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Měření a zpracování dat změnilo podstatu servisních služeb Veskom
Veskom, spol. s r.o., byla založena v roce 1991. Je to inovativní společnost, která po celou
dobu přináší na trh novinky a je lídrem ve svém oboru v oblastech stlačeného vzduchu,
průmyslového chlazení a vytápění tepelnými čerpadly. Tato kombinace umožňuje řešit nejen
danou problematiku, ale též problematiku energetických úspor jejich vhodným propojením.
„Základním mottem od vzniku společnosti je poskytování komplexních služeb v daném oboru
od návrhu přes projekt, dodávku a montáž až po servis, a v těchto oblastech být ti nejlepší.
Zvolené směry podnikání budou samostatné, ale pro užitek klienta se budou doplňovat a
podporovat. Navíc vždy musí zohledňovat trendy a být tak na technické úrovni daného
období,“ hodnotí její činnost Ing. Petr Bureš, spoluzakladatel společnosti a předseda
představenstva skupiny VESKOM GROUP.
Od roku 2015 firma prochází procesem přeměny z rodinné firmy zakladatelů na samostatnou
společnost řízenou profesionálními manažery. Tento proces byl završen právě v těchto
dnech, kdy řízení společnosti přebírá nový výkonný ředitel společnosti Ing. René Kunčar.
„Vracím se do společnosti, kde jsem se v začátcích mnoho naučil, která mi mnoho dala a tak
bych jí chtěl vše vrátit, a to bez nadsázky, i s úroky,“ řekl Ing. Kunčar.
Stávající majitelé neodchází. Naopak, zůstávají v pozici jednatelů a členů představenstva
skupiny a navíc každý se bude coby odborník na danou problematiku podílet na rozvoji
dílčích oblastí.
V současnosti VESKOM GROUP tvoří devět sesterských organizací, z nichž každá se
specializuje na určitý obor. Každá samostatně je předním dodavatelem nebo konzultantem
energetických řešení jak pro průmysl, tak i pro občanskou či komerční 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 přes 130 osob a její celkový obrat v minulém roce
převýšil 550 milionů korun.
Mateřská společnost Veskom, spol. s r.o., 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.
„Jak jsem již v minulém roce říkal, celková kvalita v oblastech našeho podnikání již dávno
není závislá pouze na špičkové kvalitě použitých technologií a komponentů. Stále více je

ovlivňována souvisejícími službami, jako jsou poradenství, projekční činnost nebo dlouhodobý
servis.
Proto jsme se v roce 2017 soustředili zejména na využívání služeb našich odborně
poradenských společností TCG Technical Consulting Group a GT Energy jak pro nové
zákazníky, tak i pro naše stávající klienty. Dále jsme investovali nemalé prostředky do nových
technologií podporujících Prediktivní údržbu, měření a vyhodnocování dat tak, aby naše
servisní služby změnily svoji podstatu – nikoli zásah v případě poruchy, ale pravidelná
kontrola a monitoring, který jí předchází. Tento proces je procesem dlouhodobým, vyžaduje
nové přístupy pracovníků, nové způsoby myšlení vedoucích pracovníků a v neposlední řadě
zvyšuje nároky na monitorovací technologie a efektivní práci se získanými daty,“ říká Petr
Bureš.
A jak nejlépe představit postoj společnosti Veskom a její přístup než následujícím vyjádřením
jejího nového ředitele: „Spolupráce se vzájemným respektem znamená pro zákazníky
VESKOM důvěru ve spolehlivé komplexní řešení.“
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