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Úvodní slovo ředitele 

 
Rok 2013 byl rokem pomalého návratu k dobám zdravější ekonomiky společnosti. 
Trend zvýšeného zájmu o naše služby a následně i o zařízení v průmyslové oblasti kompresorových 
stanic a chladících systémů pokračoval. Servisní práce v průmyslovém sektoru v návaznosti na 
ucelené služby a dodávky je správný a zdravý směr. 
 
V oblasti tepelných čerpadel se ukázalo, že restrukturalizace a změna přístupu k zákazníkům a 
zakázkám se vyplatila a toto se projevilo v celkovém ekonomickém výsledku divize vytápění, který po 
předchozích nedobrých letech se opět vrací do lepší ekonomické kondice s perspektivou růstu i pro 
rok 2014. 
 
Situace v regionu Liberec se oproti předchozímu roku zlepšila, i když počet realizací je stále menší, 
než by se dalo očekávat. Proto je v plánu pro rok 2014 posílení obchodního oddělení. 
 
Naproti tomu na pobočce v Českých Budějovicích byla situace opět lepší. Došlo jak k nárůstu objemu 
i počtů prodaných tepelných čerpadel, tak navíc míra zisku pobočky byla oproti loňskému roku vyšší. 
  
Po ekonomické stránce skočil rok sice celkově snížením celkového obratu, ale za to  zvýšením 
konečného zisku společnosti oproti roku 2012.  
 
Zhodnocení činnosti divizí a poboček 
 
Průmyslová divize – kompresory a chlazení opět odvedla velký kus práce. Na základě dobře 
připravených a realizovaných montáží celků jak kompresorových stanic, tak průmyslového chlazení 
navazují dobře organizované a profesionální servisní služby, které jsou zákazníky žádány a 
oceňovány. Tento kruh se tak uzavírá mírou poptávek při požadavku zákazníků o rozšíření 
technologie nebo její výměny.   
 
V oblasti kompresorů se dokončily velké akce - Centrální kompresorová stanice pro Elektrárny 
Opatovice - II etapa, systém chlazení pro DGS. 
Poskytováním komplexních a kvalitních servisních služeb, podpůrných služeb (měření úniků, měření 
množství a kvality stl. vzduchu) a dále pomoc při řešení nových potřeb zákazníků – rozvoj výroby, její 
změna, změna výrobních strojů a zařízení je správná cesta, kterou je třeba držet a neustále 
zlepšovat.  
 
V oblasti průmyslového chlazení z hlediska objemu byl stav opět podobný jako v předešlém roce.  
 
 
Divize vytápění během celého roku prováděla montáže zejména strojoven s tepelnými čerpadly 
země-voda a vzduch-voda včetně topných systémů. 
Proces ke zvýšení efektivity práce a restrukturalizace divize přinesl předpokládané výsledky. I když se 
obrat divize zvýšil jen nepatrně, míra zisku se dostala na požadované hodnoty a divize po předešlých 
ztrátových obdobích se vrátila k obvyklé míře zisku. 
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Pobočku Liberec se pomalu dostává z krize z minulých let, ale stále je na počet pracovníků pobočky 
malý počet zakázek a uzavřených smluv. Proto pro rok 2014 je spolu s ředitelem pobočky připraveno 
posílení obchodu pobočky. 
 
Pobočka České Budějovice opět zaznamenala nárůst obratu i počtu instalací. Míra zisku však 
poskočila a vrací se k hodnotám z let 2010. 
 
 Společnost nemá žádné pobočky ani organizační složky v zahraničí. 
 

 
Oblast ekonomie 
 
V oblasti hospodářských výsledků a ekonomických ukazatelů dosáhla společnost v roce 2013 
následující výsledky  
 
Obrat společnosti   180  mil Kč 
Zisk společnosti (před zdaněním)  6,0 mil Kč 
Počet stálých zaměstnanců  64  
 
 
 

Veskom, spol. s r.o.  obrat v mil. Kč 
 obrat v mil. 

Kč 
 obrat v mil. 

Kč 
 obrat v mil. 

Kč 

divize / pobočka rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

100  stlačený vzduch 76,1 113,7 143,6 107,5 

200  vytápění 58,7 66,97 38,2 39,5 

400  České Budějovice 25,35 29,23 19,6 22 

500  Liberec 10,1 13,8 8,6 11 
 
Žádné významné události po rozvahovém dnu nenastaly. 
 
 
 
Oblast kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce 
 
V oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce proběhla ve společnosti v lednu 2013 
dohledový audit externí organizací a společnost si všechny certifikáty ISO udržela. Jsou to ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001.     
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Oblast společenské odpovědnosti firem - CSR 
 
V oblasti CSR společnost opět pokračovala ve stanovených principech. Zapracování myšlenky 
společenské odpovědnosti ve vizi, strategii a tradici naší firmy je již samozřejmostí. 
V rámci oblasti výzkumu a vývoje společnost jako partner ČZU- technické fakulty pokračuje 
spolupráce na čtyřletém výzkumném projektu č. TA02020991 - Optimalizace energetických parametrů 
horizontálních zemních výměníků tepelných čerpadel s ohledem na půdní a hydrogeologické 
podmínky lokality.  
V rámci další 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,  
studenty třetích ročníků SPŠ stavební J.Gočára a  SPŠ Praha 10 – Malešice, obor TZB. 
 
Společnost dále v rámci CSR aktivit podpořila další akce a aktivity.  

 jezdecký team Šárky Tůmové v celostátní soutěži „Pony extra liga“ v jezdectví na pony.  

 závodní team VESKOM RACING,  

 golfový turnaj Junior VESKOM Cup a další sportovní aktivity mládeže. 

 oddíl stolního tenisu TJ Přezletice  

 podpora léčení 19ti leté slečny s vážnou chorobou 
 
 
Oblast propagace a marketingu 
 

Na základě stanoveného rozpočtu pro propagaci společnosti se propagační okruhy opět 
držely zejména v oblasti internetové propagace. V  polovině roku byla stanovena nová 
koncepce pro rok 2014 a v rámci její přípravné fáze byla ukončena spolupráce s firmou 
EFFECTIX a navázána spolupráce s firmou APPIO. Hlavním krokem pro následující období 
však bude obsadit ve společnosti pozici marketingového pracovníka a sním pak určit novou 
strategii a trendy propagace firmy. 

V oblasti výstav již tradičně proběhla účast na dvou regionálních výstavách - Dům a zahrada 
v Liberci a HOBBY v Českých Budějovicích.  

 
Úkoly pro rok 2014 
 

 Přejít na kompletní elektronizaci dokumentů včetně jejího oběhu a komunikace se zákazníkem 
 s ohledem na zkvalitnění administrativního procesu a také na snížení ekologické zátěže 
 odstraněním papírových dokumentů.  
 

 Doplnit tým společnosti o nové pracovníky. Hledat zejména mezil končícími studenty 
spolupracujících technických Vysokých škol 

 

 Nadále rozšiřovat poskytované servisní služby společnosti a průběžně vzdělávat všechny 
pracovníky této skupiny. 

 

V Praze dne 17.1.2014 
 
        Ing. Petr BUREŠ 
        ředitel společnosti 

bures
Bureš


