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V loÀském roce se rozhodl zakladatel fir-
my Josef Vrba senior ukonãit svou úãast ve
vedení spoleãnosti VRBA, s.r.o. a pfiedat za-
vedenou firmu své rodinû. Na zaãátku roku
2014 se spoleãnost VRBA, s.r.o., v rámci
zahájené reorganizace slouãila s divizí sprá-
vy nemovitostí spoleãnosti TEPLO T, s.r.o.,
vedenou Ing. Josefem Vrbou juniorem, kte-
rého jsem poÏádal o krátk˘ rozhovor:

Pane Vrbo, mÛÏete prosím popsat zmû-
ny, ke kter˘m dochází ve Va‰í firmû v po-
slední dobû?

Fúzí vznikla firma VRBA správa nemovi-
tostí s.r.o., která se specializuje na ãinnost
spojenou se správou domÛ, bytÛ i nebytov˘ch
prostor s portfoliem více neÏ 3 500 bytov˘ch
jednotek v Bílovicích nad Sv., Adamovû,
Blansku, Ti‰novû, Skalici nad Sv. a dal‰ích
obcích na sever od Brna. Dále vznikla z pÛ-
vodní stavební divize spoleãnost Cergomont
s.r.o., která se zab˘vá stavebnû technick˘mi
montáÏemi a ãinnostmi v oblasti realizace
pfiedev‰ím energetick˘ch staveb.

Díky slouãení úspû‰n˘ch firem se roz-
‰ífiila územní pÛsobnost spoleãnosti VRBA
správa nemovitostí; mÛÏete zmínit, komu
jsou sluÏby spoleãnosti urãeny?

pfiedpisÛ plateb pro jednotlivé uÏivatele za
energie, sluÏby, nájemné, uÏívání spoleã-
n˘ch ãástí nemovitosti, platby do fondu 
oprav atd., vãetnû detailního vyúãtování.
Dále zastupování pfii pfiedávání a nájmech
bytÛ, nebytov˘ch prostor a objektÛ, ekono-
mick˘ management vãetnû plánování inves-
tic a oprav. V této oblasti máme ke zpraco-
vání údajÛ k dispozici nejmodernûj‰í soft-
ware s moÏností mnohoãetn˘ch v˘stupÛ.

V rámci inÏen˘rské ãinnosti zaji‰Èuje-
me vypracování návrhÛ a projektÛ aplika-
ce úsporn˘ch technologií pro v˘robu tepla
a elektrické energie, pfii revitalizaci objek-
tÛ, energetické poradenství (energetické
‰títky, energetické audity) a dále poraden-
ství v oblasti financování s vyuÏitím dota-
cí ze strukturálních fondÛ EU. 

Kam se mají zájemci o tyto sluÏby obrátit?
Ve‰keré kontaktní informace na na‰e

provozovny v Blansku i v Ti‰novû jsou 
umístûny na na‰ich webov˘ch stránkách
www.vrba.cz. Zde jsou zvefiejnûny i dal‰í
informace o sluÏbách poskytovan˘ch spo-
leãností VRBA správa nemovitostí s.r.o.

Pane Vrbo, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

potfiebovat; kaÏd˘ si mÛÏe vybrat rozsah
sluÏeb podle sv˘ch potfieb a jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe kaÏdému zákazníkovi jsme schop-
ni sestavit na míru kombinaci sluÏeb, 
která mu pfiinese skuteãnou pfiidanou hodno-
tu, tj. úsporu provozních nákladÛ souãasnû
se zv˘‰ením uÏivatelského komfortu.

Technická správa pfiedstavuje zaji‰tûní
údrÏby, revizí technick˘ch zafiízení, 
vedení technické evidence domÛ, bytÛ
a nebytov˘ch prostor, úklidové sluÏby
spoleãn˘ch prostor domÛ vã. zimní údrÏ-
by, kompletní servis otopn˘ch soustav
a rozvodÛ teplé vody, cejchování vodomû-
rÛ, mûfiiãÛ tepla a dal‰í sluÏby dle pfiání
majitele. Poskytneme také poradenství
v oblasti financování rekonstrukcí a oprav
(Zelená úsporám II, úvûrové zdroje).

Samozfiejmostí je zaji‰tûní ve‰ker˘ch 
oprav systémÛ vytápûní, plynov˘ch zafiíze-
ní, elektroinstalací, rozvodÛ vody a odpadÛ,
vãetnû havárií, vlastními pracovníky
a v dal‰ích oblastech (v˘tahy, antény, apod.)
prostfiednictvím na‰í sítû smluvních partne-
rÛ. Havarijní sluÏby poskytujeme nepfietrÏi-
tû po cel˘ rok i mimo pracovní dobu; na‰i
klienti mohou vyuÏívat sluÏby energetické-
ho dispeãinku a zákaznického centra. 

V oblasti ekonomického servisu se jedná
o vedení úãetnictví vãetnû vypracování

Na‰imi klienty jsou pfiedev‰ím bytová druÏ-
stva, spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek,
municipality a spoleãnosti vlastnící soubory
nemovitostí. V ‰ir‰ím pojetí pak vlastnû kdo-
koliv, kdo potfiebuje zajistit potfiebn  ̆servis pro
provoz nemovitostí, aÈ uÏ bytov˘ch domÛ, ãi
jin˘ch bytov˘ch a nebytov˘ch prostor.

V jakém rozsahu tyto sluÏby zaji‰Èujete?
Nabízíme komplex technického a eko-

nomického servisu, tedy v‰e potfiebné, co
majitel mÛÏe pro správu sv˘ch nemovitostí

Ing. Josef Vrba.

Spoleãnost VRBA, s.r.o.
- správa nemovitostí -
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Spoleãnost VRBA, s.r.o. vznikla v roce 1992; jiÏ od zaloÏení poskytovala ‰irokou paletu sluÏeb v oblasti zaji‰tûní provozu bytov˘ch domÛ a dal‰ích ne-
movitostí. Zaji‰Èovala potfiebné technologie, servis, dodávky tepla, stavebnû montáÏní ãinnost a samotnou správu objektÛ. Svou ãinností záhy vstoupila do
povûdomí obyvatel vût‰í ãásti okresu Blansko a dal‰ích oblastí na sever od Brna. Dodávala také stavby a technologie zákazníkÛm mnohem vzdálenûj‰ím;
jednalo se pfiedev‰ím o stavebnû technologické úpravy a revitalizace budov. Díky stále vût‰ímu rozsahu ãinností byly postupnû jednotlivé aktivity pfievá-
dûny do specializovan˘ch souãástí spoleãnosti. âinnost spojenou s v˘robou a rozvodem tepla pfievzala spoleãnost Zásobování teplem. 


