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SCF SERVIS PROVEDLA ÚPRAVY ODDĚLENÍ
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
BRNO » Dceřiná firma SCF Servis se už dlouho nesoustředí pouze na správu nemovitostí a ochranu majetku. 
Během posledních let zaznamenala progresivní nárůst zajímavých zakázek zejména z oblasti dodávek 
technologických celků, servisu, projektování, výstavby a realitních služeb. Příkladem jsou dokončené stavební 
úpravy gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice v Brně. 

Z pohledu SCF Servis jde o první generální dodávku pro 
zdravotnický sektor, kterou firma získala ve veřejné soutěži. Zakázka 
probíhala za plného provozu nemocnice ve třech etapách od 
listopadu 2014 do konce února letošního roku a včetně víceprací 
obnášela náklady do 1,5 miliónů korun. Gynekologicko-porodnické 
oddělení se dočkalo připojení nových instalací na stávající 
technologie. Dále došlo na opravy starých rozvodů dotčených 
stavbou, které většinou byly v dost špatném stavu.

„Práce se odehrávaly ve 2. nadzemním podlaží objektu Z, kam 

měli řemeslníci komplikovaný přístup pouze přes okno po lešení. 
Zohledňovali jsme harmonogram operací a náročných vyšetření, 
při nichž jsme přerušovali hlučné práce,“ uvedl Marcel Suchánek, 
projektový manažer SCF Servis, jenž ocenil dobrou spolupráci 
s hlavním projektantem a Fakultní nemocnicí Brno. Doplňme, že 
společnost SCF Servis tomuto státnímu zdravotnickému zařízení 
vyšla vstříc z hlediska úhrady díla, k němuž dojde až po kompletním 
završení stavebních prací a převzetí objednatelem.
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SCF SERVIS MÍŘÍ 
NA SLOVENSKÝ TRH
BRNO » V lednu loňského roku Skupina PSJ rozšířila portfolio svých aktivit o poskytování služeb Facility 
managementu. Stalo se tak díky kapitálovému vstupu do dynamicky se rozvíjející společnosti SCF Servis. 
Půldruhého roku poté začíná SCF Servis naplňovat svůj dlouhodobý záměr proniknout ještě letos na slovenský 
trh.

„Strategie naší společnosti se opírá o dlouhodobě budované 
obchodní vztahy s cílem maximální spokojenosti zákazníků. Při 
získávání zakázek těžíme hlavně z pestré segmentové diverzifikace 
nabízených služeb. Od kapitálového vstupu PSJ jsme si slibovali 
rozšíření spolupráce s využitím synergií v rámci Skupiny PSJ, 
finanční i personální posílení firmy a rozšíření spravovaného 
portfolia. Přesně tyto aspekty naplňuje připravovaný vznik naší 
dceřiné firmy na Slovensku, který bude podpořen oboustrannou 
kooperací s bratislavskou sesterskou firmou PSJ Hydrotranzit,“ 
informoval Michal Rožnovský, jednatel a ředitel SCF Servis.

Dceřiná firma SCF Servis by měla svoji činnost zahájit od 
počátku druhé poloviny letošního roku. „Poskytneme jí know-how, 
které uplatňujeme v rámci českých aktivit, pomůžeme jí nastavit 
a implementovat potřebné realizační procesy a zabezpečíme 
kvalitativní standardy a zaškolení slovenského personálu. Věříme, 
že služby této nové firmy zaujmou naše stávající zákazníky 

v Česku, kteří realizují své aktivity také na slovenském trhu,“ doplnil 
Rožnovský.

Společnost SCF SERVIS zaměstnává přes 120 pracovníků
a její roční výkony se pohybují kolem 94 milionů korun. Centrála 
společnosti se nachází v Brně, v provozu je pobočka v hlavním 
městě Praze a v posledních letech se aktivity společnosti rozšířily 
téměř do všech větších měst v ČR. Mezi hlavní zákazníky firmy patří 
projektové společnosti developerské skupiny Lordship, dále ŽSD, 
TESCO, Coca-Cola, Raiffeisen Leasing, Johnson Controls, Knight 
Frank, PALMER CAPITAL a též PSJ.
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Dceřiná firma SCF Servis realizovala stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice v Brně. Foto: PSJ




