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ZEMĚTŘESENÍ POKRAČUJE
Na trhu chybí 32 původních dodavatelů
zemního plynu a 25 dodavatelů elektřiny

CENY ENERGIÍ DÁLE POROSTOU
Cena plynu v příští zimě a v příštím roce bude
s největší pravděpodobností ještě vyšší

ZACHRÁNÍ NÁS LNG?
Může LNG jako takový zcela nahradit plyn
proudící plynovody z Ruska?
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ZEMĚTŘESENÍ NA TRHU
POKRAČUJE...
Jak jinak nazvat současnou situaci na trhu s energiemi. V minulém
m
vydání časopisu ENERGIE jsme uvedli, že podle dat operátora trhuu
as energiemi OTE, a.s., k lednu 2022 skončilo s dodávkami 23 dodavatelů zemního plynu a 18 dodavatelů elektrické energie.

Počátkem dubna 2022 na trhu chybí 32 původních dodavatelů zemního plynu a 25 dodavatelů elektřiny. Podle klesajícího počtu odběrných míst některých dalších dodavatelů,
patrného dle statistických tabulek na webu
operátora, lze předpokládat, že k ukončení
dodávek bude docházet i nadále. Je to realita, kterou musíme přijmout stejně tak jako
současné vysoké ceny energií. Ten dodavatel, který nebude včas reagovat na probíhající
změny na trhu změnou svých ceníků, ohrozí
svoji vlastní existenci, a tím i dodávky svým
zákazníkům. Že je situace vážná a problémy
nemají jen malí dodavatelé, svědčí dopis Města Praha a společnosti Pražská plynárenská,
a.s., adresovaný premiérovi české vlády, varující před krachem dodavatelů energií v polovině března 2022 a také následná žádost
jednoho z největších dodavatelů zemního plynu, Pražské plynárenské o ﬁnanční výpomoc
ve výši dvou miliard Kč od svého akcionáře,
kterým je právě Město Praha. Tento požadavek byl později navýšen na 6 miliard Kč.
Všichni dodavatelé energií mají vázány díky
vysokým cenám enormní ﬁnanční prostředky
na zajištění svých obchodů na burzách, kde
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obchodují. Tyto ﬁnance logicky chybí pro samotnou obchodní, dodavatelskou a provozní
činnost. Čím je cena obchodovaná na burze
vyšší, tím je větší ﬁnanční břemeno uložené
ve formě ﬁnančního zajištění. Zemětřesení
na energetickém trhu bylo koncem února eskalováno vojenskou operací Ruska
na Ukrajině. Obchodovaná cena zemního
plynu následně u nás na vnitrodenním trhu

počátkem března vystřelila na maximum až
k 283 EUR/MWh, což odpovídá 7 256 Kč/
MWh. Pro srovnání cena elektrické energie
na vnitrodenním trhu překročila hranici 600
EUR/MWh, což odpovídá 15 384 Kč/MWh.
Vzhledem k chladnému počasí v té době bylo
nutné na denním trhu dokupovat významná
množství, to bylo pro mnohé dodavatele likvidační. Počátkem května 2022 se zemní
plyn obchoduje na denním trhu v rozmezí 95
a 105 EUR/MWh. S ohledem na pokračující
boje na Ukrajině a z toho plynoucí snahu
omezit, případně vůbec neodebírat zemní
plyn z Ruska, zemětřesení zdaleka nekončí.
Je zřejmé, že rychlé řešení není a je otázkou,
kdy a zda vůbec se lze v kontextu geopolitické, mezinárodní a ekonomické situace vrátit
zpět do klidných časů a stabilních podmínek
nejen na energetickém trhu.
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Nemáme pro Vás dobrou zprávu a nemáme z toho radost. Poctivě musíme konstatovat, že neidentiﬁkujeme žádné vlivy, které by
mohly vrátit ceny energií zpět k úrovni, na které byly ještě před rokem. Pohledem zaměřeným na tento rok a také do roku příštího
očekáváme další růst cen energií. Faktorů je několik – především je to nejistota, zda budou pokračovat dodávky ruského plynu. Pokud
ne, narůstá pochybnost, zda jsme schopni výpadek významného množství zemního plynu nahradit. Rychlé řešení není, disponibilní
rezerva v množství plynu, kterou Evropa potřebuje a spotřebuje, také není.

PLYN
ELEKTØINA

Nejde jen o přímou spotřebu plynu, jde také
o plyn potřebný pro výrobu elektrické energie. Můžeme si představit, že bez zemního
plynu v letním období krátkodobě vydržet
lze, u elektrické energie se ani krátkodobý
výpadek bez závažných důsledků neobejde.
Především na elektrické energii jsme zcela závislí v našem běžném životě, tak jak
ho žijeme. Máme poměrně vysoký životní
standard a elektrická energie v něm hraje
zásadní roli. Prázdné zásobníky zemního
plynu po celé Evropě nejsou faktorem, který by působil pozitivně. Pokud z důvodu
stávajících vysokých cen na trhu nedojde
k dostatečnému naplnění zásobníků, bude
se situace v průběhu příští zimy 2022–23
opakovat, plynu bude málo a jeho cena
proto bude vysoká, zřejmě vyšší, než byla
a je dnes. Pokud k naplnění zásobníků dojde a budou naplněny plynem za současné
ceny kolem 100 EUR/MWh, je zřejmé, že
cena plynu v příští zimě a v příštím roce
bude s největší pravděpodobností ještě vyšší. Dalším, z hlediska ceny zemního plynu
negativním faktorem, jsou ceny dlouhých
produktů, ovlivňující budoucí prodejní ceny.
Současná nejistota se u těchto produktů,
které dříve byly jen málo volatilní, významně
projevuje. Zatímco před rokem stál produkt
quantumas.cz
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CAL25, představující dodávku zemního plynu pro rok 2025, 17 EUR/MWh, dnes je jeho
cena 54 EUR/MWh. K takovému nákupu je
třeba navíc složit jistinu a touto jistinou
garantovat budoucí odběr. Nejde jen o zemní plyn, současná cena produktu CAL25
u elektrické energie je 166 EUR/MWh, tedy
třikrát více. Dalším, z hlediska tvorby ceny
zemního plynu negativním faktorem, je dlouhodobý tlak Evropské komise o jeho omezení používání zemního plynu, protože patří
mezi fosilní paliva, o které do budoucna není
zájem. I dnes, v období zvýšené nejistoty

z budoucího vývoje, snahy Evropské komise o dosažení ekologických cílů nepolevují,
spíše naopak. Svědčí o tom oﬁciální zprávy
na webu Evropské komise (http://www.
ec.europa.eu). Zřejmě jediným faktorem,
který dříve mohl pozitivně působit proti růstu cen zemního plynu, ale i elektrické energie, je dostavěný plynovod Nord Stream 2,
který však v současné době zcela ztratil
svůj význam. S ohledem na situaci provozovatel tohoto plynovodu, švýcarská společnost Nord Stream 2 AG, propustil k 1. 3.
2022 všechny své zaměstnance.
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ZPROSTŘEDKOVATELÉ

ANO NEBO NE?
V letošním roce opustila český energetický
trh řada dodavatelů a očekáváme, že taková situace může u dalších dodavatelů ještě nastat. Množství zákazníků přejde opět
k dodavateli poslední instance (DPI), a ne
všichni se v této situaci umí zorientovat.
Toho využili a mohou využít podomní obchodníci a zprostředkovatelé, kteří v minulém období zvýšili svoji aktivitu.

jsou při jednání s proškolenými podvodníky
nejzranitelnější. Svoji drzost prokázali i během koronavirové pandemie na jaře, když nabízeli hygienické roušky proti podpisu, ve skutečnosti se ale lidé upisovali pod smlouvu
o změně dodavatele energií.

Bohužel téměř denně na našem zákaznickém oddělení řešíme situace, kdy nám volají zákazníci nejen na našich distribučních
sítích, v převážné většině senioři, s prosbou
o pomoc. Jsou velmi vystresovaní, nešťastní
a zoufalí z této pro ně neřešitelné situace.
Po přechodu k DPI je totiž navštívili podomní
prodejci energií, použili na ně hrubé, agresivní podvodné taktiky typu „šmejdů“ a donutili
je pod nátlakem podepsat udělení plné moci
zprostředkovateli, nebo nevýhodné smlouvy
na odběr plynu a elektřiny, ze kterých se nelze vyvázat. Pokud se zákazník na nás obrátí
včas, hned po této události, pomůžeme mu
ve zdánlivě bezvýchodné situaci vše uvést
do pořádku. Je pro nás zadostiučiněním, když
někomu můžeme pomoct. Podle nás je naprosto nepřijatelné, aby se lidé stávali oběťmi
nevybíravých a stále raﬁnovanějších nekalých
praktik. Ty totiž vrhají špatné světlo na fungování celého trhu s energiemi a nabourávají
poctivý a etický vztah mezi obchodníky a jejich zákazníky.

Tuto situaci nyní řeší nově koncipovaný energetický zákon, respektive jeho novela. Ta by
měla pročistit celý trh a dát spotřebitelům větší ochranu. Novela energetického zákona postihuje více oblastí, upravení nevyhovujících
opatření v rámci ochrany spotřebitele je nicméně jedním z jejích primárních cílů. Novela
vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Narovnává
tím současný stav, kdy dozoru ERÚ podléhají
pouze dodavatelé energií, kteří musejí být
držiteli licence. Všichni zprostředkovatelé
budou díky novele zákona nově dohledatelní
v elektronickém registru ERÚ. Oprávnění pro
zprostředkovatelskou činnost se bude udělovat na pět let s možností dalšího prodloužení.
Zprostředkovatel bude mimo jiné povinen spotřebitele informovat o skutečnosti, že s ním
jedná jako zprostředkovatel, prokázat se
osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identiﬁkační číslo a registrační číslo.
Naopak spotřebitel dostane právo kdykoli bez
postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích. Jedním
z dalších konkrétních kroků je omezení délky
trvání smluv na tři roky.

Téma energetických šmejdů rezonuje ve společnosti dlouhodobě. Důkazem toho jsou desetitisíce stížností, kterými se v této souvislosti
permanentně zabývá kromě Energetického
regulačního úřadu (ERÚ) i Česká obchodní
inspekce (ČOI). Ze statistik jasně vyplývá, že
jako čím dál problematičtější se v energetice
ukazují právě zprostředkovatelé. Prokazují se
falešnými průkazy nebo po domácku vytištěnými vizitkami. O jejich bezcharakternosti
svědčí fakt, že nejčastěji cílí na seniory, kteří

Novela obecně posiluje práva spotřebitelů,
a tak věříme, že nešvarů bude výrazně ubývat. Rozhodně však nedoporučujeme řešit
výběr dodavatele pouze se zprostředkovateli.
Správný postup je rozhodnout se po porovnání nabídek registrovaných obchodníků v klidu
doma a poté vybraného obchodníka oslovit
takzvaně napřímo. Ať už pomocí emailu, telefonu nebo rovnou v obchodním místě. Solidní obchodník zákazníky doma neobtěžuje,
a hlavně k ničemu nenutí.
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Pokud jde o prevenci, tak lidé by v první
řadě neměli podomní prodejce vůbec pouštět k sobě domů, a jestliže v jejich místě
bydliště platí zákaz takového druhu prodeje, měli by ihned informovat městskou
policii nebo místní úřad. Určitě je důležité
vyžádat si průkaz totožnosti a předložení
oprávnění k provozování činnosti a tyto
údaje si následně ověřit u dodavatele, jehož jménem se dotyčný zaštiťuje. V žádném případě by lidé neměli ve spěchu, bez
rozmyšlení a pod nátlakem podepisovat
žádný dokument, aniž by si ho důkladně
přečetli a pochopili ho. Totéž platí i o udělování plných mocí zprostředkovatelům.
A když už je smlouva podepsaná, určitě je
důležité si po jejím podpisu nechat kopii,
zapsat si jméno a ověřené telefonní spojení na zprostředkovatele či dodavatele pro
následnou lepší identiﬁkaci. Obezřetnost
se souhlasem je rozhodně na místě také
v případě nabídky elektřiny a plynu po telefonu. Případné spory nemá cenu odkládat a je zapotřebí je řešit okamžitě. Pokud
mají lidé špatnou zkušenost se zprostředkovatelem, je důležité se co nejdříve obrátit na ERÚ. Samozřejmě pomocnou ruku
nabízejí i jednotliví féroví dodavatelé, kteří
se pro své „napálené“ klienty snaží udělat maximum. Obrátit se lze na zákaznické linky s vyškolenými specialisty nebo
všechny podepsané dokumenty zaslat
poštou či e-mailem. Od smlouvy uzavřené
s podomním prodejcem nebo po telefonu
lidé totiž mohou bez sankce odstoupit
do 14 dnů od jejího uzavření.
Pokud jste se dostali při změně dodavatele plynu do složité, pro Vás nepřehledné
situace, rádi Vám pomůžeme, kontaktujte
nás telefonicky, písemně nebo se osobně
dostavte do kanceláří našeho Zákaznického oddělení ve Vyškově nebo v Třebíči.
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PŘIPRAVUJEME ZMĚNY
NOVÉ WEB STRÁNKY
Q-PORTÁL PRO ZÁKAZNÍKY

V měnících se podmínkách jsme nezůstali
stát na místě. Nečekáme jen, co se přihodí, naopak se snažíme mnohé z toho, co
dokážeme, změnit. Abychom s Vámi mohli
efektivně komunikovat, co nejrychleji Vás
informovat o všem podstatném, zasílat Vám
dokumenty v elektronické podobě, mimo jiné
i časopis QUANTUM, potřebujeme znát Vaši
e-mailovou adresu a získat souhlas k zasílání dokumentů. K tomuto cíli běží několik
kampaní, a i touto cestou Vás k tomu vyzýváme. Pokud od nás stále přijímáte zásilky
pouze v listinné podobě, prosím kontaktujte
naše Zákaznické oddělení písemně, e-mailem
nebo telefonicky, zcela nám postačí Váš souhlas. Příkladem další a významné změny je
nový web, který spustíme 1. června 2022.
Oproti stávající verzi bude přehlednější a vě-

říme, že tam intuitivně naleznete veškeré informace, které budete potřebovat. Součástí
webu bude zákaznický portál, do kterého
naši zákazníci, odebírající plyn nebo elektřinu, budou mít po přihlášení přístup. Naleznou tam veškeré informace o své spotřebě,
informace o přeplatku nebo nedoplatku, přehled o fakturách a platbách, zálohách i vyúčtování. Tímto způsobem chceme urychlit,
zpřesnit a zefektivnit vzájemnou komunikaci,
zvýšit zákaznický komfort, snížit náklady
na tisk dokumentů dosud rozesílaných poštou a samotné náklady za poštovné. Přes
zákaznický portál s námi můžete efektivně
komunikovat. Na portálu také naleznete aktuální novinky. Přihlásit se do zákaznického
portálu se vyplatí. Veškeré informace máte
k dispozici hned a nic za ně neplatíte. Navíc

se nemusí tisknout a odesílat dokumenty,
a tím společně šetříme naše lesy a přírodu
jako celek. Po první registraci v portálu je
Vaše cesta k informacím volná. K využívání
zákaznického portálu potřebujete mít pouze
funkční e-mailovou adresu a připojení k internetu. V okamžiku jeho spuštění budete o této
skutečnosti informováni. Zřízení zákaznického portálu souvisí se zavedením nové služby, a tím je zpoplatnění poštou odesílaných
zásilek. Máme snahu minimalizovat tento
způsob komunikace, který je zdlouhavý, nákladný a nespolehlivý. Dnes poštou zasíláme
předpisy záloh, faktury a další dokumenty
těm zákazníkům, kteří s námi nekomunikují
elektronicky. Tato služba dosud nebyla zpoplatněna. Od 1. 6. 2022 proto zpoplatňujeme
zaslání obyčejné zásilky částkou 50 Kč.

VÝZVA KE VČASNÉ ÚHRADĚ
ZÁLOH A FAKTUR
Upo
Upozorňujeme zákazníky společnosti QUANTUM, a.s. odebírající zemní plyn a elektřinu, že DATUM SPLATNOSTI záloh a faktur je DATUM PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY na účet společn
lečnosti. ZKONTROLUJTE SI, prosím, své trvalé příkazy a zadejte datum ODESLÁNÍ
plat
platby z Vašeho účtu s dodatečným předstihem, nejpozději 12. den v měsíci.

quantumas.cz
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CENY A CENÍKY QUANTUM
STÁLE JSME
POD
PRŮMĚREM V
ČR
Toto vydání časopisu ENERGIE je distribuováno krátce po tom, co jsme museli k 1. 5.
2022 navýšit naše ceníky. Tato změna byla
vynucenou reakcí na situaci v průběhu března letošního roku. Jako dodavatel zemního
plynu a elektřiny jsme museli tento krok udělat v zájmu udržitelného chování a zajištění
budoucích dodávek. K tomuto kroku jsme
přistoupili v období již snížené spotřeby a její
dopady proto nebyly na spotřebitele zásadní.
Navýšení cen nebylo doprovázeno změnami
nastavení zálohových plateb, změna samotná
se projeví až ve vyúčtování spotřeby po provedených odečtech, které probíhají podle
místa spotřeby v různých termínech. Nová
cenová úroveň byla nastavena tak, abychom
se i nadále pohybovali pod průměrem na trhu
v České republice. Z veřejných zdrojů lze
naa portálu TZB-info ověřit aktuální výši komoditních cen, která u zemního plynu k 1. 4.
2022 dosahovala výše 2 490Kč/MWh. Tato
cena před rokem, v dubnu 2021, činila 699
Kč/MWh, to znamená, že se za 12 měsíců
více než ztrojnásobila. Komoditní cena vyjadřuje cenu u zákazníků, kteří mění svého dodavatele. Je to průměrná cena, kterou získají
zákazníci při uzavření nové smlouvy. Cena
vychází z nejčastěji používaných aktivních
ceníků jednotlivých dodavatelů na trhu, které jsou nabízeny novým zákazníkům. Ceníky
všech dodavatelů jsou dostupné na veřejném
portálu Kurzy CZ.
C Ceník QUANTUM PLYN22
s cenou komodity 1 499 Kč/MWh patří mezi
konkurenčními ceníky k absolutně nejnižším.
Poněkud složitější je stanovení průměrné
ceny zemního plynu u stálých zákazníků.
Z veřejných zdrojů je známá indikativní cena,
kterou zveřejňujee Energetický regulační úřad
na nejbližší čtvrtletí dopředu. Indikativní
cena je spočítána aritmetickým průměrem
burzovních cen a sice ceny ročního produktu
a nejbližšího kvartálního produktu s připočí6 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV
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doda
táním marže
dodavatele.
dikattitivní
ivní cena
cen na 2.
Indikavrtletí 2022 ččiní 1 322
čtvrtle/MWh, ve srovnání s cenou indikovanou
Kč/MWh,
před rokem, která byla 620 Kč, se více než
zdvojnásobila. Je zřejmé, že jak komoditní ceny, tak i indikativní ceny dokladují, že
prodejní ceny zemního plynu u nás se za poslední rok více než zdvojnásobily. Všechny,
z veřejných zdrojů uvedené ceny, jsou ceny
komodity zemní plyn, bez regulované části
a bez daňových položek. Tímto výčtem komoditních a indikativních cen na našem trhu
jsme se snažili doložit platnost naší strategie,
která je zaměřená na udržitelný rozvoj. My
i Vy, naši zákazníci, jsme na jedné lodi a nemůžeme jeden bez druhého existovat. Naše
podnikání je dlouhodobě založené na dodávkách zboží, energetických komodit a služeb
Vám, a že tato strategie funguje bezmála již
30 let, svědčí o tom, že i Vy to tak chápete.
Do budoucna bohužel nemůžeme garantovat,
že se stávající ceny nezmění. I pro nás je
budoucnost energetiky ve všech souvislostech nepředvídatelná, dopady jejího vývoje
na praktické fungování a podnikání jsou stěží
předvídatelné. Udržitelný rozvoj jakéhokoliv podnikání je ohrožený vznikem a růstem
pohledávek. Jsme si vědomi ekonomického
tlaku, který působí na všechny spotřebitele.
Dle údajů České národní banky meziroční inﬂace u nás v únoru tohoto roku činila 11,1 %,
v březnu již 12,7 %, což znamená, že o tuto
výši vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebovala průměrná česká domácnost. Podle
vývoje i odhadu ekonomů můžeme očekávat
další růst inﬂace. Chápeme složitost situace
pro rodinné rozpočty, nicméně v zájmu udržitelného vývoje v naprosto chaotickém prostředí nemůžeme připustit růst pohledávek
za námi dodané energie. V zájmu ochrany
všech našich zákazníků, kteří poctivě a včas

hradí své závazky a jistoty budoucích dodávek, všechny zřetelně a opakovaně upozorňujeme, že vzniklé pohledávky budeme bez odkladu řešit standardní cestou, tedy zasláním
1. upomínky, následně zasláním 2. upomínky,
v případě dalšího prodlení s úhradou telefonickým hovorem s výzvou k úhradě a v krajním případě ukončením smlouvy a demontáží
plynoměru. Omlouváme se všem zákazníkům
za tento popis případu, ke kterému dochází ojediněle. V zájmu předcházení takové
výjimečné situaci považujeme tuto formu
za adekvátní.
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MÁ POUŽÍVÁNÍ
ZEMNÍHO PLYNU
SMYSL?
Rozhodně má, pochopitelně za předpokladu,
že plyn bude k dispozici. Podle statistiky operátora trhu s energiemi, společnosti OTE, a.s.,
je u nás na zemní plyn připojeno 2 815 945
odběrných míst, která zahrnují dvě třetiny
všech domů. Z uvedeného vyplývá, že otázka, zda má používání zemního plynu smysl, je
zavádějící. Bez zemního plynu se prostě neobejdeme. Pokud by se stalo, že by zemního
plynu nebylo dost, bude to problém nejen pro
spotřebitele zemního plynu, ale pro všechny.
V případě nedostatku zemního plynu logicky vzroste poptávka po elektřině, a protože
jí bude nedostatek, cena se bude nacházet
ještě výš, než je dnes. Ze zprávy provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy
ČEPS, a.s. z února letošního roku, zpracované podle metodiky EU vyplývá, že již v roce
2025 z hlediska vlastní výroby budeme mít
v České republice deﬁcit u elektrické energie
ve výši 10 TWh, což je přibližně 13 % roční
spotřeby. Do roku 2030 se tento deﬁcit zvýší na 15 TWh. Jakýkoliv výpadek spotřeby
u zemního plynu deﬁcit elektřiny prohloubí.
Chybějící elektřina bude řešena dovozem ze
zahraničí. I v zahraničí ale řeší náhradu plynu
stejně jako u nás, jde proto o faktor podporující růst ceny elektrické energie v budouc-
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nu. Na počátku druhého čtvrtletí 2022 jsme
identiﬁkovali nižší spotřebu našich zákazníků
oproti jiným srovnatelným obdobím. Je zřejmé, že spotřebitelé s ohledem na cenu energií
přirozeně hledají náhradu, případně omezují
svoji spotřebu. Dřevo jako alternativa zemního plynu či elektřiny je první přirozená volba.
Přitápění dřevem v domácím krbu může být
příjemné, krb však nahradit plynový či elektrický kotel dlouhodobě nedokáže. Kamna
nebo kotel na dřevo, či jiná tuhá paliva mohou
být jen krátkodobým řešením, které značně
snižuje standardní uživatelský komfort a zcela objektivně zatěžuje životní prostředí. Spořit

je přirozené, pokud jde o spoření dobrovolné,
spoření vynucené nedostatkem, vysokou cenou, kterou nejsme schopni platit, přirozené
není. Jak vyplývá z předchozích srovnání cen
plynu a elektřiny, nahradit zemní plyn elektrickou energií ekonomicky nedává smysl.
Plánované nové instalace kondenzačních
kotlů zkomplikuje konec poskytovaných kotlíkových dotací. U tepelných čerpadel naopak
dojde ke zvýšení dotace, což se jeví jako
lákavé. Méně příznivý je fakt, že smysluplné využití tepelných čerpadel nastává mimo
období se zvýšenou potřebou dodávky tepla,
tedy v zimním období, v období s nejnižšími
teplotami v roce. I při respektování této skutečnosti lze ekonomicky z celoročního pohledu tepelné čerpadlo provozovat. Výroba tepla
pro vytápění našich obydlí je však jen jedna
nezbytná část tepla, kterou si musíme zajistit. Tou druhou je teplo potřebné pro přípravu
teplé vody, která ve stále větším množství
tvoří základní standard našeho života. U nově
stavěných dokonale izolovaných rodinných
domů spotřebujeme 50 % tepelné energie
právě na přípravu teplé vody. Zatímco provoz tepelného čerpadla je neefektivní pouze
v zimním období, u ohřevu teplé vody elektřinou to platí po celý rok. Elektro ohřev vody
při současných i budoucích cenách elektrické
energie se zásadně promítne do rodinného
rozpočtu, násobně více než ohřev vody kondenzačním kotlem nebo plynovým zásobníkovým ohřívačem.
QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV | 7
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ZACHRÁNÍ NÁS LNG?
LNG je jiná forma skupenství zemního plynu. V kapalném skupenství (Liqueﬁed Natural Gas)
je plyn dopravován tankery po moři z exportního terminálu v místě plnění tankeru do importního terminálu v cílové destinaci, kde se tanker vyprázdní a plyn po změně skupenství proudí
do plynovodní sítě. LNG jako takový může zcela nahradit plyn proudící plynovody z Ruska.

Podmínkou je, aby ho bylo stejné množství.
Současné výrobní kapacity LNG ve světě
jsou vytížené takovým způsobem, že rychle
nahradit množství plynu proudícího z Ruska
v případě výpadku nedokáží. I přes ujištění
prezidenta USA Joe Bidena na společném zasedání s EU v Bruselu koncem března tohoto
roku o budoucích dodávkách LNG do Evropy, je otázkou, jaké množství LNG může být

z USA, nebo i jiných zemí do Evropy dodáno,
v terminálech zpracováno a distribuováno
do všech míst, kde probíhá spotřeba. Všichni
přední světoví producenti postupně navyšují
těžbu plynu. Důvodem je rostoucí poptávka,
především v asijských a rozvojových zemích,
deﬁnovaná na dalších 30 let. Kam zamíří tankery naplněné LNG, o tom rozhodne prodejní
cena. Již dnes je běžné, že tanker vyplouva-

jící od exportního terminálu mnohdy nezná
cílovou destinaci, ta je podle aktuálních cen
na burzách určena až během plavby. Vzhledem k tomu, že cena LNG převyšuje cenu
zemního plynu, dodávaného na základě dlouhých kontraktů potrubím, můžeme očekávat,
že pokud se případný deﬁcit plynu z Ruska podaří nahradit LNG, bude to za vyšší ceny, než
jsme zvyklí dnes. Jak vyplývá z grafu, cena
plynu (LNG) na asijské burze JKM byla až
do konce loňského roku vyšší než cena plynu
na burze TTF v Nizozemí. Od letošního roku
se role obrátily, vyšší cena plynu na burze TTF

určuje cenu JKM. Vyšší podíl LNG v mixu plynu v Evropě se projevuje růstem jeho ceny.
Kapacity dodavatelů LNG a cena LNG nejsou
jedinými faktory, které ovlivňují množství
plynu v Evropě v budoucnu. Současné kapacity evropských importních terminálů mají
své omezení. Přestože se další dostavují a je
plánována výstavba nových, kapacita v současnosti provozovaných terminálů není dostatečná pro okamžitou náhradu plynu z Ruska.
8 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV
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PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY ZEMNÍHO PLYNU
Podzemní zásobníky zemního plynu mají
z hlediska energetické bezpečnosti a provozování celé plynárenské sítě nezastupitelnou
roli. Většinou jde o vytěžená přírodní ložiska
ropy nebo zemního plynu. Mezi hlavní funkce
patří zvýšení stability a jistoty dodávek, rezerva pro zvýšenou spotřebu, pro vykrývání
sezonních rozdílů a špiček spotřeby, krytí výpadků dodávek a uskladnění přebytků plynu.

PLYNÁRENSKÁ SOUSTAVA V ČR

Zásobníky v České republice mají kapacitu
cca 36 TWh, což je zhruba 40 % roční spotřeby. Kapacitu zásobníků využívají obchodníci
i větší dodavatelé zemního plynu a nakupují
ji v aukcích. Zásobník plynu může plnit svou
funkci pouze tehdy, pokud je naplněný. Standardní průběh ročního cyklu probíhá tak, že
v období snížené spotřeby (jaro – podzim) se
zásobníky plní a v období zvýšené spotřeby

(podzim – jaro) se z nich plyn čerpá. Před letošní zimou jsme se nejen v České republice,
ale i v Evropě, dostali do situace, že zásobníky
nebyly dostatečně naplněné, což vyvolalo nejistotu dostatku plynu během zimy, nervozitu
na burzách a podporovalo růst ceny. Nakonec
k zásadnímu problému s nedostatkem plynu
nedošlo, nicméně v dubnu 2022 se zásobníky
nacházely na svých historických minimech.
Pro posílení energetické bezpečnosti v Evropě
Evropská komise přijala opatření s cílem naplnit k 1. 11. 2022 zásobníky alespoň na 80 %.
Mezi opatření patří i povinná certiﬁkace provozovatelů zásobníků. Podle dokumentů Evropské komise bude možné v případě identiﬁkace
rizik nařídit provozovateli uložiště odprodat.

Jak se podaří splnit cíl naplněnosti zásobníků
před zimou, je otázkou, protože aktuální vysoké ceny zemního plynu nijak obchodníky
nemotivují k čerpání plynu do zásobníků. Odpovědnost za naplnění zásobníků před zimou
mají mít členské státy EU, které by mohly
podpořit plnění zásobníků ﬁnanční podporou
nebo kompenzací. Z grafu je zřejmé, že naplnit zásobníky před nadcházející zimou nejen
na Evropskou komisí požadovaných 80 %,
ale na běžnou úroveň více než 95 % jejich
kapacity, jak tomu bývalo v minulých letech
zvykem, bude při současných cenách plynu
velmi složité.
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Lipník u Hrotovic
Mezi navštívenými obcemi na Vysočině nechyběla ani obec
bec Lipníkk u HHrotovic,
roto
ro
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ililéémoviice. Témata diskutovaná běhe
síť vybudovanou v roce 1998. Plynovodní síť zahrnuje také soused
sousední
Klučov
během
at obecních jsme si povídali i o celoživotním pracovním uplatnění pana stast
návštěvy byla pestrá, aktuální i historická. Kromě témat
d u i o jeho koníčku, kterým je chov králíků. Pana staro
rosty Miroslava Svobody v Zemědělském družstvu Klučov, kde je předsedou,
starostu
jsme zastihli v době, kdy se připravuje na odchod z komunální politiky a kdy také v družstvu připravuje v rámci generační vým
výměny
i změnu na postu předsedy.
Pane starosto, od doby, kdy jsme ve vaší obci
odkoupili plynovodní síť, uplynulo 8 let, můžete
toto období provozování plynovodní sítě naší
společností vyhodnotit?
Nejlepším hodnocením je to, když nejsou
signalizovány žádné problémy ze strany uživatelů. A to je také náš případ. Připojování nových odběrných míst probíhá také bez problémů, k čemuž přispívá aktivní přístup Vašeho
servisního partnera, ﬁrmy SIGETY & ŠÁRKA.
Je ve vaší obci něco nového, jaké rozvojové projekty připravujete?
V současnosti nás každý nový den překvapuje novými informacemi jak pozitivními, tak
negativními. Ty nejhezčí jsou třeba o zrození
10 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV
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nového života a přírůstku nového občánka
do naší obecní rodiny. Starosti nám působí vybudování obchvatu kanalizace z obytné zóny
přes podnikatelskou lokalitu, která by se současně také odkanalizovala. Je tam technický
problém přechodu přes vodoteč. Věřím, že se
nám to podaří vyřešit. Kromě toho se připravuje i projekt opravy a budování chodníků. To
jsou větší akce, těch menších je víc.
Kromě starostování od roku 2014, také od roku
2012 řídíte Zemědělské družstvo Klučov - Lhota,
jste předsedou představenstva. Jak vzpomínáte
na začátky Vaší manažerské činnosti?
Dlouhá léta jsem pracoval v mechanizaci jako
vedoucí dílen, nákupčí, také jako mechanizá-

tor. Družstvo jsem zastupoval v dílčích mechanizačních záležitostech. Zastupovat celé družstvo znamenalo rozšířit nejen svoji působnost
a zodpovědnost, ale také znalosti. Zde se potvrdilo, že člověk se učí celý život. Bezesporu
bylo přínosem to, že jsme si dokázali vytvořit
kolektiv vedení z osob, které již měli zkušenosti jako pracovníci s víceletou praxí.
Téměř celý Váš profesní život jste zasvětil práci
v zemědělství. Proč jste si vybral právě tento
obor?
Dnes se to propojení trochu vytrácí. Ale vesnice byla dřív vždy součástí zemědělství
a naopak. Jako kluk z vesnice jsem se narodil
do družstevního zemědělství šedesátých let.
quantumas.cz
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Miroslav Svoboda

Starosta obce Lipník u Hrotovic a předseda
představenstva Zemědělského družstva Klučov – Lhota prožil celý život v obci a jejím
okolí. Členem družstva se stal před 40 lety
v roce 1971. Postupně v družstvu prošel několika pracovními pozicemi a od roku 2012
je předsedou představenstva. Pro obec začal
pracovat v roce 1982, původně v kontrolním
výboru, potom ve ﬁnanční komisi. Dále zde
působil jako místostarosta a od roku 2014 až
dosud jako starosta. Co bude dělat dál, neřeší, protože jak říká Štěpán Šafránek v básnících: ,,Na každém konci je hezké, že něco
nového začíná“.
Obec Lipník u Hrotovic se nachází v jihovýchodní části samosprávného Kraje Vysočina,
přibližně uprostřed okresu Třebíč. První zmínka o obci, respektive o farnosti je z roku 1237.
Název obce byl odvozen od lípy, kterých zde
bývalo velké množství. Nejstarší částí obce je
náves s dominantou kostela sv. Jana Křtitele. Náves tvoří dvě protilehlé řady původních
selských stavení. V obci žije ve 150 domech
398 obyvatel. Pozemky v okolí jsou převážně
zemědělsky využívané, obstarává je zemědělské družstvo sídlící v nedalekém Klučově.
V roce 1961 vzniklo ZD Klučov – Lhota, a to
sloučením družstev v jednotlivých vesnicích
Lipník, Klučov a Ostašov a následně Dolních
Vilémovic. Družstvo hospodaří na výměře
1 450 ha půdy a provozuje živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu a také bioplynovou
stanici. V živočišné výrobě chová 420 dojnic,
od kterých získává kolem 9 000 litrů mléka denně. Současně prodává i jatečný skot
a březí jalovice. Tržními plodinami rostlinné
výroby jsou především pšenice a řepka. Dvě
bioplynové stanice produkují elektřinu, kterou
družstvo prodává do sítě, a teplo, které využívá pro vytápění budov a ohřev vody.
quantumas.cz
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Táta mi tragicky zahynul a máma pracovala v zemědělském družstvu. Krmila
ve vepříně, kde později byla telata a já
jsem jí musel pomáhat. Pomáhal jsem
sbírat brambory, o žních stahovat balíky
slámy, přehazovat řádky obilí, vynášet
pytle s makovicemi do třetího patra sýpky. Od patnácti let jsem jezdil na řádkovači. V podstatě jsem neměl jinou volbu,
než se stát v patnácti letech členem

družstva. Začátky byla opravdu dřina,
postupně se pořídily stroje a podmínky
se zlepšovaly. Pracovní podmínky byly
srovnatelné i s nezemědělskými ﬁrmami,
tedy až na mzdu, ta byla pořád nižší.
Covid ještě zcela neskončil a máme tu další, v podstatě globální problém, a tím jsou
neustále rostoucí ceny komodit. Jak čelíte
v družstvu těmto novým problémům? Jak
významně Vám pomáhá vaše „bioplynka“?
Bioplynovou stanici jsme zřídili zcela bez
dotace i jako náhradního odběratele produkce rostlinné výroby z cca 200 hektarů zemědělské plochy. Ne vždy byla
výroba klasických komodit lukrativní
a rentabilní při zvyšujících se nákladech
a stagnujících výkupních cenách. Výroba elektřiny se zdála být zajímavá. Proto
jsme investovali do bioplynky, jako náhrady za ukončený chov prasat. Výnosy
a zisk, který bioplynová stanice přináší,
podpoří jak hospodářský výsledek, tak
vytváří možnost pro další investování. Co
máme bioplynku, nebyli jsme ve ztrátě.
Obec Hodov je také zákazníkem a odběratelem zemního plynu od QUANTUM, jak
hodnotíte růst cen energií jako starosta
z pohledu obce?
Jako starosta za obec a za její obyvatele
nemohu zhodnotit zdražování základních
potřeb, kterým je i topení, jinak než jako
dopad zatěžující každého z nás. Jako
prodejce elektřiny, vyrobené v bioplynce,
bych to kvitoval. Za předpokladu, že by

se navýšení pohybovalo v předpokládaných číslech. Pokud se vloni pohybovala cena kolem 1 200 Kč/MWh, očekával
bych cenu mezi 1 400 - 1 800 Kč/MWh.
Realita přes 3 000 Kč/MWh je jiná. To
nikdo nepředpokládal.
Jak současná situace s energiemi ovlivňuje vaše podnikání? Lze na ní najít něco
pozitivního?
Těžko, zvýšení cen energií se promítne
do našich vstupů. Při prodeji elektřiny
z bioplynové stanice to družstvu nepomůže.
Máte ve Vaší manažerské činnosti ještě
nějaké nesplněné cíle?
Jak v družstvu, tak i na obci je plánů
mnoho. Oba subjekty jsou živými organismy, které je třeba udržovat neustále
při životě a přizpůsobovat se nové situaci. Cíl je vzdálený a má jeden smysl - snažit se vytvářet podmínky a předpoklady
pro další udržitelný rozvoj.
V nedávné minulosti byla vaše obec vybrána jako lokalita vhodná pro vybudování
hlubinného uložiště jaderného odpadu.
Můžete nám říct něco k tomuto tématu?
Naše lokalita společně s další lokalitou
u Temelína byly vybrány dodatečně
jako osmá a devátá, protože u dříve vybraných sedmi probíhalo bezvýsledné
jednání pro nesouhlas obyvatel. U naší
bylo odůvodnění lokální. Bylo uvažováno o solidárnosti obyvatel, kterých
hodně pracuje na elektrárně v Dukovanech. Zpočátku to vypadalo nevinně,
postupně se začalo ukazovat, jak velký
podzemní zábor by to byl, jaké manipu-

lace by se s radioaktivním materiálem
dělaly. Tehdy se začal formovat odpor
občanů k úložišti, který ještě zvyšovaly
neúplné a nedůvěryhodné informace
od státu. Nyní jsme vedeni na sedmém
místě vhodnosti lokality pro vybudování
uložiště.
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V rámci návštěv starostů obcí, městysů a měst, které jsou našimi partnery při provozování plynovodních sítí v jejich lokalitách,
jsme navštívili i starostu města Konice pana Ing. Michala Obrusníka. S Konicí pojí společnost QUANTUM, a.s. dlouhá historie.
V letech 2003 a 2004 jsme v obcích, které jsou místními částmi města Konice, vybudovali v rámci plynoﬁkace regionu část plynárenské sítě a následně jsme na základě nájemní smlouvy zajišťovali jejich provozování. V roce 2021 město Konice nabídlo tyto
plynovodní sítě společnosti QUANTUM, a.s. k odprodeji a koncem roku se celý projekt uskutečnil. S panem starostou jsme hovořili nejen o prodeji plynovodů, ale i o současné složité situaci s cenami energií, růstu inﬂace, dopadech na město a jeho občany.

Inng.. Micchal Obrusník

Pan Ing. Michal Obrusník je starostou města Konice a současně zastupitelem i radním
Olomouckého kraje. Po vystudování Fakulty
strojní na Vysoké škole báňské v Ostravě pracoval jako konstruktér a od roku 1994 začal
působit jako správce majetku města Konice.
Po vzniku krajů v roce 2001 odešel pracovat
na Krajský úřad Olomouckého kraje. Od roku
12 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV
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2018 působí jako starosta města Konice. Pan
starosta má 57 roků a bydlí v Konici. S přidruženými obcemi Křemenec, Čunín, Runářov,
Nová Dědina a Ladín má necelé tři tisíce obyvatel. Jako město je od roku 2003 správním
obvodem zajišťujícím výkon státní správy
i pro obyvatele okolních obcí. Rozšířená působnost zahrnuje 21 obcí. Dlouhá historie
města se traduje od přelomu 12. a 13. století.
Název města, který v několika jazycích prošel mnoha variantami, měl vždy slovní základ
odvozený od stájí pro koně na historických
obchodních stezkách z východu na západ.
Panee starrostto, po téměř 20 lettecch, kdy jstee
mělii v majjetkku měssta plynoovodníí sítě v přiidru-ženýých obcíchh Křem
menec, Čuníín a Runářřov, jstee
se rozhhodlli plynnovoody proddatt. Co Vás k tomutoo
rozhhodnnutí veedloo?
Byl to náš zájem o udržení kvality plynovodní
sítě. Každý materiál má svou životnost, a to
se týká nejen materiálu plynovodního potrubí,
ale i celé sítě. Město ovšem nemá možnost
z vlastnictví plynovodů vytvářet fond na opra-

vy a rekonstrukci tohoto technicky složitého
zařízení. Oproti tomu společnosti, které profesně v této oblasti působí, by měly mít zájem
i o vlastnictví plynárenských zařízení. Musím
však říci, že většina oslovených distributorů
zájem neprojevila a jsem skutečně rád, že
se podařil prodej české ﬁrmě s dlouholetou
tradicí.
Jakoou jstee měěli přeedchozí zkuššennosst se spoleeč-nosttí QUUANNTUUM,, a.ss.?
Se společností QUANTUM má město uzavřeny smlouvy o dodávce plynu v místních
částech města. Z našeho pohledu byla společnost vnímána jako solidní český partner
na trhu s plynem. O aktivity společnosti jsem
se začal zajímat více až v době, kdy jsme zvažovali prodej plynárenské sítě a musím říci,
že jednání se zástupci společnosti QUANTUM
bylo velmi seriózní. Obchod byl podložen ekonomickými analýzami, a to, co se předběžně
dohodlo „podáním ruky“, platilo do doby přijetí rozhodnutí na obou stranách.
quantumas.cz
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Čím je Konice specciﬁcká, co je ve měsstě jedi-nečnnéhoo?
Konice je speciﬁcká svým umístěním v rámci
olomoucké aglomerace. Spolu s Olomoucí,
Prostějovem a Litovlí tvoří na mapě čtverec
čtyřměstí, přičemž oproti svým sousedům
se nachází ve zcela odlišné krajině – v údolí
na rozhraní Zábřezské a Drahanské vrchoviny. Naší největší devizou je právě kvalitní
životní prostředí spojené s možností nabídky
infrastruktury a služeb obdobných dalším 13
městům v Olomouckém kraji.

Jakéé roozvoojovvé proojekty vee městtě a jehho okolíí
připravuujete??
V krátkodobém horizontu plánujeme investice
ve výši 130 mil Kč. To je, vzhledem k rozpočtu města úctyhodná částka, věříme však, že
to zvládneme. Z pohledu veřejnosti je jistě
zajímavým projektem „Cyklostezka Romže“.
Jedná se o spojnici Konice s Prostějovem
nebo jinak propojení Hané s Drahanskou
vrchovinou. Zajímavostí této cyklo cesty je
skutečnost, že trasa neobsahuje výrazná převýšení, neboť kopíruje vlakovou trať údolím
říčky Romže. Připravenu máme ale i rekonstrukci náměstí a ulic podél silnice II. třídy,
procházející městem. Dále je připravena rekonstrukce sportovní haly a samozřejmě další
důležité projekty.

V čeem je pottíž, čím
m se musíítee neejvvíce zabývatt
a coo Vám
m děláá staroosti?
Jsem starostou první volební období. Sotva
jsem nastoupil, tak přišel COVID. V závěsu za ním zdražování stavebních materiálů
a energií a nyní válka na Ukrajině. Už bych si
moc přál, abych mohl řešit jen těžkopádnost
a nadměrnou byrokracii dotačních titulů, věčný boj s nedostatkem ﬁnancí na mandatorní
i investiční výdaje, údržbu a opravy dosluhujícího městského majetku, starosti kolem provozu městem zřizovaných organizací a věčný
boj mezi veřejným očekáváním a možnostmi
municipalit.
Chysstátte se kanndiddovat v nássleeduujíccích volbbách
na fuunkkci starossty??
Ano, před téměř čtyřmi roky jsem slíbil emeritnímu starostovi města, že do toho půjdu.
Myslím si, že hodně věcí se povedlo, ale musím opakovat, že nás čekají velké investiční
projekty. Z mého pohledu nelze odcházet
od rozdělané práce.
Proccházzím
me složžitým
m obdobím
m, poo oddezněění pro-blém
mů s cooviddem
m máme dallší globbální problém,
tím jsouu neusstáále rostoucí ceny koomoddit,, a too
nejeen energeeticckýcch. Jak čelítte naa raddnici to-mutoo prrobblém
mu??
Od mého nástupu na radnici je kladen velký
důraz na účelnost, efektivnost a hospodár-

nost při vynakládání veřejných prostředků.
Kromě snahy o péči řádného hospodáře jsou
důvody prozaické. Cílem je nahromadit maximální ﬁnanční polštář na spoluﬁnancování
investičních projektů, kterých, jak jsem se již
zmínil, máme v objemu za cca 130 mil. Kč.

Zdražování energií samozřejmě představuje
velkou ránu našemu rozpočtu. Pro letošní rok
máme ceny energií vysoutěženy, ale v příštím
roce můžeme očekávat výrazný nárůst mandatorních výdajů. Čelit tomuto nárůstu můžeme pouze řádnou veřejnou soutěží dodavatelů
energií. Je tu ale i další možnost, jejíž uplatnění ale není rovněž nijak jednoduché. Tou
možností je zacílení na snižování energetické
náročnosti města. Touto záležitostí se v současné době intenzivně zabýváme.
Občaanyy trrápíí neejenn ceny ennergiií a paalivv, alee
i rostouucíí inﬂacce a růst cen obbeccně. Jak se
projevuuje tato situace v Konnicci, jaak ji občané
mají??
vním
Je naprosto logické, že růst cen a inﬂace jsou
občany vždy vnímány negativně. Pokud se
ptáte, jak se tato situace projevuje v našem
městě, pak mohu reagovat sdělením aktivit
vedení města. V rámci pravidelného setkávání vedení města s občany jsme se zaměřili
na odborné přednášky, kterými se snažíme
občanům vysvětlit zásady i rizika postupů
při výběru dodavatelů energií. Současně naší
žádosti vyhověl i úřad práce, kdy zaměstnanci konické pobočky odpřednášeli občanům
možnosti čerpání státních podpor na snížení
nákladů za energie.
Můžžetee zm
mínit i něějaké pozzittivvní trrendyy ve Va-šem
m okoolí??
Pozitivním trendem je nárůst zájmu lidí o bydlení v našem městě. Dokončili jsme infrastrukturu pro 15 rodinných domů a plánujeme další
lokality pro výstavbu. Zájmu lidí napomáhá
nejen růst cen nemovitostí v regionálních
centrech, ale i rostoucí zájem o bydlení v čistém životním prostředí při maximální míře
zachování dostupnosti služeb a městské infrastruktury.
Z poozicee starostty, máte nějaaké neespplněnné cíle?
Rozvoj města je nekončící proces. Jestliže
jsme se v rámci hodnocení „místa pro život“
umístili mezi 13 hodnocenými městy Olomouckého kraje na pátém místě, tak mým
cílem je probojovat se až na první příčku.

quantumas.cz
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ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ POD LUPOU III.DÍL
ZO QUANTUM

Na dotazy týkající se působení a práce ve společnosti
QUANTUM, a.s. nám odpoví vedoucí zákaznického oddělení Bc. Ivana Kužnárová, která je s tímto oddělením velmi úzce spjata, zajišťuje předávání informací
a požadavků vedení společnosti směrem k zákaznickému oddělení a spolu s celým svým týmem se podílí
na realizaci činností souvisejících se strategií ﬁrmy.

Bc. Ivana Kužnárová
Jak dlouho pracujete
ve ﬁrmě?
V roce 2017 jsem hledala pracovní uplatnění
ve Vyškově. Zúčastnila
jsem se pohovoru společnosti QUANTUM, a.s. a od podzimu
roku 2017 jsem zde začala pracovat. Jelikož jsem neměla s prací
v plynárenství žádné zkušenosti, po nástupu
jsem zastávala pozici asistentky vedoucího
oddělení distribuce. Náplní mojí práce byla
administrace dokumentů k plynovým přípojkám, které společnost QUANTUM zhotovuje.
Jaká pracovní místa jste zastávala?
Činnost administrace přípojek jsem asi
po roce zaměnila za komunikaci s dodavateli plynu a se zákazníky na distribuční síti
QUANTUM, a to z pozice referent zákaznického oddělení distribuce. Zákaznické oddělení je rozděleno na dva úseky – obchodní
a distribuční. Kolegyně obou úseků mezi sebou aktivně komunikují a konzultují potřeby
zákazníků. Díky této provázanosti jsem získala také znalosti obchodního zaměření, které
jsem později využila na pozici vedoucí.
Jak dlouho jste vedoucí zákaznického oddělení?
V červnu 2022 to bude rok, co působím
na této pozici.
Co se Vám líbí na práci v QUANTUM?
Oceňuji vzájemnou provázanost jednotlivých
oddělení a hlavně týmovou spolupráci. Velmi mě baví pestrost agendy, kterou mám
na starosti a cením si možnosti účastnit se
porad vedení. Díky tomu jsem stále v obraze
a mám aktuální přehled o dění ve společnosti
QUANTUM, a.s.
Komunikujete se zákazníky?
Momentálně mám na starost obce na Vyškovsku, se kterými komunikuji aktuální situaci na trhu a ceníky, včetně jejich změn,
chystám cenové kalkulace apod. Dále také
řeším některé reklamace zákazníků, kterých
naštěstí není takové množství.
14 | QUANTUM – ENERGIE PRO VÁŠ DOMOV
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Jaké projekty v současnosti běží?
Momentálně aktualizujeme údaje všech našich zákazníků, a to zejména email a telefon
a bankovní účet pro zasílání přeplatků z vyúčtování. Pro zákazníky připravujeme nový
přehledný web a portál, kde budou dostupné
veškeré potřebné informace.
Čím se nejvíce zabýváte?
Nestabilní situace a nárůst cen komodit
na velkoobchodním trhu nás donutil ke změnám, které nebyly pro nikoho příjemné. Jednalo se například o zkrácení termínů pro generování a odesílání upomínek, kdy musíme
včas reagovat na nehrazení záloh a faktur.
Zkrátili jsme také dobu, kdy zákazníkovi necháme demontovat měřidlo pro neplacení. Pokud zákazník nehradí zálohy a nekomunikuje,
nemůžeme pro něj plyn nakupovat za současné velkoobchodní ceny. Velmi si vážíme
zákazníků, kteří své platby zasílají včas a se
správným variabilním symbolem.
Kde všude má QUANTUM zákazníky?
Zákazníky, kteří od nás odebírají komoditu
plyn a elektřinu, máme napříč celou republikou. Ve městě Vyškov je můžeme osobně
obsloužit ve dvou našich zákaznických centrech. Další naše zákaznické oddělení jsme
v minulém roce nově vybudovali i v Třebíči.
Na naši kolegyni se mohou zákazníci obrátit
na adrese Cyrilometodějská 593/28.
Jaké pozice zastávají kolegyně na zákaznickém oddělení?
Společnost QUANTUM disponuje zákaznickým oddělením, které je tu nejen pro zákazníky s uzavřenou smlouvu na dodávku plynu
a elektřiny, ale i pro budoucí zájemce o odběr
uvedených komodit. O tyto zákazníky se starají kolegyně ze sekce obchodního oddělení.
QUANTUM, a.s. není jen obchodník, ale také
distributor plynu. V našem zákaznickém oddělení tedy nesmí chybět pracovnice, které
zajišťují administrativu související s distribucí
plynu. Zde si vyřídí zákazník smlouvu o připojení, demontáž plynoměru, může nahlásit
odečet měřidla apod.

vedoucí zákaznického oddělení

Tel: 517 302 816
kuznarova@quantumas.cz
Slaví QUANTUM, a.s. v blízké době nějaké výročí?
V příštím roce oslaví společnost QUANTUM,
a.s. 30 let své působnosti. K tomuto výročí
již probíhá příprava publikace, kde mimo jiné
bude každé obci na naší distribuční oblasti
věnovaný článek.
Chystá se něco nového pro zákazníky?
Ano, připravujeme spuštění nového webu,
jehož součástí je i Zákaznický portál. Jedná se o novinku, která bude po přihlášení
sloužit zákazníkům k informování například
o přehledu předepsaných záloh, vystavených
faktur nebo o produktu, který je u smlouvy
nastaven. Dále zde najdou historii spotřeby
a údaje o odběrném místě. Využívání našeho
zákaznického portálu je podmíněno evidencí
emailové adresy zákazníka. Každý zákazník,
který má u nás uvedený email pro zasílání
korespondence, obdrží přihlašovací údaje,
na základě kterých se do portálu přihlásí.
Jaké jsou výhody uvedení e-mailu k zákaznickému účtu?
Podporujeme elektronickou komunikaci se
zákazníky, která je velmi rychlá a pro naše
zákazníky také pohodlná a díky emailové
adrese bude umožněn přístup na zákaznický
portál. Zákazník v podstatě okamžitě obdrží
odpověď na svůj požadavek. Tuto formu komunikace velmi podporujeme také z důvodu
nepříznivého ekologického dopadu při velkém
objemu papírových faktur. Z důvodu navýšení
korespondenčních poplatků a administrativní
zátěže, související s odesíláním fakturace
poštou, zavádíme od 1. 6. 2022 zpoplatnění
odesílání papírové fakturace částkou 50 Kč.
Pokud zákazník využívá emailovou adresu,
je pro něj odeslání vyúčtování bezplatné. Pro
nahlášení emailové adresy není nic jednoduššího, než kontaktovat naše zákaznické oddělení a sdělit ke své smlouvě emailovou adresu
pro zasílání korespondence.
quantumas.cz
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Nabídka pracovní pozice

OBCHODNÍ SPECIALISTA - ODDĚLENÍ DISTRIBUCE ZP
Jsme společnost zabývající se distribucí a prodejem plynu a elektřiny v rámci celé České republiky. Provozujeme přes 500 km plynovodů a spolehlivě zajišťujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přepravní služby více než 10 000 zákazníkům. Na poli distribuce plynu
jsme aktivním hráčem, neustále rozšiřujeme plynovodní sítě. Proto hledáme do našeho týmu obchodního specialistu pro oddělení
distribuce zemního plynu. Hledáte práci, ve které můžete uplatnit své komunikační schopnosti? Máte zkušenosti s jednáním
na úřadech? Nevadí Vám trávit část pracovní doby na cestách? Pak čtěte dál, tato práce je pro Vás.

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

CO VÁM ZA TO NABÍZÍME?

•
•
•
•
•
•
•

• HPP nebo na IČO v sídle ﬁrmy ve Vyškově nebo v Třebíči v tvůrčím
a perspektivním kolektivu
• ﬁxní mzdu a atraktivní odměny
• k tomu osobní počítač, mobilní telefon, automobil
• dovolená trvá celkem 5 týdnů v roce
• příspěvek na stravování v podobě strav. paušálu ve výši 82,60 Kč
• ušetříte za elektřinu a plyn – díky zaměst. tarifu pro vás a Vaši rodinu
• účast na vzdělávacích kurzech a školeních
• nástup možný ihned

jednání se zástupci obcí a měst
agenda rozvojových programů na obcích
jednání ve věcech obchodních i technických se zákazníky
nabídka produktů a služeb společnosti na distribučních sítích
komunikace a poradenství se zákazníky
projednání realizace plynovodních přípojek se spotřebiteli ZP
práce v kanceláři i terénu

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?
•
•
•
•
•
•

máte ukončené SŠ/VŠ vzdělání technického nebo obchodního směru
zkušenosti na obdobné pozici výhodou
znalost problematiky v plynárenství
pokročilá znalost MS Ofﬁce
řidičské oprávnění skupiny B
všeobecný přehled v oblasti energetiky

Dejte nám o sobě vědět zasláním životopisu na e-mail: frankova@quantumas.cz, tel.: 720 987 125

Nabídka pracovní pozice

TECHNICKÝ SPECIALISTA - ODDĚLENÍ DISTRIBUCE ZP
Jsme společnost zabývající se distribucí a prodejem plynu a elektřiny v rámci celé České republiky. Provozujeme přes 500 km plynovodů a spolehlivě zajišťujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přepravní služby více než 10 000 zákazníkům. Na poli distribuce plynu
jsme aktivním hráčem, neustále rozšiřujeme plynovodní sítě. Proto hledáme do našeho týmu technického specialistu pro oddělení
distribuce zemního plynu. Máte praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o vyjádření ke stavbám na území obcí? Hledáte
perspektivní zaměstnání ve stabilní české společnosti? Vyhýbáte se klasickým korporátním strukturám, hledáte lidský přístup,
férové jednání ze strany nadřízeného i kolegů? Pak čtete tu správnou nabídku.

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?
• vyjadřování se k předkládané dokumentaci odběrného a plynárenského zařízení
• vyjadřování se k poloze plynárenských sítí a souvisejících sítí
• evidence a práce s informačními systémy plynárenských sítí
• vytváření a aktualizace databáze plynárenských sítí
• analýzy a kalkulace plynárenských sítí
• aktualizace stávající oborové legislativy
• odborné oborové vzdělávání a školení spolupracovníků
• komunikace s ERÚ, OTE, MPO a GasNet

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?
• máte ukončené SŠ/VŠ vzdělání technického směru
• zkušenosti na obdobné pozici 6/3 roky
• znalost oborové legislativy

•
•
•
•

znalost práce v informačních systémech plynárenských sítí výhodou
pokročilá znalost MS Ofﬁce
řidičské oprávnění skupiny B
všeobecný přehled v oblasti energetiky a v oblasti digitalizace

CO VÁM ZA TO NABÍZÍME?
• HPP v sídle ﬁrmy ve Vyškově nebo v Třebíči v tvůrčím a perspektivním
kolektivu
• ﬁxní mzdu a atraktivní odměny
• k tomu osobní počítač, mobilní telefon
• dovolená trvá celkem 5 týdnů v roce
• příspěvek na stravování v podobě strav. paušálu ve výši 82,60 Kč
• ušetříte za elektřinu a plyn – díky zaměst. tarifu pro Vás a Vaši rodinu
• účast na vzdělávacích kurzech a školeních
• nástup možný ihned

Dejte nám o sobě vědět zasláním životopisu na e-mail: frankova@quantumas.cz, tel.: 720 987 125
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Ohøívaèe se vyrábìjí podle norem a pøedpisù EU a splòují poadavky
na udìlení oznaèení CE. Plníme pøísné emisní limity platné od 26.9.2018.

Splòují pøísné emisní limity

ÈESKÁ SPOLEÈNOST | NA TRHU OD 1993 | ZÁKAZNICKÁ PODPORA

NODZ/E
KMZ/E

NORS/E, NRRS/E

NODS/E

Vymìòte starý za nový
BENEFITY
nové modely splòují pøísné emisní limity NOx podle smìrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na poadavky
ekodesignu ohøívaèù vody a zásobníkù teplé vody è. 814/2013
nové modely hoøákù
jednoduchá výmìna kus za kus
zvýená úèinnost ohøevu teplé vody
stálý pøísun teplé vody
bez nutnosti pøipojení na elektrickou sí
jednoduchá montá a snadný servis
iroká sí servisních technikù
vechny modely ohøívaèù jsou skladem
30-NORS

40-NORS

QUANTUM, a.s., zákaznické oddìlení Vykov, Brnìnská 122/212, 682 01 Vykov
tel.: 517 302 810, e-mail: quantumas@quantumas.cz
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