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Robot je dnes v normě ISO 8373 

definován jako „automaticky řízený, 

opětovně programovatelný, víceúčelový 

manipulátor pro činnost ve třech  

nebo více osách, který může být  

upevněn na místě, nebo může být 

mobilní při použití v průmyslových  

automatických aplikacích“. A přesně 

tato definice sedí na našeho nového 

kolegu z provozu výroby dřevěných 

oken, který se narodil 20. 4. 2018  

a který si hned po narození na sebe 

vzal obrovské břímě lakování 2 000 

okenních jednotek měsíčně. Zatím  

není pokřtěný, ale hned od narození  

má čilý zájem o práci. 

Přejme mu do jeho pracovního života 

hodně energie.

 

Ing. Edmund Neubauer

ředitel PKS okna a.s.

Vítáme  
nového kolegu!

Nový lakovací robot  
na divizi Eurookna

V průběhu prvního čtvrtletí (a první poloviny  
dubna) se odehrály doslova průlomové  
změny na provoze Eurookna, které jsme  
již delší dobu plánovali a připravovali jsme  
se na ně. Týkaly se investice do projektu 
změny lakovacího procesu. Tato celková  
a komplexní změna nás posouvá mezi  
několik málo firem v České republice,  
které „něco takového či podobného mají  
a pro své výrobky a zákazníky využívají“.  
Je to další potvrzení naší významné pozice 
mezi největšími českými výrobci dřevěných  
oken a dveří, kam již svým výrobním  
objemem i kvalitou produkce dlouhodobě 
patříme.

V rámci lakovny byly vytvořeny dva  
samostatné okruhy. První slouží k aplikaci 
základního laku a zahrnuje dva průběžné 
flotační moduly se závěsnou linkou bez 
sušícího tunelu. Tento okruh k aplikaci laku 
využívá proces Flowcoating, kdy dochází 
k impregnaci výrobků systémem sprchy. 
Výrobky ve vertikální poloze procházejí  
průběžně dvojitými stěnami s tryskami  
a jsou při průchodu kompletně  
„osprchovány“. Po zaschnutí a nutných 

mezioperacích se výrobky dostávají na druhý 
okruh, který se dá již nazvat lakovacím.  
Zde je aplikován vrchní lak pomocí  
ramenného robota, čímž je zajištěna  
konstantní kvalita i tloušťka povrchové  
úpravy. Následně výrobky v rámci  
dopravníku putují do sušícího tunelu  
a z něj poté na další dokončovací operace 
navazující na lakovnu (osazení kování,  
těsnění, výplní, skel, atd.).

Tato komplexní změna lakovacího procesu 
přináší zvýšení kvality nanášení povrchové 
úpravy, celkové zrychlení celého procesu  
v této části výrobního procesu a také  
efektivnější spotřebu nátěrových hmot.  
Vlivem sušícího tunelu jsme zajistili i kvalitnější  
a rychlejší vytvrzení naneseného laku.  
V neposlední řadě jsme tímto uceleným 
komplexem přispěli k zlepšení pracovních 
podmínek našich zaměstnanců a nezane-
dbatelný je i příspěvek k ochraně životního 
prostředí. Každopádně musíme také dodat, 
že na tomto projektu se podílelo velké 
množství lidí a všichni zaslouží poděkování 
za odvedenou práci či podněty.



Únorové setkání s autorizovanými prodejci

Billboardová 
kampaň 2018

Zákaznické okénko
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Ve čtvrtek 22. února proběhlo setkání  
s našimi obratově největšími autorizovanými 
prodejci roku 2017. Setkání se letos konalo  
v Hotelu Jezerka u vodní nádrže Seč  
na Chrudimsku. A mimochodem,  
do tohoto hotelu jsme v minulosti  
dodávali naše hliníkové výrobky.  

První část setkání vyplnily prezentace  
na aktuální firemní témata, a to jak  
z produktové, tak výrobní oblasti.  

Během února a března letošního roku  
jste mohli u různých hlavních silnic  
v rámci ČR zahlédnout billboardy s naší 
značkou PKS okna. Jednalo se o první část 
letošní billboardové kampaně, kterou jsme 
spustili v těch regionech, kde máme  
naše obchodní zastoupení.  

Druhou část kampaně spustíme  
letos na podzim. 

Nezapomněli jsme ale ani na obecnější téma, 
jako je nová revoluční legislativa zkráceně 
nazývaná GDPR. Prezentujícími byli  
Ing. E. Neubauer, M. Kabelka,  
Bc. J. Pokorná (z PKS holding),  
M. Hrdina, Ba (hons) a Ing. F. Hroch.
Druhou, již méně formální část obstarala  
volná zábava z nabídky hotelu.  
 
Všichni účastníci měli možnost využít např. 
„ostrou“ střelnici (samozřejmě včetně  

instruktora), bowling, ping-pong, bazén, 
saunu, wellness či jiné společenské  
a sportovní aktivity. S ohledem  
na neutuchající aktivitu a elán některých 
účastníků tato méně formální část končila  
až v pozdních nočních hodinách.

Více fotek z tohoto setkání najdete  
na našich www stránkách.

ZDE

http://www.pksokna.cz/setkani-s-autorizovanymi-prodejci-pks-okna-as-hotel-jezerka-22-2-2018


Rozhovor  
s Janou Pokornou o GDPR 

GDPR - ochrana osobních údajů 

V tomto čísle jsme se rozhodli  
prezentovat Vám, čtenářům Okenáře, 
i několik hlavních informací  
k zaklínadlu posledních týdnů  
a měsíců, tj. o GDPR. Co tato  
zkratka vůbec znamená? Jakých 
firem se týká? Jaké povinnosti pro 
firmy tato zkratka obnáší? Na toto 
i další podrobnosti jsme se zeptali 
paní Jany Pokorné, která má zavádě-
ní GDPR v naší firmě, potažmo v celé 
skupině firem PKS na starosti.  

osobních údajů dozorovému úřadu  
nebo povinnost vést záznamy o činnostech 
zpracování u společností s více  
než 250 zaměstnanci.

Existují přesná pravidla,  
jak by měly firmy postupovat,  
aby GDPR splňovaly?

Nařízení nepřináší žádný konkrétní návod. 
Každá společnost je jiná, co může být  
pro jednu firmu zásadní, nemusí být  
pro druhou vůbec nutné, a naopak. 

Jaké sankce hrozí u nedodržování 
tohoto nařízení?  

Sankce jsou stanoveny vysoké, jedná se  
až o 20 milionů eur nebo 4 % z celkového 
ročního obratu společnosti. Dovedu si  
představit, že takto by mohly být  
sankcionovány světové giganty za závažná 
porušení. Jen pro zajímavost, do dnešního 
dne padla v České republice nejvyšší pokuta 
4,2 miliony korun za opakované zasílání  
nevyžádaných obchodních sdělení.  
V případě úniku osobních dat nebo jiných 
problémů s daty hrozí ale firmám kromě 
finančních sankcí také ztráta důvěry  
a dobrého jména.   

Jak je tedy se zaváděním GDPR  
naše firma daleko? Jaké konkrétní 
kroky už proběhly a jaké se chystají  
v nejbližší době?

Za velmi důležité pro každou firmu považuji 
provedení analýzy osobních dat, to znamená,  

Na úvod Vás poprosíme o krátké 
představení. Jak dlouho v naší firmě 
pracujete? Na jaké pozici? 

Jsem zaměstnaná ve společnosti  
PKS holding a. s. od června loňského roku 
a pracuji na pozici vedoucí oddělení vnějších 
vztahů a tisková mluvčí. Kromě aktivit  
spojených s touto pozicí řeším spolu  
s vedením naší společnosti zavedení  
compliance systému do skupiny firem PKS 
(o tom v Okenáři určitě někdy příště)  
a právě zmiňované GDPR. 

Co se skrývá pod podivnou zkratkou 
GDPR?

GDPR znamená General Data Protection  
Regulation, česky Obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů. Toto nařízení 
vydala Evropská unie a vstoupí v platnost  
25. května letošního roku. Za cíl si klade  
zamezit nedbalému přístupu k ochraně  
citlivých informací. Nařízení přináší nová 
pravidla pro společnosti a instituce  
jak v komerčním, tak i státním sektoru.  
Z pohledu firem se týká všech, které nabízejí 
produkty a služby v EU nebo shromažďují  
a analyzují data obyvatel EU. 

Jak se musí firmy na GDPR připravit? 

Nařízení definuje osobní údaj a specifikuje 
zásady jeho zpracování a zabezpečení. 
Obyvatelům EU přináší v souvislosti s jejich 
osobními údaji nová práva, která musí  
správce těchto údajů respektovat a být  
na ně připraven. Další novinkou bude  
ohlašování případů porušení zabezpečení 

aby daná společnost věděla, jaká má osobní 
data, kdo s nimi pracuje a jakým způsobem.  
Tato analýza už ve skupině firem PKS  
proběhla loni. Koncem minulého roku jsme  
v GDPR začali školit naše zaměstnance,  
od dělnických profesí až po vedoucí  
pracovníky. Školeni jsou i všichni nově  
příchozí. Vzniká GDPR příručka a v rámci 
celé skupiny firem PKS jsou a postupně 
budou prováděna opatření zajišťující  
soulad s GDPR.

Co byste popřála nám všem v oblasti 
GDPR? Abychom se z tohoto všeho 
„nezbláznili“? 

Všem těm, kteří pracují s osobními daty, 
přeji, aby tato data nevnímali jen jako shluky 
písmen a číslic, ale jako citlivé informace 
identifikující konkrétní osoby. Pevně věřím, 
že pro skupinu firem PKS nebude GDPR 
problém, a zároveň chci tímto všem  
zúčastněným kolegům poděkovat  
za skvělou spolupráci.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jana Pokorná

Vedoucí oddělení vnějších vztahů,  
tisková mluvčí PKS holding a.s.
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Administrativní okénko



Žďárský nohejbal  
10 let pod značkou PKS okna

Sportovní okénko
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Dvě zajímavá výročí si v letošním roce  
2018 připomene žďárský nohejbalový klub: 
50 let od svého založení je jistě milník,  
u kterého se sluší zastavit, pohlédnout zpět  
a zhodnotit dosavadní vývoj. A sezóna  
2018 bude navíc už desátou, ve které 
družstvo mužů nastupuje pod názvem svého 
generálního partnera, tedy PKS okna.  
Nohejbalový areál na Bouchalkách tak ožije 
23. června 2018 oslavami půl století  
od založení oddílu. Vyvrcholením oslav  
bude soutěžní zápas PKS oken  
s jihomoravským celkem z Holubic,  
v jehož řadách nastupují jednak bývalí hráči 
žďárského týmu, ale představí se  
i několikanásobný mistr světa v singlu  
a ve dvojicích Petr Bubniak.

Uplynulá sezóna (ročník 2017) byla pro  
žďárské nohejbalisty poměrně úspěšná. 
Družstvo mužů skončilo ve II. nohejbalové  
lize na solidním čtvrtém místě, což po 
odchodu několika klíčových hráčů do vyšší 
soutěže můžeme považovat za dobrý  
výsledek. Zahanbit se nenechali ani hráči 
mládežnických družstev – především starší 
žáci o sobě dali hodně vědět! Zisk titulu 
Mistrů ČR ve trojicích bude v nohejbalové 
kronice zapsán zlatým písmem. Tito chlapci 
dále vyhráli dlouhodobou soutěž Českého  
nohejbalového svazu s názvem Pohár ČNS,  
což je rovněž výborný výsledek, a na  
Mistrovství ČR ve dvojicích skončili na pátém 
až osmém místě. Nejmladší nohejbaloví  

benjamínci byli také úspěšní, když na MČR 
ve dvojicích a trojicích v kategorii mladších 
žáků shodně obsadili rovněž páté až osmé 
místo. Tyto dobré výsledky mládežnického  
nohejbalu jsou odrazem dlouhodobé práce 
Tréninkového centra mládeže, které bylo 
Žďáru nad Sázavou přiděleno Českým no-
hejbalovým svazem jako jedno ze sedmi  
v celé České republice.

A jaký je plán na rok 2018? Družstvo  
PKS oken bude samozřejmě pokračovat 
v ligových bojích, mládež obsadí všechna 
Mistrovství ČR v jednotlivých disciplínách 
a kategoriích, Pohár ČNS a dlouhodobou 
krajskou soutěž. Nicméně největší novinkou 
pro letošní rok je účast žďárského dorostu  
v dorostenecké lize, což je nejvyšší soutěž 
této kategorie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Pivnička
trenér nohejbalistů 
PKS okna Žďár nad Sázavou

Nebývalý sportovní úspěch zaznamenal 
v únoru náš dlouholetý zaměstnanec, 
obchodní ředitel Miroslav Bukáček.  
Stal se regulérním mistrem světa!  
A v jaké že to bylo sportovní disciplíně?  
V rybníkovém hokeji. Parta šesti  
převážně bývalých žďárských  
druholigových hokejistů s názvem 
„Starý pušky“ totiž triumfovala  
na mistrovství světa, které se konalo 
začátkem února v kanadském  
městečku Plaster Rock. 

Hrálo se na plácku o rozměrech zhruba 
40 krát 20 metrů. Na zamrzlém jezeře 
Roulston vytvořili organizátoři vedle 
sebe celkem 20 hřišť. „Celou tu naši 
cestu k vítězství jsme si strašně moc 
užili a jsou to pro nás všechny neza-
pomenutelné zážitky. Dá se říct, že na 
závěr našich převážně druholigových 
hokejových kariér se nám splnil sen  
z dětství, tzn. dostat se do Kanady  
a vyhrát tam mistrovství světa. Byť se 
nejednalo o klasický hokej, ale o ten 
rybníkový. Příští rok nám držte palce, 
chystáme se letošní vítězství obhájit,“ 
říká s úsměvem opravdový mistr světa 
Miroslav Bukáček.

Miroslav Bukáček 
mistrem světa
v „rybníkovém“  
hokeji
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