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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Úvodní slovo ředitele
Rok 2015 byl rokem organizačních změn a zároveň i mírného růstu v zakázkové i ekonomické oblasti
celé společnosti
Celkové oživení ekonomiky společnosti se projevilo i na nových požadavcích stávajících zákazníků
z oblasti průmyslu – obnova technologií, rozšiřování výrobních ploch, navyšování výrobních kapacit.
To vše se projevilo na počtu a velikosti zakázek, a to jak v oblasti stlačeného vzduchu, tak v oblasti
chlazení.
I oblast stavebnictví zaznamenala oživení, ale jeho dopad budeme očekávat až v obdobích
následujících. V oblasti vytápění jsme si udrželi svoji pozici, zrealizovali několik zajímavých realizací
a také rozšířili dodávky i na montáže topných systémů a kotelen bez tepelných čerpadel pro
municipální sféru (MŠ, ZŠ i věznice)
Hlavním těžištěm každodenní vytíženosti a hlavně pravidelných příjmů společnosti jsou i nadále
servisní služby v oblasti průmyslu, a to ve všech sférách.
Hlavním úkolem v oblasti vnitřního chodu společnosti, který si vedení společnosti vytyčilo, byla
zahájení organizační změny uvnitř společnosti. Jasně se ukázalo, že společnost je sice na tyto změny
připravena, ale chybí dostatek vůdčích osobností na pozice samostatných manažerů divizí. Proto byli
provedeny změny tam, kde tyto manažery máme – tj. Divize servisních služeb, Provozně-ekonomická
divize a pobočka České Budějovice. Ostatní pozice jsou ve stádiu, kdy manažerskou práci nadále
vykonávají jednatelé společnosti a schopné osoby budou nadále hledány nebo vychovávány. Je to
úkol na další období.
Tyto změny probíhají ve shodě s vizí společnosti a stanovenými cíli a úkoly.
Vize společnosti:

Společnost Veskom bude stabilní společností na tradičních trzích.
Firemní hodnoty :
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Zhodnocení činnosti divizí a poboček
Průmyslová divize na základě dlouhodobých obchodních příležitostí a spolupráce uzavřela a
zrealizovala několik velice zajímavých zakázek, kde se opět ukázal velký technicky potenciál jak
našich projektantů, tak realizátorů.
Díky odborným znalostem i nasazení jsme zvládli technicky složité zakázky i zakázky v krajně
nestandardních podmínkách – ať už prostorových a nebo termínových.
Ukázala se i velice smysluplná a perspektivní spolupráce se společností Alfa Laval.
Servisní služby jsou zákazníky žádány a oceňovány ve stále větší míře.
Významné zakázky, které byly realizovány v letošním roce :
Kompresorová stanice a chlazení
DGS
Kompresorová stanice a chlazení
DURA Strakonice a DURA Blatná
Systém chlazení
KOLBEN SCHMIT
V oblasti vytápění byli prováděny zakázky jak s dodávkou a montáží strojoven s tepelnými čerpadly,
tak ale byly prováděny zakázky topných systémů a plynových kotelen pro objekty státní správy. Tím
byl zabezpečen dostatek montážních prací pro naše montážní oddělení.
Situace na pobočce České Budějovice se zejména díky jejímu řediteli nejen stabilizovala, ale došlo i
k navýšení zakázek a tím i obratu.
Pobočka Liberec nadále procházela nepříjemným obdobím spojeným jednak s dlouhodobou nemocí
administrativní pracovnice, krátkodobou nemocností ostatních pracovníků a příliš pomalým
získáváním zakázek v dané lokalitě novým obchodním pracovníkem, který alternuje z Prahy. Pro rok
2016 bude rozvoj nebo restrukturalizace pobočky jedním z hlavních témat.
Společnost nemá žádné pobočky ani organizační složky v zahraničí.
Oblast ekonomie
V oblasti hospodářských výsledků a ekonomických ukazatelů dosáhla společnost v roce 2015
následující výsledky
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Žádné významné události po rozvahovém dnu nenastaly.
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Oblast kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
V oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce proběhla ve společnosti v lednu 2014
dohledový audit externí organizací a společnost si všechny certifikáty ISO udržela. Jsou to ISO 9001, ISO
14001, ISO 18001.

Oblast výzkumu a vývoje
V rámci oblasti výzkumu a vývoje společnost jako partner ČZU- technické fakulty pokračovala
v posledním roce spolupráce na výzkumném projektu č. TA02020991 - Optimalizace energetických
parametrů horizontálních zemních výměníků tepelných čerpadel s ohledem na půdní a
hydrogeologické podmínky lokality. V rámci tohoto projektu již vznikly materiály, které jsou velmi
dobrým výsledkem této spolupráce. Jednak je t Metodika horizontálních výměníků pro tepelná
čerpadla a dále Mapa ČR vlastností půdních hornin pro zemní výměníky.
Dále jsme podali a na konci roku obdrželi Užitný vzor č.28973 a následně Patent č.305815 na ešení
souběžného chlazení a topení při využití zemních tepelných čerpadel pomocí Chladících modulů
VESKOM CM.
Je to výsledek dlouhodobé práce našeho projekčního teamu, zejména pak Ing. Pavla Libory.
Oblast společenské odpovědnosti firem - CSR
V oblasti CSR společnost opět pokračovala v dvou hlavních zaměřeních, a to je jednak spolupráce se
středními a vysokými školami a dále v podpoře neziskových organizací či projektů.
V rámci spolupráce se sektorem školství probíhali i v letošním roce v našem školícím a výzkumném
centru přednášky pro studenty ČVUT, fakulty stavební, obor Budovy a prostředí, ČZU – Technická
fakulta, studenty třetích ročníků SPŠ stavební J.Gočára a SPŠ Praha 10 – Malešice, obor TZB. Dále
naše společnost se podílela na organizaci Letní školy TZB, kde se vybraných 25 studentů z ČVUT ve
3 dnech vypracovávalo pod vedením odborníků energetické koncepce zadaného projektu sportovního
areálu.
Naše společnost dále v rámci CSR aktivit podpořila další akce a aktivity.
 Mezinárodní kolo vysokoškolských studentů SVOČ 2016
 Sponzorská podpora SŠ Na Třebešíně Praha 10
 závodní team VESKOM RACING,
 oddíl stolního tenisu TJ Přezletice
 podpora sportovních a volnočasových aktivit zaměstnanců
 víkend zaměstnanců s dětmi MOKSEV
 Veteran RALLY Český Krumlouv
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Oblast marketingu a propagace

Na základě stanovené strategie byla navázána spolupráce se společností SETEVA, která
pro naši společnost zajišťuje externí marketing, a to zejména ve vztahu k mediím. Na
základě této spolupráce vyšlo v 2/2 roku v odborných časopisech a také v elektronických
mediích několik odborných článků o činnosti naší společnosti.
V rámci propagace probíhaly již standardní výstavy Dům a zahrada v Liberci a HOBBY v
Českých Budějovicích. A po celý rok byl naplňován plán propagace, tj. zajišťování
propagačních činností, udržování internetových stránek, prezentace na sociálních mediích.

Úkoly pro rok 2016


Pokračovat v organizační přestavbě uvnitř společnosti dle nastaveného harmonogramu



Nadále posilovat obchodní aktivity společnosti.



Přijmout nové odborníky z řad absolventů VŠ a doplnit tak team pracovníků.

V Praze dne 15.5. 2016

Ing. Petr BUREŠ
ředitel společnosti

