztrátách a toto množství zaplatí. Snaha
uživatele objektu byla zřejmá, po tom, co
z důvodu předchozího neplacení odebraného
plynu byl odpojen, chtěl získat plyn „na černo“. Pořídil si a do hlavního uzávěru plynu namontoval plynoměr, neoprávněně se připojil
k síti a doufal, že se na to nepřijde. Konečným
důsledkem byla skutečnost, že musel veške-

rý neoprávněně získaný plyn zaplatit a čelit
trestnímu řízení, protože škoda dosáhla výše
téměř 100 000 Kč. Tímto článkem bychom
chtěli upozornit na skutečnost, že neoprávně-

ný, byť profesionálně provedený černý odběr
bude vždy, dříve či později odhalen a krátkodobý laciný zisk bude doprovázený trestním
stíháním. Na druhé straně jde o zásadní, neoprávněně provedený zásah do plynárenské
infrastruktury, který je sám o sobě velkým rizikem znamenajícím obecní ohrožení. Prosím
vnímejte tento případ jako prevenci události,
která by neměla nikdy nastat.
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BUDEME BEZ ZEMNÍHO PLYNU?
CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH
LETECH?
Na přelomu let 2021 a 2022 se v médiích objevily informace
hraničící s poplašnými zprávami, že zemní plyn bude „zakázán“
a je nutné přejít na vytápění jiným způsobem.

Tyto novinářské „kachny“ chceme uvést
na pravou míru. Zprávy vycházely z dokumentů vydaných Evropskou komisí a bez souvislostí a časového vymezení přinášely rychlé

závěry. Na obě, v titulku uvedené otázky,
logicky existují dvě odpovědi. Obě odpovědi
spolu souvisejí a nejsou jednoznačné. Trochu
podrobnější odpovědi vyžadují popis současného i budoucího stavu. Popis současného
stavu jednoznačný je, popis stavu budoucího,
determinovaného plánem Evropské komise,
je otázkou. Ambiciózní plán rychlé cesty vedoucí k dosažení převažujícího podílu energie
získané jen z obnovitelných zdrojů, vyžaduje
masivní dlouhodobě prováděné investice
a současně dotace poskytované jak na straně
zdrojů, tak i spotřeby. Vysoké ambice Evropské komise však neodpovídají zadluženým
ekonomikám evropských států, které by měly
plán realizovat.

SOUČASNÝ STAV
Současný chaotický stav na energetickém
trhu je identifikovatelný jednak mixem, cenami a dostupností využívaných energetických
komodit, určených pro výrobu energií a jednak popisem infrastruktury, na straně výroby
a spotřeby, která je dnes rutinně využívána.
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Trh s energiemi již byl podrobně popsán.
Z pohledu infrastruktury využívající zemní
plyn směrem do budoucna, jde o technicky
spolehlivý, bezpečný a dlouhodobým využíváním ověřený systém, který nevyžaduje zvlášť
významnou péči. Týká se to zdrojů, cesty
plynu i spotřebičů. Jako dodavatel plynových
spotřebičů značky QUANTUM s 30letou zkušeností, dodavatel zemního plynu a současně
distributor plynu vlastnící a provozující téměř
560 km plynovodů, to můžeme potvrdit. Běžný zákazník si provozování svých plynových
spotřebičů ani neuvědomuje. Za předpokladu
pravidelných servisních prohlídek, které jsou
u všech obdobných zařízení nezbytné, dosahuje životnost plynových spotřebičů 15 a více
let. Nejen dlouhá životnost, ale i bezporuchový
provoz celého systému vytápění a přípravy
teplé vody zajišťuje nezbytnou ekonomickou
efektivitu a dlouhodobou udržitelnost. Rostoucí
požadavky na minimalizaci emisí a dosažení
vysoké účinnosti u kondenzačních plynových
spotřebičů dosáhly úrovně technicky optimálního výrobku poskytujícího svému uživateli
potřebný maximální výkon a nezbytný uživatelský komfort. Každý investor, který se rozhodne
pro vytápění a přípravu teplé vody s využitím
kondenzačního kotle a zemního plynu, má
jistotu správnosti svého rozhodnutí na dobu
minimálně v délce technického života výrobku,
tedy cca 15 let. Z hlediska provozních nákladů
je obtížné do budoucna predikovat cenu zemního plynu, nicméně s ohledem na dlouhodobé porovnání ceny zemního plynu a elektřiny
můžeme konstatovat nižší ceny zemního plynu
oproti elektřině. V době vzniku tohoto článku
byla cena ročního produktu CAL 23 u zemního plynu 48 EUR/MWh, u elektřiny 129 EUR/
MWh. Průběh cen ročního produktu obou komodit v období červenec 2021 až leden 2022 je

zřejmý z grafu nahoře. Nákupní ceny se logicky
promítají do cen prodejních. Podle kalkulátoru
cen energií, veřejně přístupného na adrese
https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/vyvoj-komoditnich-cen-zemniho-plynu?op=15-20 je aktuální
poptávaná cena zemního plynu pro domácnosti 1 816 Kč/MWh a u elektřiny 3 600 Kč/MWh.
Obě ceny včetně dlouhodobého průběhu od roku
2009 až do současnosti jsou patrné v přiloženém grafu dole. Porovnáním cen zemního plynu
a elektřiny v kterémkoliv srovnání je zřejmý významný cenový rozdíl. Nákupní i prodejní cena
zemního plynu je vždy výrazně nižší než cena
elektřiny. Současný trend rostoucího využívání
čisté, zelené elektřiny se v horizontu životnosti
plynového spotřebiče a návratnosti takové investice nezmění. Podrobné ekonomické srovnání investice a provozování kondenzačního
kotle, využívajícího zemní plyn a tepelného
čerpadla, využívajícího elektřinu, bylo publikováno v předchozích vydáních QUANTUM novin
v roce 2020 a 2021. Za podstatnou považujeme skutečnost, že největší úspora z hlediska

nákladů na energie je ta, kterou za uspořenou
energii neplatíme. Největší úspora proto spočívá v nákladech na vytápění, které můžeme
ovlivnit a minimalizovat nejen samotným projektem objektu, způsobem vytápění a přípravy
teplé vody, ale také výběrem vhodného plynoquantumas.cz

vého spotřebiče. Náhrada starého kotle nebo
ohřívače vody za nový kondenzační, takovou
úsporu ve spotřebě energie přinese. Množství
tepla potřebného na vytápění se u nově projektovaných objektů postupně snižuje, a stává
se nižší než množství tepla potřebné na ohřev
vody. Pokud se z hlediska energie zaměříme
jen na ohřev teplé vody, je zřejmé, že z již zmí-

ty dovážené do Evropské unie obsahující uhlík.
Plynárenský balíček z prosince 2021 je dokument Evropské komise konkretizující omezení
ve využívání zemního plynu a jeho náhrada
obnovitelnými a nízkouhlíkovými (dekarbonizovanými) plyny, jako jsou bioplyn, biometan,
vodík a syntetická paliva. Balíček předpokládá
přidávání vodíku do zemního plynu a obsahuje

něných rozdílů cen zemního plynu a elektřiny,
je volba zemního plynu výhodnější. Ten, kdo
pro vytápění a ohřev vody využívá zemní plyn,
není výší spotřeby limitovaný, kdykoli v budoucnu má možnost navýšit spotřebu. Ten,
kdo zvolí vytápění tepelným čerpadlem, musí
uvažovat o další investici do solárního zařízení pro ohřev teplé vody s výkonem, který je
limitovaný, a především v zimním období omezený a kolísající. Tímto úvodem se dostáváme
ke druhé otázce, co nás čeká v budoucnu.

omezení z hlediska dlouhodobých kontraktů
nákupů zemního plynu omezující platnost
smluv do roku 2049. Posledním, budoucnost významně ovlivňujícím dokumentem, je

u zdrojů pro výrobu elektřiny měl být nahrazen
zcela. Uvedené dokumenty, z nichž některé
jsou ve fázi schvalování, významně ovlivňují,
v horizontu desetiletí, další využívání fosilních
paliv, a to včetně zemního plynu. V kontextu
uvedeného je složité udělat jednoduchý závěr. Ekologické ambice Evropské komise mají
prioritu před ekonomickými dopady. Výroba
čisté energie z obnovitelných zdrojů je v současnosti drahá. Na pokrytí rostoucí spotřeby
v nejbližších 30 letech, i při předpokládaných
masivních investicích do obnovitelných zdrojů,
budou stále potřeba záložní zdroje využívající
fosilní paliva včetně zemního plynu. Dalším argumentem jsou nově vybudované, rozestavěné
a plánované terminály pro přečerpání, zpracování a distribuci LNG z tankerů převážejících
zemní plyn. Pokud budou nutné záložní zdroje,
musí být zajištěna i cesta zemního plynu pro
jejich využití. Logickým závěrem je, že časový
horizont plánované změny překračuje životnost kondenzačního kotle nebo samostatného
ohřívače vody. Investice do zdroje tepla a teplé
vody postavená na využití zemního plynu, ať již
nového nebo náhrada starého, se tedy rozhodně vyplatí. Tento závěr potvrzuje fakt, že navzdory smělým plánům Evropské komise je nepochybný růst využívání obnovitelných zdrojů
elektrické energie současně doprovázen vyšší
produkcí fosilních paliv. Těžba uhlí i zemního

OČEKÁVANÁ BUDOUCNOST
Plány Evropské komise jsou značně ambiciózní. Zahrnují maximální podporu výrobě elektřiny z čistých zdrojů, omezování a v budoucnu
nevyužívání fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa,
zemní plyn. Značné omezení se týká také
jaderných zdrojů. Stěžejním dokumentem je
Green Deal z roku 2019, představující soubor
politických iniciativ Evropské komise s cílem
do roku 2050 dosáhnout klimatické (uhlíkové)
neutrality, nezbytné pro snížení dopadů globálního oteplování. Tato idea je rozpracována
v balíčku opatření s názvem Fit for 55 z července 2021, který zahrnuje opatření pro snížení
emisí skleníkových plynů (CO2) o 55 % oproti
úrovni z roku 1990. Balíček mimo jiné zahrnuje
skutečnost, že od roku 2035 nebude možné
na trh uvádět osobní automobily se spalovacím motorem, zdanění energetických produktů
a elektřiny a zavedení cla na výrobky a produkquantumas.cz

aktualizace Taxonomie udržitelných činností
z prosince 2021, definující podporu a omezení
investičních projektů využívajících zemní plyn
a jádro jako zdroj energie. Z pohledu zemního
plynu se do roku 2026 nic nemění, do roku
2030 se předpokládá 30% náhrada zemního
plynu obnovitelnými nebo nízkoemisními plyny,
po roce 2030 má podíl náhrady vzrůst na minimálně 55 % a po roce 2035 by zemní plyn

plynu byla v roce 2021 celosvětově rekordní.
Podle EIA, což je vládní energetická agentura
Spojených států, těžba fosilních paliv, ropy,
zemního plynu a také uhlí v USA dále poroste
letos i příští rok. Také proto jsme přesvědčeni,
že v horizontu našeho života reálně konec zemního plynu nepoznáme.
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JAK SE K NÁM DOSTANE PLYN?
Plynovody
Plánované plynovody
Člen EU
Rusko

PŘEPRAVA PLYNOVODY

Zřejmě málokdo se zabývá podrobněji problematikou dopravy zemního plynu k jeho
domácímu spotřebiči. Události poslední doby, související s nedostatkem plynu v Evropě a jeho vysokou cenou, tento stav změnily. Prakticky denně máme možnost vnímat
informace z médií o průtazích se zprovozněním plynovodu Nord Stream 2, o klesajících dopravovaných množstvích zemního plynu do Evropy z Ruska, o obráceném toku
plynu v polské části plynovodu Jamal ze západu na východ a podobně. Považujeme
proto za vhodné tímto článkem krátce popsat cestu plynu od jeho naleziště ke spotřebiteli sídlícímu ve střední Evropě.

PLYN JAKO GLOBÁLNÍ KOMODITA
Zemní plyn je globálně obchodovatelnou komoditou a pro nás koncové spotřebitele nezbytným zdrojem energie, pro získání tepla
a teplé vody. Zemní plyn se těží v přírodních
nalezištích a z místa těžby se musí dopravit
do místa spotřeby. Vzdálenosti jsou značné,
jsou to řádově tisíce kilometrů. Protože svět,
ve kterém žijeme, je globální, doprava zemního plynu probíhá i mezi jednotlivými světadíly.
Naleziště zemního plynu se nachází v Asii,
Americe, Austrálii, v Africe, na Středním východě i v Evropě. Místa spotřeby jsou po celém světě. Přeprava plynu má svoji logistiku
i ekonomiku, které se však liší způsobem
přepravy. Spotřebiteli ve střední Evropě je
nejbližší přeprava plynovody. Z hlediska technického jde o kontinentální trasy až 4 000 km
dlouhé, pokud jde o plynovod vedený po moř8 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV

ském dně, jeho délka nepřekračuje 2 000 km.
Přepravu v potrubí zajišťují kompresorové stanice, které v potrubí vytvářejí potřebný tlak,
který u nejnovějších plynovodů přesahuje
200 bar. Přeprava na vzdálenějších trasách,
přeprava mezi jednotlivými kontinenty a tam,
kde plynovody vybudované nejsou, je zajišťována pomocí tankerů, tedy po moři. Tato cesta
plynu je mnohem flexibilnější, protože je nezávislá na předem vybudované trase. I během
plavby je tak možné změnit cílovou destinaci.
S ohledem na rozdíly mezi aktuálními cenami plynu na jednotlivých trzích k tomu často
dochází. Tanker vypravený například z USA
může změnit místo určení z Evropy na Asii,
nebo naopak. Pro úplnost, zemní plyn dopravovaný ve formě LNG, se v omezené míře také
přepravuje po železnicích a silnicích.

Zdroje zemního plynu v Evropě jsou omezené
a těžba se postupně utlumuje. Hlavní dodavatelé zemního plynu přepravovaného plynovody
jsou dva, Rusko a Norsko. Rusko má podíl ročních dodávek necelých 50 %, Norsko téměř
25 %. Menšinovým dodavatelem je Alžírsko,
dodávající do Evropy asi 10 % zemního plynu,
plynovody jsou vybudované pod Středozemním mořem a vedou do Španělska a Itálie.
Nejstarším plynovodem, dodávajícím plyn
z Ruska z oblasti Orenburg, je 2 750 km dlouhý Sojuz/Transgas zprovozněný v roce 1979,
vedoucí z Ruska přes Kazachstán, Ukrajinu,
Slovensko k nám a dále do Německa. Další
ruský plynovod Jamal, dlouhý 2 000 km, je
veden oblastí Jamal přes Bělorusko, Polsko
do Německa. Do provozu byl uveden v roce
2006. K nejnovějším vybudovaným plynovodům patří 1 224 km dlouhý Nord stream 1
vedený po dně Baltského moře z Ruska přímo
do Německa se dvěma potrubími zprovozněnými v letech 2011 a 2012 a identický 1 200 km
dlouhý, dosud nezprovozněný dvoutrubkový
Nord Stream 2, dokončený vloni. Oba plynovody jsou technicky zajímavé jedinou kompresní stanicí na ruském území na počátku
celé větve, zajišťující potřebný tlak ve více než
1 000 km dlouhé větvi. Projektovaná kapacita
obou uvedených plynovodů činí 463 mil. m3
plynu za den, koncem roku 2021 uvedenými
plynovody do Evropy proudilo okolo 250 mil.
m3 plynu denně, což je 54 % projektované
kapacity. Uvedené severní trasy doplňují trasy jižní vedené přes Turecko. Pro zásobování
jižních evropských zemí slouží dvoutrubkový
930 km dlouhý plynovod Turkstream, který byl
zprovozněn v roce 2020. Plynovod je vedený
po dně Černého moře v hloubce až 2 200 m.
Jedno potrubí slouží pro přepravu plynu dále
do Evropy, druhá pro přepravu do Turecka.
Minimální životnost plynovodu je stanovena
na 50 let. Vzhledem k extrémní hloubce je
kontrola plynovodu prováděna zvnějšku dálkově řízenými roboty ovládanými z lodi a také ze
vnitřku monitorovací soupravou pohybující se
společně s plynem trubkou. Pro dopravu ruského plynu do Evropy tak aktuálně slouží čtyři
z pěti vybudovaných plynovodů.
quantumas.cz

POMOC OBČANŮM S DODÁVKOU
ZEMNÍHO PLYNU ? ? ? ?
Vážení odběratelé zemního plynu, ocitli jste se ne vlastní vinou u DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE, a nevíte, jak dál? Nebo pouze uvažujete
o změně dodavatele? Máme pro Vás řešení – společnost QUANTUM, a.s.
trvale a s jistotou zajišťuje dodávku plynu zákazníkům již 17 let. Připravili
jsme pro Vaši domácnost ceník PLYN 2022 s cenou 1 299 Kč/MWh*.
Současná průměrná cena na trhu je 1 800 Kč/MWh**. Velkou výhodou
pro Vás je možnost osobní návštěvy na naší pobočce Brněnská 122/212
ve Vyškově nebo v Třebíči na ulici Cyrilometodějská 593/28, kde se Vám
budeme maximálně věnovat. Vše vyřídíte i na telefonní lince Zákaznického oddělení 517 302 838 nebo e-mailem plyn@quantumas.cz.
*) 1 572 Kč/MWh vč. DPH

**) 2 178 Kč/MWh vč. DPH


Kromě ruských jsou významné plynovody vedoucí z norského kontinentálního šelfu v Severním moři. Do Německa vedou plynovody
Norpipe (440 km dlouhý, z roku 1978), Europipe I (670 km dlouhý, z roku 1995) a Europipe
II (642 km dlouhý, z roku 1999). Francii zásobuje Franpipe (840 km dlouhý, z roku 1998),
Belgii Zeepipe I, IIA, IIB s délkou celkem
1 416 km, dokončené v letech 1993, 1996
a 1997, Velkou Británii zásobuje 1 166 km
dlouhý Langeled dokončený v roce 2007
a Skotsko 360 km dlouhý Vesterled z roku
1978. Projektovaná kapacita uvedených plynovodů činí 385 mil. m3 plynu za den, koncem
roku 2021 uvedenými plynovody do Evropy
proudilo okolo 340 mil. m3 plynu denně, což
je 88 % projektované kapacity.



srovnatelné s denním množstvím přepraveným dvoutrubkovým plynovodem Nord Stream. Podle zvolené cílové destinace jeden tanker uskuteční přibližně 10 transportů ročně.
Protože poptávka po LNG ve světě roste, roste
také počet tankerů v provozu. Podle údajů
z roku 2020 se na transportu LNG podílí cca
600 námořních lodí. Největšími exportéry LNG

vých projektů se připravuje. Nejvíce terminálů
v provozu se nachází ve Španělsku, Itálii, Francii a Velké Británii. Evropský trh ročně spotřebuje okolo 500 mld. m3 zemního plynu, toto
množství navzdory plánům Evropské komise
omezit fosilní paliva rok od roku roste. Očekávaný výhled spotřeby je i v budoucnu rostoucí.
Přibližně 70 % plynu je do Evropy přepraveno

jsou USA, Austrálie a Katar, každý s přibližně
1 000 vypravenými transporty v roce 2020.
Významným exportérem je také Rusko. K přečerpání plynu z tankerů do sítě slouží terminály. V roce 2021 bylo v Evropě v provozu 30
terminálů, dalších 6 je ve výstavbě a 22 no-

plynovody a zbytek ve formě LNG, podíl LNG
se postupně zvyšuje. Světový podíl dodávek
LNG je výrazně vyšší, největší poptávka je
v Asii, Africe, Střední a Jižní Americe a také
na Středním východě.

PŘEPRAVA PLYNU VE FORMĚ LNG
POMOCÍ TANKERŮ
Využití přepravy zemního plynu tankery ve formě LNG diverzifikuje rizika a závislost na dodávkách potrubím. Aby bylo možné speciálně
upraveným tankerem přepravit maximální
množství plynu, přepravuje se ve zkapalněné
formě podchlazený na – 162 °C. Toto ochlazení je nutné pro vytvoření kapalné fáze plynu,
která má asi 600x menší objem než plyn, jak
ho známe. LNG tanker je speciálně upravená
námořní loď s několika dokonale izolovanými
kryogenními zásobníky. Přepravovaný plyn se
využívá i pro pohon tankeru. Největší tankery
typu Q-MAX mohou jednorázově přepravit až
160 mil. m3 zemního plynu, což je množství
quantumas.cz
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Naděžda Dobešová

Paní Dobešová, ke změně provozovatele
a dodavatele zemního plynu v Račerovicích došlo nedávno, máte již nějakou
zkušenost s touto změnou?
Jelikož je tato změna čerstvá, tak vše
ukáže čas.
Je v Račerovicích něco nového, připravujete nějaké rozvojové projekty?
Každý rok se snažím, aby se v naší obci
opravilo nebo postavilo, co je potřeba.
V letošním roce je připravena výstavba
nového chodníku, na který čekáme několik let a který pomůže k bezpečnému
pohybu obyvatel po obci.

Paní Naděžda Dobešová, zastupitelka
města Třebíč ve čtvrtém volebním období a současně zástupce místní části
Račerovice, pochází z Třebíče, v roce
2018 kandidovala do Senátu. Odmalička
se věnuje svému koníčku, kterým jsou
kuželky. Během své, na úspěchy bohaté, sportovní kariéry získala sedm titulů
mistryně světa a byla vyhlášena naší
kuželkářkou století. Dlouhá léta působila v prestižním světovém klubu Viktoria
Bamberg v Německu. V současnosti zastává funkci hlavní trenérky reprezentace žen Českého kuželkářského svazu. Je
vdaná, má dvě děti a žije v Račerovicích.
Račerovice je vesnice nacházející se
v kraji Vysočina, 6 km severně od Třebíče, jejíž je částí. První zmínka o vesnici
pochází z roku 1558. V obci žije 149
obyvatel. Od roku 2021 zde provozuje
plynovodní síť společnost QUANTUM.

Co Vám dlouhá sportovní kariéra dala
a co naopak vzala?
Dala strašně moc od přátelství, bojovnosti, ale i pokory. A vzala? Určitě čas,
ale pokud ten sport milujete, klidně i ten
čas strávený cestami či tréninkem rádi
obětujete.
Máte ve Vaší sportovní činnosti ještě nějaké nesplněné cíle?
Myslím, že za svou dlouhou herní kariéru už každý úspěch beru jako něco navíc. A můj cíl je ještě chvilku být platná
v předávání zkušeností.

Jak dlouho působíte jako zástupce místní části a jak hodnotíte tuto dobu?
Do Račerovic jsem se přistěhovala
z Třebíče v roce 2007 a asi za tři roky
jsem byla občany obce zvolena zástupcem této místní části. Hodnocení bych
nechala na spoluobčanech, ale je to práce s lidmi, na úřadech. Je mi jasné, že
se zavděčit všem nelze, ale snažím se.
Hodně důležitých projektů se již zrealizovalo, např. odbahnění rybníka, kanalizace celé obce, osvětlení ulic, vybudování
dětského hřiště, výměna oken a topení
v KD apod.
Jak se liší práce zástupce místní části
od práce starosty? Je v tom rozdíl?
Každá pozice má svoje. Hlavní rozdíl vidím v tom, že to dělám ve svém volnu,
po práci.
Kromě práce v municipalitě je celý Váš
život spjatý s kuželkami, jak jste se
k nim dostala?
Dostala jsem se k nim přes rodiče, kteří
to také hráli a pak i trénovali.
Čím to, že právě kuželky tak ovlivnily Vás
i Vaše blízké?
Tím, že na kuželně prakticky vyrůstáte,
Vás to musí nějak ovlivnit. Mamka mi
od mládí dělala trenérku, dostavily se
první republikové úspěchy, potom reprezentační a začal kolotoč, z kterého jsem
zatím nevystoupila.
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Získala jste mnoho významných sportovních úspěchů, které jsou pro Vás nejvýznamnější?
Každý úspěch korunovaný medailí je
pro mne důležitý. Když to vezmu z dob,
kdy jsem ještě reprezentovala, tak určitě
zisk tří medailí a světového rekordu během jednoho MS v Poznani v roce 2000
a teď zisk stříbra na MS opět v Polsku
v loňském roce, už jako trenérka ženského družstva.

Jak lze optimálně skloubit život vrcholového sportovce s životem pracovním
a osobním? Zbývá Vám ještě volný čas?
Bez pomoci rodiny by to nikdy nešlo.
Vždy jsme museli s manželem a rodiči
sednout a plánovat a ještě jednou jim
za to moc děkuji. Teď už jsou kluci velcí,
tak to jde jednodušeji.
Poslední rok a půl byl v celé naší společnosti zásadně ovlivněn covidem, jak jste
v Račerovicích tuto situaci zvládli? Jak
covid ovlivnil sportovní soutěže v kuželkách?
I občanům Račerovic se tato nemoc
nevyhnula, ale myslím, že to všichni
zvládli, což je dobře. A sport to ovlivnilo
neskutečně. Už dvě sezony jsme nedohrály, vrcholové soutěže jako např. MČR
nebo MS se zrušily nebo odkládaly. Ale
dotklo se to všech sportů.
Covid ještě zcela neskončil a máme tu
další, v podstatě globální problém, tím
jsou neustále rostoucí ceny komodit,
quantumas.cz

Třebíč

PLYNOVODNÍ SÍTĚ
V TŘEBÍČI A OKOLÍ
RAČEROVICE
a to nejen energetických. Jak čelíte v Račerovicích
těmto novým problémům?
Toto je velice velký problém a všude diskutované
téma a teprve letošní sezona ukáže, jak se to každé rodiny a občana dotkne. Bohužel se bojím, že to
je teprve začátek.
Jak současná situace s energiemi ovlivňuje Vaši
práci zastupitele a v zastupitelstvu? Lze na ní najít
něco pozitivního?
Tato situace mi práci myslím neovlivnila a ani by
ovlivnit neměla. Svou práci si vždy musím odvést
tak, abych se za sebe nemusela stydět.
Z pozice zástupce místní části, ale i zastupitele města Třebíč, zůstalo něco nesplněného i ve Vaší obci?
V každé obci se najde něco, co je ještě potřeba
opravit, vylepšit, ale postupně se snažím o řešení
a snad se to i daří.
quantumas.cz

V loňském roce jsme v Třebíči a jeho okolí začali provozovat celkem 22 km
plynovodních sítí. Při přípravě realizace tohoto projektu jsme úzce spolupracovali jak se společností TTS energo s.r.o., která sítě vybudovala
a provozovala, tak i s městem Třebíč, se kterým máme uzavřenou nájemní
smlouvu. Protože jde o plynovodní síť, která zásobuje zemním plynem některé okrajové části města Třebíč, včetně nejbližšího okolí, aktivně jsme
spolupracovali i se zástupci místních částí. K nim za obec Račerovice
patřila i paní Naděžda Dobešová, která jako zástupce místní části města
Třebíč současně působí v zastupitelstvu města. Paní Dobešová je výraznou
osobností dlouhodobě působící nejen v komunální sféře, ale celoživotně
i v oblasti sportu. Je mistryní světa v kuželkách a držitelkou světového
rekordu. Zajímali jsme se o její názor na současnou složitou situaci na trhu
s komoditami s dopadem na město i obec a o její sportovní příběh.
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SIGETY & ŠÁRKA S.R.O. JE TŘEBÍČSKÁ SPOLEČNOST
SIGETY & ŠÁRKA s.r.o. je třebíčská společnost, založená v roce 2006, jejíž jednatelé, Petr Šárka a Stanislav Sigety, působí
v oboru plynárenství již od roku 1997. Společnost se vyprofilovala na plynárenského specialistu, který z jedné ruky nabízí
všechny nezbytné činnosti od projektu, přes domovní instalace, stavební a montážní práce až po zajištění kvalitního servisu.
Od roku 2014 společnost působí jako servisní partner společnosti QUANTUM. Před osmi lety byla servisní činnost zahájena
u plynovodů ve 4 obcích a na počátku letošního roku společnost servisuje plynovody dlouhé přes 330 km v již 66 obcích.
Společnost sídlí na adrese Cyrilometodějská 593/28 v Třebíči a má 12 zaměstnanců. Petr Šárka působí v plynárenství celý
svůj život. V posledních 10 letech naplňuje svoji vizi zajišťovat servisní činnost na plynovodech pro velkou plynárenskou
společnost. Pan Šárka pochází z obce Příštpo a po 30 letech strávených s rodinou v Třebíči se tam vrátil a s manželkou žije
v rodném domě. Má 3 děti a jeho koníčkem je sport. Od dětství provozuje požární sport a dodnes působí jako hasič ve Svazu
dobrovolných hasičů Příštpo.
Pane Šárko, kdy a jak došlo ke spolupráci se
společností QUANTUM?
Někdy v roce 2013 nás, na základě referencí
poskytnutých od jednotlivých obcí, navštívil
zástupce společnosti QUANTUM, která v té
době zahajovala distribuční činnost na Třebíčsku. Naše spolupráce se postupně začala
rozvíjet a rozšiřovat. Začínali jsme pohotovostní službou, postupně začali zajišťovat údržbu,
opravy, kontroly, což po čase vyústilo v kompletní servis plynovodních sítí tak, aby byla
zajištěna bezpečná dodávka plynu v celém
distribučním území.
Jak hodnotíte po osmi letech dosavadní spolupráci? Co Vám dala a co naopak vzala?
12 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV

v oboru nám přináší cenné zkušenosti, které
jsme využili při růstu naší společnosti. Nejsem
si vědom ničeho, co jsme ztratili, vzájemnou
spoluprací získáváme všichni.
Jak vznikla společnost SIGETY & ŠÁRKA, nelezete si po tolika letech se společníkem Stanislavem Sigetym na nervy?

Spolupráci hodnotím velmi pozitivně. V plynárenství je řešení problémů na denním pořádku, obě strany k tomu přistupujeme profesionálně, se zájmem problém vyřešit včas,
ve shodě s legislativními požadavky a s cílem
spokojenosti zákazníka. Každý rok spolupráce

My jsme se se Standou potkali u práce. Jako
zaměstnanci a kolegové jedné plynařské firmy jsme začali spolupracovat na společných
úkolech. Protože jsme již před lety měli stejné
názory, zájmy a cíle, tak jsme spolu vydrželi
dodnes. Užší spolupráci jsme začali jako sdružení fyzických osob, poté jsme založili firmu.
Práci jsme si rozdělili a myslím, že se vhodquantumas.cz

ně doplňujeme, každý zodpovídáme za svoji
oblast při každodenní rutinní práci a společně řešíme záležitosti směřující do budoucna.
Neshody nemáme, to by byla ztráta času. My
spolu ani moc času společně netrávíme, většinou se potkáme ráno v kanceláři a někdy
odpoledne na závěr pracovního dne. Většinu
času trávíme v terénu.

a v jeho bezprostřední blízkosti nám nejsou
neznámé. Tuto „novou“ síť velmi dobře známe
z let minulých, kdy jsme ji servisovali pro předchozího provozovatele dodávek plynu.

V posledním období jsou často diskutovanými
tématy koronavirus a ceny energií. Jak postihly
Vaši společnost a jak čelíte vysokým cenám?

Co všechno při servisu plynovodů zajišťujete?
Jaký je běžný pracovní den servisáka?
Zajišťujeme kompletní servis od A do Z.
Běžný den servisáka začíná ráno v kanceláři
na rozdělení práce, naplánované dle dlouhodobých plánů. Okamžité, předem neplánované
požadavky se řeší individuálně. Havarijní a poruchové výjezdy mají prioritu před vším. Každý
si musí zajistit nezbytné vybavení a přístroje,
které na konkrétní vykonávané práce potřebuje. Následuje odjezd do dané lokality. Servis
plynovodů provádí jednotlivci, případně skupi-

Rozšíření provozovaných sítí v Třebíči a okolí
Vám přineslo „práci navíc“, jak ji zvládáte?
Myslím, že servis stále se rozšiřujících plynárenských sítí QUANTUM zvládáme dobře. Poslední nově servisované plynovody v Třebíči

Jde o problémy, které řeší celý svět, nevyhnuly se proto ani naší firmě. Situaci s covidem
jsme dosud zvládli bez větších zdravotních
problémů. Individuální výpadky v případě nemoci jsme řešili zálohováním kapacit tak, aby
nebyla narušena nejen poruchová a havarijní
služba, ale i běžný pracovní život na firmě.
S cenami energií se každý vypořádáváme
individuálně, zvykáme si na ně a musíme se
naučit s energiemi neplýtvat.
Celý život jste aktivně sportoval, sportujete ještě i dnes nebo máte jiného koníčka?

ny, práci však vykonává celý tým. Důležitá je
pracovní flexibilita, stálá pracovní pohotovost
a profesionální zvládnutí neočekávaných situací.

Dnes již aktivně příliš nesportuji, mám rád turistiku a pravidelně rybařím. Celý život však
působím jako dobrovolný hasič. Tato činnost
má u nás v obci tradici a začal jsem se jí
věnovat již jako dítě. Mám i nějaké medaile
z krajských soutěží a dodnes působím jako
rozhodčí.

Zřejmě nejnáročnější je zajištění havarijní poruchové služby a stálá pohotovost, náročná
na techniku, kapacity i koordinaci. Třebíč je
opticky uprostřed sítí provozovaných QUANTUM
na Vysočině, je to výhoda?
Naše sídlo v Třebíči je skutečně optimálně
situované uvnitř distribuční sítě QUANTUM
na Vysočině. Na všechny strany to máme stejně daleko, což je důležité u poruchové a havarijní služby s časovým limitem na příjezd
k události. Stálá pohotovost 24 hodin denně
je zajištěna podle plánu vždy pracovníkem,
který má k dispozici plně vybavené pohotovostní vozidlo a je schopen v kteroukoli dobu
bez prodlení vyrazit k nahlášené poruše nebo
havárii. V současnosti je výkon této kapacitně
i koordinačně náročné služby zajištěn ještě
i technikem, který situaci vyhodnocuje, řídí
a v případě potřeby také vyjíždí.
quantumas.cz

Jaké máte pracovní plány do budoucna? Budete
rozšiřovat společnost? Jaké jsou překážky?
Plány máme, chceme si udržet vysoký standard v poskytovaných službách a rozšiřovat
náš tým. Je to běh na dlouhou trať, plynařina
je krásná a odpovědná práce, která většinou
přiroste k srdci. Stále mne baví.
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ZO VYŠKOV

ZO VYŠKOV

ZO VYŠKOV

ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ POD LUPOU II.DÍL

Petra Pilová

Martina Václavková

Lucie Strejtová

Tel: 517 302 838
E-mail: plyn@quantumas.cz

Tel: 517 302 837
E-mail: elektrina@quantumas.cz

Tel: 517 302 839
E-mail: distribuce@quantumas.cz

Jak dlouho pracujete pro společnost QUANTUM?
Ve společnosti QUANTUM pracuji od února
2005. V tomto roce jsem nastoupila na pozici
vedoucí prodejny plynových ohřívačů a kotlů,
poté na pozici referentky skladu realizace
zakázek. Posledních 12 let mám na starost
péči o zákazníky, kteří odebírají plyn na distribučních sítích společnosti QUANTUM. Za tuto
dobu znám velkou část zákazníků z okolí Vyškova osobně.

Jak dlouho pracujete pro společnost QUANTUM?
Pro společnost QUANTUM pracuji již 4,5
roku. Nastoupila jsem na pozici administrativní pracovnice pro obsluhu zákazníků odebírajících zemní plyn. V průběhu roku 2019
rozšířila společnost prodej energií o komoditu
elektřina a tato agenda přešla na mne.

Jak dlouho pracujete pro společnost QUANTUM?
Do společnosti QUANTUM jsem nastoupila na začátku srpna roku 2021, takže jsem
ve firmě relativně „nováček“.

administrativní pracovnice, Vyškov

S čím přesně pomáháte vašim zákazníkům?
Za tuto dobu je pro mne běžná agenda rutinou. V posledních letech se specializuji
na pomoc zákazníkům, kteří naletěli tzv. energetickým „šmejdům“. I po letech mne tato
problematika nenechává chladnou. Samozřejmě u mne vyřídí veškeré běžné záležitosti,
jako jsou založení smlouvy, nastavení výše
záloh či změnu údajů na smlouvách, ale také
jim poradím v záležitostech SIPO, bankovního
spojení a dohledám „zatoulané“ platby.
Co Vás na práci nejvíce baví?
Líbí se mi, že tato práce není v žádném případě jednotvárná, i po těch letech občas narazím na problém, se kterým jsem se ještě nesetkala. Velkou výhodou pro mne je, že jsem
přirozeně velmi komunikativní, a proto mi
v žádném případě nevadí každodenní náročná
komunikace s lidmi. I když zákazníci pochopitelně nejsou při řešení svých problémů vždy
příjemně naladěni, snažím se jim vyjít vstříc
a dořešit požadavky k jejich spokojenosti.
Řekněte nám něco o sobě…
Bydlím sice ve Vyškově v panelovém domě,
ale v žádném případě se nenudím. Kromě
práce na dvou velkých zahradách a pomoci
manželovi v podnikání, jsem také členkou kynologického klubu. Velmi často cestuji, v zimních měsících lyžuji a v létě se věnuji horské
turistice. Ve volných chvílích ráda čtu.
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administrativní pracovnice, Vyškov

S čím přesně pomáháte vašim zákazníkům?
Mám na starost obsluhu všech našich zákazníků, kteří odebírají od naší společnosti
elektrickou energii. Jedná se zejména o nové
připojení, změnu dodavatele energií a technické změny na odběrném místě, jako navýšení
příkonu, změna jističe, popř. změna sazby.

administrativní pracovnice, Vyškov

S čím přesně pomáháte našim zákazníkům?
Zákazníci se na mě mohou obrátit v oblasti
distribuce plynu. Zajišťuji na našich sítích
připojení nových odběrných míst, demontáže,
výměny plynoměrů, reklamace. Významnou
částí mé práce je také spolupráce s dodavateli, od kterých zpracovávám požadavky
a provádím další úkony v oblasti distribuce
plynu, jako jsou rezervace distribuční kapacity, přeregistrace odběrných míst z důvodu
změny zákazníka a mnoho dalšího.

Co Vás na práci nejvíce baví?
Ráda pracuji s lidmi, řešení problémů je pro
mne výzvou, zda danou situaci dokážu vysvětlit a vyřešit a zároveň mi slouží ke zdokonalování mých znalostí. Ve společnosti
QUANTUM jsem nalezla nejen spolehlivého
zaměstnavatele, ale i výborný kolektiv spolupracovníků.

Co Vás na práci nejvíce baví?
Baví mě komunikace se zákazníky a dodavateli. Požadavky od nich jsou různé, a tak se
rozhodně v práci nenudíme a učíme se pořád
novým věcem. Mám radost, když někomu
pomohu vyřešit problém a zákazník je spokojený.

Řekněte nám něco o sobě…
Vzhledem k tomu, že mám děti ve školním
věku, jsem velmi ráda, že mi bylo umožněno
pracovat na zkrácený úvazek a mohla jsem
se jim plně věnovat. Po přestěhování na vesnici jsem se začala více věnovat zahrádce,
procházkám a sportu.

Řekněte nám něco o sobě…
Volný čas se snažím trávit v přírodě, kde si
„dobíjím baterky“. Mám dva pejsky, takže
procházky jsou u nás na denní bázi. Velmi
ráda cestuji a poznávám nová místa. Když
mám volnou chvíli, tak si ráda přečtu knížku
nebo se podívám na nějaký zajímavý seriál.

noviny@quantumas.cz



Naše redakce potřebuje zpětnou vazbu. Rádi bychom
věděli, jestli jsme se se svými tématy nebo aktivitami
trefili do Vašich potřeb a jestli jsou pro Vás zajímavé.
Proto hledáme dlouhodobé hodnotitele, kteří si po přečtení tohoto časopisu najdou chvilku, aby nám na e-mail
noviny@quantumas.cz napsali, jak se jim dané číslo líbilo.
Zaujaly Vás naše odborné články a příběhy zákazníků?
Luštíte křížovku? Vážíme si Vašeho času, který jste nám
tímto věnovali a děkujeme Vám za poskytnuté odpovědi.

quantumas.cz
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Nikola Adamcová
realitní makléř

Tel: 722 110 322
E-mail: adamcova@quantumas.cz
Proč Vás jako realitního makléře zastřešuje
právě Quantum?
Jedná se o perspektivní firmu s rodinným
zázemím a má vybudované pevné základy
a poskytuje mi příjemné pracovní podmínky
na rozdíl od jiných RK. Podpora vedení firmy
mne vždy ujistí, že jsem zde na správném
místě. Protože je QUANTUM akciová společnost, dává mně i našim zákazníkům jistotu
férového jednání.
Kde bychom Vás mohli osobně navštívit?
Ráda Vás přivítám u nás v kanceláři, kterou
najdete na ulici Kostelní ve Vyškově. Zde spolu můžeme osobně probrat Vaše představy
o bydlení či finanční možnosti pro realizaci
Vaší poptávky. Jestliže se rozhodnete mé
služby využít, najdete u mne vždy seriózní
přístup. Věci dotahuji do konce, chovám se
vždy profesionálně a ke klientům jsem empatická. Nabídnu řešení, které bude právě pro
Vás co nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že
svou práci dělám srdcem, jsem schopna se
právě Vám věnovat naplno. Protože každý obchodní případ potřebuje jiný přístup, dokážu
své schopnosti přizpůsobit.

V minulém čísle jsme Vás seznámili s prvními čtyřmi
pracovnicemi našeho Zákaznického oddělení, oddělení distribuce plynu a realitní
makléřkou, neboť
součástí společnosti QUANTUM, a.s.
je i realitní kancelář. Oproti době před koncem roku se situace poněkud
od dodavauklidnila, nicméně zákazníci řešící přechod
tele poslední instance se na nás i nyní obracejí s žádostmi o informace, jak mají dále postupovat.
Těmto
zákazníkům věnujeme veškerou možnou péči a pomáháme
jim v této nelehké životní situaci. Jsme zde pro Vás, ať jste již odběrateli
plynu od naší společnosti nebo o změně teprve uvažujete. Uvnitř tohoto čísla jsme uveřejnili aktuální cenovou nabídku na dodávku zemního plynu pro
odběratele v kategorii domácnost. Naše pracovnice zákaznického centra
s Vámi vše rády zkonzultují a doplní potřebné informace.

Proč jste si vybrala jako své zaměstnání právě
práci realitního makléře?
Protože se mi na realitách líbí jejich různorodost a každá nemovitost má svůj příběh i svého kupce, navíc mě baví práce s lidmi a to,
že nepracujete každý den na stejném místě.
Řekněte nám něco o sobě…
Ve svém volném čase ráda cestuji se svou
rodinou a přáteli, se kterými objevuji aktivně
nová místa, není mi ovšem cizí relax na rozehřáté pláži u moře. Dále doma mám čtyřnohého mazlíčka, jménem Rico, se kterým chodím
každý den do přírody. Zajímám se o módní
trendy, tudíž si velice libuji v nakupování.
quantumas.cz
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