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Pane Vrbo, jaké sluÏby nabízí fir-
my sdruÏené ve spoleãnosti CERGO?

Jedná se o ãtyfii hlavní odvûtví:
- Správa budov, tedy zaji‰tûní kom-

plexních sluÏeb spoãívajících ve sprá-
vû, údrÏbû a opravách nemovitostí. 

- Energetické projekty, tedy pfiípra-
va a realizace zdrojÛ energie.

- Provozování tûchto zdrojÛ a dodáv-
ky tepla aÏ ke koncovému uÏivateli.

- Technická zafiízení budov, tedy do-
dávky a instalace energeticky úspor-
n˘ch technologií v oblasti topení,
chlazení, klimatizace, rozvodÛ vody,
plynu a odpadÛ.

Kdo je typick˘m zákazníkem sku-
piny CERGO?

V‰eobecnû fieãeno jsou to majitelé
ãi uÏivatelé nemovitostí; tedy bytová
druÏstva, SVJ, soukromí majitelé by-
tov˘ch domÛ, ale také jakékoliv fir-
my, které chtûjí pro své budovy, aÈ jiÏ
administrativní nebo v˘robní prosto-
ry, zajistit moderní úsporné formy 
dodávek energií a také zabezpeãit
provoz tûchto budov po stránce admi-
nistrativní i technické správy. 

SluÏby nabízíme zákazníkÛm nejen
na Blanensku a Ti‰novsku, ale prak-
ticky v celé rozsáhlé oblasti na sever
od Brna.

Pane Vykoukale, mÛÏete pfiiblíÏit
nabídku jednotliv˘ch firem, které
jsou souãástí skupiny CERGO?

Klíãov˘m prvkem nabídky na‰í
skupiny je správa nemovitostí.
Jedná se o soubor komplexních slu-
Ïeb v oblasti správy, údrÏby a oprav
nemovitostí. Spadají sem ekonomic-
ké a provozní sluÏby; tedy komplet-
ní vedení nejen úãetnictví, ale vlast-
nû v‰ech administrativních agend
a úkonÛ spojen˘ch se správou bu-
dov. Dále technická správa - vedení
technické evidence, zaji‰tûní oprav
a revizí technick˘ch zafiízení. Pro

okamÏité odstraÀování vznikl˘ch po-
ruch a pfiípadn˘ch havárií.

Technická zafiízení budov. V této
oblasti zajistíme jak dodávku po-
tfiebn˘ch komponentÛ, tak i montáÏ
a zapojení tûchto zafiízení. MÛÏe se
jednat o systémy pro vytápûní, chla-
zení, klimatizaci, rozvody plynu, vo-
dy i odpadÛ.

Tolik tedy jako struãn˘ pfiehled
o ãinnosti na‰ich jednotliv˘ch divizí,
celková nabídka je samozfiejmû dale-
ko ‰ir‰í. VÏdy se snaÏíme vyhovût
potfiebám jednotliv˘ch klientÛ a na-
bídnout jim pfiesnû to, co skuteãnû
potfiebují.

Jedná se opravdu o velk˘ rozsah
komplexních sluÏeb. Kde mohou zá-
jemci získat více informací, pfiípad-
nû zadat poptávku?

Zájemci mohou nav‰tívit na‰e we-
bové stránky na adrese www.cergo.cz,
které tvofií rozcestník k jednotliv˘m
firmám, resp. sluÏbám na‰í skupiny,
a jsou zde umístûny v‰echny zá-
kladní informace vãetnû kontaktÛ.
Zákaznické centrum lze kontakto-
vat na telefonních ãíslech 549 410
646, 777 707 727, pfiípadnû na ema-
ilu info@cergo.cz, nebo nás nav‰tí-
vit v Ti‰novû na ulici Jungmannova
ã. 1899. 

Pánové, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: ph

nablízku po celou dobu provozu ná-
mi vybudovan˘ch zdrojÛ.

ZákazníkÛm zajistíme také provo-
zování tûchto zdrojÛ, tedy v˘robu
a rozvod tepelné energie, v˘robu
a prodej elektrické energie pomocí
technologie kogeneraãních jednotek,
údrÏbu a správu objektov˘ch pfiedá-
vacích stanic, provozování stfiedních
a velk˘ch tepeln˘ch zdrojÛ, kotelen
i v˘mûníkov˘ch stanic. Také v této
oblasti nabídneme nejdfiíve ekono-
mickou rozvahu s rozborem pfiínosÛ
pro zákazníka a poradenství vãetnû
moÏností financování. Velkou v˘ho-
dou sluÏby je dálkové napojení pro-
vozovan˘ch zdrojÛ na ná‰ centrální
dispeãink, kter˘ zajistí optimální fií-
zení provozu pfii respektování potfieb
zákazníka a v neposlední fiadû také 

pfiedstavu tedy napfiíklad kompletní
servis hydrauliky otopn˘ch soustav
a rozvodÛ teplé vody, termostatic-
k˘ch ventilÛ, cejchování vodomûrÛ
a mûfiiãÛ tepla, zaji‰tûní úklidu spo-
leãn˘ch prostor vãetnû zimní údrÏby
a podobnû. Samozfiejmostí je pora-
denství vãetnû monitorování aktuál-
ních moÏností financování a dotací
pro opravy a rekonstrukce nemovi-
tostí. Pro zákazníky je dÛleÏitá ha-
varijní sluÏba, kterou ná‰ dispeãink
zaji‰Èuje nepfietrÏitû a z vlastních
zdrojÛ.

V oblasti realizace energetick˘ch
projektÛ mÛÏeme zájemcÛm nabíd-
nout vybudování a provoz kogene-
raãních zdrojÛ tepla a elektrické 
energie, plynov˘ch kondenzaãních
domovních a bytov˘ch zdrojÛ tepla,
teplovodních zdrojÛ do v˘konu 
5 MW, parních zdrojÛ do v˘konu 
4 t/hod a dále tepeln˘ch ãerpadel
a solárních systémÛ pro ohfiev vody.
Na‰e sluÏby zaãínají anal˘zou
vhodného fie‰ení pro konkrétní stav-
bu s dÛrazem na skuteãné ekono-
mické efekty a pfiínosy. Pfiedáním
hotového díla pak rozhodnû nekon-
ãí, s na‰imi zákazníky budujeme
vÏdy dlouhodobé vztahy a jsme jim

Ing. Josef Vrba.

Schéma struktury.

Ing. Marek Vykoukal.
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Spoleãnost CERGO s.r.o. zastfie‰uje skupinu firem s více neÏ dvacetiletou historií
a zku‰enostmi v oblasti realizace a provozu energetick˘ch projektÛ a staveb a po-
skytování sluÏeb v oblasti správy nemovitostí. Spoleãnost fiídí dva jednatelé - Ing.
Josef Vrba a Ing. Marek Vykoukal, kter˘ch jsem se zeptal:

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje


