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Představení společnosti Veskom spol. s r.o.  

Veskom, spol. s r.o., byla založena v roce 1991. Od počátku bylo cílem společníků, kteří firmu 

vedou dodnes, vybudovat inovativní společnost, jež přináší na trh novinky a je lídrem ve 

svém oboru. Ke komplexním službám v oblasti stlačeného vzduchu a vytápění tepelnými 

čerpadly přibylo chlazení. Jak se později potvrdilo, byla to skvělá volba, neboť každá z oblastí 

funguje samostatně, ale při správném propojení je možno dosahovat velkých energetických 

úspor. 

„Když jsme zakládali naší společnost, tak jsme si za cíl vytkli následující: Chceme poskytovat 

komplexní služby v daném oboru od návrhu přes projekt, dodávku a montáž až po servis, a 

v těchto oblastech budeme ti nejlepší. Zvolené směry podnikání budou samostatné, ale pro 

užitek klienta se budou doplňovat a podporovat. Naše řešení je vždy komplexní, a proto 

funguje lépe,“ vzpomíná a hodnotí Ing. Petr Bureš, ředitel společnosti VESKOM GROUP. 

Postupně firma získala výhradní zastoupení pro český a slovenský trh prestižních 

nadnárodních společností Gardner Denver Oy, MTA SpA, HANWHA Techwin Co. Ltd. (dříve 

Samsung Techwin), Pneumofore SpA a je partnerem dalších jako jsou IVT Industrier AB, Alfa 

Laval Inc., JORC INDUSTRIAL BV, BAC – Baltimore Aircoli Company, atd. 

V současnosti VESKOM GROUP tvoří pět sesterských organizací, z nichž každá se specializuje 

na určitou oblast. Každá samostatně je předním dodavatelem úsporných energetických 

řešení pro průmysl i bytovou výstavbu. Jejich technologie a služby využívají zákazníci v ČR, SR 

a mnoha dalších zemích.   

Firemní politika je spojená s vysokými nároky na kvalitu a řešení za použití nejnovějších 

technologií a inovací a podpořena růstem vlastních lidských zdrojů. V současnosti pracuje 

v rámci skupiny 93 osob a její celkový obrat v minulém roce převýšil 441 milionů korun. 

„Dosavadní i budoucí úspěchy skupiny VESKOM GROUP závisí na našich špičkových 

zaměstnancích. Proto je spolupráce se studenty vysokých a středních škol a kvalita 

pracovního prostředí jednou z vnitřních priorit naší firemní kultury,“ zdůrazňuje Ing. Bureš. 

Společnost je certifikovaná systémem kvality práce dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Propojuje prvotřídní technologie a zařízení světových značek se špičkovým domácím know -

how.  

 „Celková kvalita v oblastech našeho podnikání již dávno není závislá pouze na kvalitě 

použitých technologií a komponentů. Stále více je ovlivňována souvisejícími službami, jako  



 

jsou poradenství, projekční činnost nebo dlouhodobý servis. Svůj úspěch proto nestavíme 

pouze na špičkových technologiích, jež používáme, ale na komplexní kvalitě celé zakázky, 

v níž je mnohdy instalace technologie jedním z nejjednodušších kroků,“ vyzdvihuje Petr Bureš.  

Veskom disponuje jedním z nejlépe technicky vybavených servisních středisek v ČR. Je 

vybaveno špičkovou měřicí technikou, sloužící například pro analýzu energetických toků či 

pro prediktivní servis.  

 „Většinu našich řešení si ověřujeme měřením na uskutečněných instalacích, případně v naší 

laboratoři provozního ověřování energetického potenciálu zemního masivu pro tepelná 

čerpadla, kde již 8 let měříme veličiny a prokazujeme funkci a úspory těchto zdrojů. Ve 

spolupráci s ČVUT a ČZU jsme realizovali několik výzkumných projektů. Výsledkem je 

například Metodika pro využití půdy jako zdroje energie pro tepelná čerpadla a dále Mapa 

tepelných vlastností půd v celé ČR,“ doplňuje Petr Bureš. 

Vyjmenovat všechna ocenění a úspěchy, kterých firmy VESKOM GROUP dosáhly za 

čtvrtstoletí své činnosti, by vydalo na obsáhlý materiál. Za všechny uveďme Cenu zdraví a 

bezpečného životního prostředí udílenou platformou BUSINESS LEADERS FORUM, kterou 

byla společnost oceněna čtyřikrát. Generální ředitel společnosti Petr Bureš byl letos 

finalistou soutěže Manažer roku, kde se umístil mezi 68 nejlepšími manažery České 

republiky.  
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S dodatečnými dotazy a požadavky se neváhejte obrátit na:  

paní Danu Samkovou  

mobil: 777 648 997 nebo 777 073 808, e-mail: samkova@seteva.cz 

 


