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Městské lázně
Nové Město na Moravě 
 
Reference PKS okna a.s. 
 
Celá budova je navržena z jednoduchých hranolů  
na půdorysu písmene V s rovnou střechou a atikou  
v jedné úrovni porušenou pouze trojúhelníkovým 
světlíkem bazénové haly. Ten tvoří architektonicky akcent 
tvarově jednoduché a čisté budovy a pojí se v něm funkce 
architektonická a urbanistická s funkcemi stavebně 
technickými – bazilikální denní osvětleni  
a větrání bazénové haly. 
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Vážení,

je mi ctí, že Vás mohu touto cestou pozdravit  

z pozice ředitele společnosti PKS okna a.s.

Hlavní úlohou naší práce je rozvíjet a zkvalitňovat služby 

spojené s naším okenářským produktem. Spolupracujeme 

s každým zákazníkem z firemního, privátního i ze státního 

sektoru a vždy je naším cílem odvést nadstandardní službu. 

Rozumíme očekávání našeho partnera a jsme vždy připravení  

jeho potřeby naplňovat. Náš výrobek dokážeme na trh  

dodat včas, v dostatečném množství a za přijatelnou cenu. 

Neustále rostoucí výkon společnosti PKS okna a.s. nám  

pomohl splnit jeden z dřívějších pozičních cílů, tj. stát se  

největším výrobcem oken v regionu Vysočiny a současně 

patřit mezi TOP 3 výrobce oken v rámci celé ČR. Poziční 

rozmach však není naším hlavním úkolem. Klíčovou hodnotou 

naší práce je nastandardní služba, vztah a odpovědnost  

k zákazníkovi.  

 

 

 

 
Ing. Edmund Neubauer 
ředitel PKS okna a.s.



Profil společnosti 2017 Profil společnosti 20176 7

Vize, poslání, cíle

Dáváme tvar  
budoucnosti ...[

Výrobkem a službou vybudovat 
prestižní značku PKS okna. 

Svým zákazníkům nabízet kvalitní produkt  
podpořený silnou a stabilní firmou s dokonalým  
servisem a současně neustále posilovat značku  
PKS okna na trhu výplní stavebních otvorů.

Podnikové vedení zaměřit  
na budování majetku společnosti  
s cílem využít tohoto majetku  
ke zvyšování standardu  
vyráběných produktů a současně  
věnovat pozornost zaměstnancům,  
kteří splňují stoupající nároky trhu a kteří 
disciplinovaně plní pracovní úkony.

VIZE

CÍLE 

POSLÁNÍ
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Bytový dům Sedmikráska 
Praha – Vysočany 
 
Reference PKS okna a.s. 
 
Vnější podoba rezidence odpovídá okolí a přilehlému  
parku. Fasáda budovy je tvořena převážně z barev  
typických pro květy sedmikrásky – bílá a žlutá. 
Dřevěná okna pak dávají celému projektu moderní styl.  
Tato přírodou inspirovaná architektura působí velmi  
„organickým“ dojmem a podtrhuje celé pojetí projektu,  
jenž chce i přes svoji velmi urbanistickou lokalitu udržet 
pevné spojení s přírodou a zelení. 
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Základní informace    

PKS okna a.s., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou,  

působí na českém trhu od samého počátku 90. let.  

Jde o ryze českou firmu. Výroba výplní stavebních otvorů  

probíhá v moderních provozovnách, kde jsou zpracovávány 

materiály renomovaných zahraničních dodavatelů.  

Stále se zvyšující produkce je budována na odborných  

znalostech podpořených mnohaletou tradicí. Z důvodu ještě 

většího přiblížení se zákazníkovi rozšiřuje společnost  

na území celé ČR síť svých prodejních míst.

Svojí činností, spojenou s dosažením cca 640 mil. Kč  

ročního obratu, se společnost v současnosti  

řadí do skupiny největších výrobců výplní  

stavebních otvorů v ČR. 

PKS okna a.s. je držitelem certifikátů systému  
řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001  
a environmentálního systému řízení  
dle normy ČSN EN ISO 14001. 

Zároveň je držitelem mezinárodního prohlášení  
o shodě CE. 

LET 
VÝROBY OKEN

PRODEJNÍCH MÍST  
V ČESKÉ REPUBLICE

VÍCE NEŽ

ROČNÍ OBRAT

mil. Kč

VÝROBNÍ 
ZÁVODY 640

3

80
26
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VÝVOJ CELKOVÝCH VÝKONŮ PKS okna a.s.

VÝVOJ POČTŮ ZAMĚSTNANCŮ PKS okna a.s.
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Plastová okna, dveře, stěny a zimní zahrady

Hliníková okna, dveře, fasády a zimní zahrady

Dřevěná okna, dveře, stěny a zimní zahrady

VÝROBNÍ PROGRAM:

45%  
THP pozice

15% 
Hliníková okna

55% 
Dělnické pozice

66% 
Plastová okna

19% 
Dřevěná okna

STRUKTURA VÝROBY 

STRUKTURA  
ZAMĚSTNANCŮ



Profil společnosti 2017 Profil společnosti 201714 15

Společnosti PKS okna a.s. si uvědomuje, že výroba oken 
se dnes již bez moderních technologií neobejde.  
Plnit různorodé požadavky zákazníků a architektů  
při dodržení současných norem je v dnešní době  
totiž pořádně náročné. Je k tomu potřeba nejen perfektní  
technická znalost, ale i technologické možnosti  
podpořené pravidelnými investicemi do technického  
výrobního vybavení. 

Vítaným kořením jsou pro zákazníky také dlouholeté  
zkušenosti s výrobou oken, důvěryhodnost dané  
společnosti a její velikost – jak co do objemu produkce,  
tak i zázemí. PKS okna a.s. se snaží těmto náročným  
požadavkům vyhovět. Roční obrat cca 640 mil. Kč  
a moderní výrobní prostory jsou toho důkazem. 

Moderní  
výrobní prostory
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Fakt, že se PKS okna a.s. řadí mezi TOP 3 největší výrobce 
oken v České republice, dodává všem ve firmě nejen jistou 
dávku hrdosti, ale přináší i povinnosti vůči sobě, především 
však vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům.  
I proto firma otevřela ve svém sídle ve Žďáru nad Sázavou 
nový moderní showroom. 

Odpovědnost ke svým zákazníkům a obchodním partnerům 
firmu vede k postupným a pravidelným aktualizacím  
ostatních stávajících poboček, které v rámci České  
republiky má. Ale také k budování nových poboček  
či showroomů v dalších vybraných městech tak,  
aby firma byla zákazníkům nablízku.

Moderní  
prodejní prostory
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Rezidence Ďáblický Háj
Praha - Ďáblice 
 
Reference PKS okna a.s. 
 
Tento moderní uzavřený rezidenční projekt tvoří  
9 nízkopodlažních vila domů a zahrnuje celkem  
52 luxusních bytů. Z architektonického pojetí  
je zjevný ústřední motiv – spojení předností velkoměstského 
bytu a rodinného domu na okraji města. Veliká okna většiny 
pokojů směřují do zeleně.
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Politika kvality

Závazek vedení 

Vedení společnosti se zavazuje zajistit podmínky a prostředky  

pro úspěšné zavedení, trvalé fungování a zlepšování systému 

kvality. Základní podmínkou je zajištění zisku a jeho účelné 

investování do rozvoje společnosti, tedy do zkvalitňování 

personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jejich 

optimálním využíváním pak bude zabezpečena spokojenost 

zákazníků a stabilizace spokojených zaměstnanců. 

Zaměření na zákazníka

Cílem je, aby zákazník odcházel  

vždy s pocitem, že pro jeho  

spokojenost bylo uděláno  

ve společnosti maximum.  

Je nutné poskytnout zákazníkovi  

plný servis v oblasti služeb  

a poradenství. Zákazník nesmí odejít 

ze společnosti s pocitem,  

že zde obtěžoval nebo že mu  

nebylo vyhověno, ačkoli to bylo  

v možnostech společnosti.

Jedná se zejména o podmínky  
a prostředky pro:

- rozšiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

- motivaci pracovníků; týmovou práci a spolupráci

- kvalitní interní komunikaci

- kvalitní technologické a technické zázemí

- vhodné a důstojné pracovní prostředí

- zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci

PRO ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VYŽADUJE VEDENÍ FIRMY OD ZAMĚSTNANCŮ: 

Spolupráci a týmovou práci Dodržování technologické  
a pracovní kázně

Aktivní přístup k rozšiřování  
a zvyšování kvalifikace

Tvořivost při zkvalitňování  
pracovních postupů  
i pracovního prostředí

Dodržování předpisů  
a pravidel bezpečnosti práce

Cítění sounáležitosti s firmou,  
jejímiž jsou zaměstnanci

Kontrolu vlastní činnosti tak,  
aby předávali vždy jen kvalitní práci

Péči o pořádek a čistotu  
pracovišť firmy

Reprezentativní a korektní  
vystupování uvnitř i navenek  
společnosti

Soustavné plnění pracovních  
povinností

Nezakrývání a neutajování chyb,  
vad a neshod Snahu o hospodárnost výroby

Zkvalitňování personálních, 
ekonomických a technických zdrojů

[
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Aktivní přístup 
k životnímu prostředí

[Politika environmentu

PKS okna a.s. vidí nutnost ochrany a zlepšování životního  

prostředí při své činnosti. Rozhodla se proto k aktivnímu 

přístupu k životnímu prostředí zavedením environmentálního 

systému řízení společnosti podle normy ČSN EN ISO 14001.

STANOVENÍM ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY SE SPOLEČNOST ZAVAZUJE: 

Dodržovat požadavky platné legislativy a ostatních požadavků na ochranu životního prostředí,  
dbát na prevenci a neustálé zlepšování životního prostředí. 

Usilovat při svých podnikatelských aktivitách o minimalizaci negativních dopadů vlastních výrobků, činností, procesů, 
služeb a prací na životní prostředí.

Aktivně přistupovat k řízení materiálových zdrojů, především k využívání odpadů a ke snižování spotřeby  
přírodních neobnovitelných surovin a energetických vstupů.

Aktivně působit na své smluvní partnery, zvláště subdodavatele, aby si osvojili správné environmentální postupy  
a zlepšili své chování k životnímu prostředí. 

Zvyšovat a prohlubovat informovanost zaměstnanců o ochraně životního prostředí,  
zajistit dosažitelnost informací i široké veřejnosti.
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Televizní studio Brno 
Brno - Lišeň
 
Reference PKS okna a.s. 
 
Nové studio České televize v Brně-Líšni představuje nové  
moderní zázemí pro televizi 21. století. Otevřením tohoto  
studia získalo Brno nejmodernější televizní komplex,  
který zatím v České republice vznikl. Díky tomu zde bude 
možnost pracovat na nejmodernějších technologiích  
a na nejnovějších zpravodajských systémech. 
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Organizační struktura PKS okna a.s.

Rozhodování  
a schvalování[

Statutární orgány společnosti

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ ÚSEK VÝROBNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK

Předseda: Ing. Petr Pejchal 
Členové: Ing. Edmund Neubauer 
 Ing. Petr Podaný

Předseda: Ing. Petr Pejchal ml. 
Členové: Věra Pejchalová
 Pavel Dvořák

PŘEDSTAVENSTVODOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA

VYSOČINA

OBLAST

EUROOKNA

DIVIZE

PRAHA,  
STŘEDNÍ ČECHY

PLASTOVÁ OKNA

BRNO,  
VÝCHODNÍ ČECHY

HLINÍKOVÉ  
KONSTRUKCE

REALIZACE STAVEB
OLOMOUCKÝ  

A ZLÍNSKÝ KRAJ
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Silná skupina,  
velká stabilita[

Začlenění PKS okna a.s.
ve skupině firem PKS 

PKS okna a.s.
- výrobce oken a dveří

W-PLAST.cz s.r.o.
- výrobce oken a dveří

HALPER s.r.o.
- výrobce oken a dveří

Q okna s.r.o.
- prodejce oken a dveří

PKS stavby a.s.
- generální dodavatel staveb

TBG PKS a.s.
- výroba betonářských směsí a malt

SANTIS a.s.
- projekční ateliér

REALSANT s.r.o.
- developerská činnost

THEIA a.s.
- investice do nemovitostí

PKS energo s.r.o.
- provozovatel fotovoltaických elektráren

CONVENT a.s.
- nájemní obchodní dům

HOTEL SKALSKÝ DVŮR
- seminární centrum ve středu ČR

PKS holding a.s. - mateřská společnost

Řídící činnost Daňové služby a poradenství Příprava nových oborů podnikání

Podpora v oblasti organizace Právní servis Zajišťování kapitálových vstupů

Účetní služby a poradenství Příprava rozvojových 
a investičních programů

Řízení jakosti a certifikace  
systému jakosti
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Hotel Fabrika
Humpolec 
 
Reference PKS okna 
 
Hotel se může pochlubit titulem Stavba roku 2012  
za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou  
energtickou koncepcí se zřetelem k důležitému
podílu na kultivaci městského prostředí.  
Celý design stavby je zajímavě řešen s ohledem  
k typu okolní zástavby.



Profil společnosti 2017 Profil společnosti 201732 33

Radek Jaroš započal své vysokohorské dobrodružství  
neúspěšným pokusem o zdolání Mt. Everestu v roce 1994. 
Kouzlu nejvyšších hor však naprosto podlehl a při své druhé 
výpravě do Himálaje v roce 1998 se mu podařilo vrcholu  
Mt. Everestu dosáhnout. Následovaly roky návratů  
s nespočtem expedic, v jejichž průběhu velmi pozvolně  
uzrávala myšlenka pokusit se o dosažení všech čtrnácti  
nejvyšších vrcholů světa. Hor převyšujících svou výškou  
magickou hranici 8 000 metrů nad mořem.

Dosažení tzv. Koruny Himálaje, jak se 14 nejvyšším  
vrcholům světa říká, ale nebylo Radkovým jediným cílem.  
Tím neméně důležitým bylo i dosáhnout jejich vrcholů  
bez služeb výškových nosičů nebo použití umělého kyslíku. 
Speciálně druhý fakt, že si Radek při svých výstupech  
nepomáhal umělým kyslíkem, velmi výrazně zvyšoval  
náročnost jeho výstupů. Radek je teprve 15. člověkem  
na světě, kterému se bez pomoci umělého kyslíku  
podařilo na všechny vrcholy nejen dostat,  
ale také se z nich v pořádku vrátit. 

Společnost PKS okna Radka Jaroše  
na jeho cestách pravidelně podporuje.

Společně 
až na vrchol



PKS okna a.s.

Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 697 301 
fax: +420 566 697 392

e-mail: okna@pks.cz 
 
www.pksokna.cz

Skupina firem PKS


