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Chtěl bych Vám prostřednictvím první-
ho letošního čísla PBS REVUE poděko-
vat za to, jak jste přistoupili k pracovním 
událostem v roce 2015, který nebyl vůbec 
jednoduchý. Zároveň jsem také zvědavý, 
co nás čeká.
Určitě jste zaznamenali, že loni došlo 
k personálním změnám, které by v le-
tošním roce měly nést své ovoce. Dou-
fám, že nastartují růst firmy, abychom 
se v následujících letech vrátili tam, kam 
právoplatně patříme - do širšího povědo-
mí třebíčského regionu i celé republiky. 
Budeme rozhodně více na očích, a to 
i díky akcím jako Dny otevřených dveří, 
setkání se středními školami nebo díky 
naší přítomnosti na veletrzích. Máme 
v tomto ohledu výhodu, že jsme součás-
tí silné skupiny, jejíž jednotlivé podniky 
budou mezi sebou stále více spolupra-
covat. Z vlastní zkušenosti mohu říct, 
že globální zákazníci nás tak již berou. 
Osobně se snažím účastnit obchodních 
jednání, rozvíjet povědomí celé skupiny 
a vývoj za posledních 6 měsíců mě vede 
k optimismu. Ačkoliv se zvýšenými náro-
ky zákazníků ruku v ruce přichází i tlak, 
jsem přesvědčen, že máme na to, aby-
chom to zvládli a ukázali, že jsme moder-
ně řízená firma s velkým potenciálem.
Ovšem za to, že čerstvý časopis, který 
držíte v rukou, obsahuje dost optimis-
tických informací, nemůže pochopitel-
ně jen skupina Jet Investment Manage-
ment, ale především úsilí Vás všech, kteří 
se ve společnosti pohybujete. Díky Vám 
za Vaši poctivou práci a zkrátka za vše, 
o čem si můžete přečíst v následujících 
článcích.
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úvodník

Milí čtenáři, vážení zaměstnanci!

strategické téma
PBS INDUSTRY se mění

S generálním ředitelem Jiřím 
Koukolou jsme mluvili o prio-
ritách v řízení firmy, o tom, co 
změny přinesly a ještě přinesou 
zaměstnancům i celé společnosti, 
a o aktuálním plánu na rok 2016.

Jak Jiří Koukola podotkl, strategie pro 
rok 2016 přirozeně navazuje na úko-
ly, které jsme si stanovili již v polovině 
loňského roku jako seznam prioritních 
opatření pro nejbližší období. Na počát-
ku jeho nástupu do funkce generálního 
ředitele si definoval oblasti, ve kterých 
viděl prostor ke zlepšení: „Jde o celkem 
široký záběr napříč všemi odbornými 
úseky, namátkou od nového mzdového 
a motivačního systému a systému řízení 
lidských zdrojů, přes posílení výrobních 
a technologických kapacit včetně tech-
nických složek a know-how firmy, efek-
tivní informační systém, aktivní obchod 
nebo řízení zakázek až po marketingo-
vé aktivity a externí komunikaci firmy. 
V každé oblasti jsme pak identifikovali 
příčiny nedostatků a cesty k jejich nápra-
vě.”
Zmíněný souhrn prioritních opatření 
se tak stal vstupním podkladem pro re-
alizaci jednotlivých kroků. „Celé vedení 
společnosti k plnění tohoto plánu při-
stoupilo velmi aktivně a dnes, po relativ-
ně krátké době, zaznamenáváme téměř 

ve všech částech firmy opravdu znatelný 
posun,” pochvaluje si Jiří Koukola. Podle 
něj PBS INDUSTRY nyní zažívá přerod 
ve firmu s prvky moderního řízení, čehož 
si všímají nejen naši zaměstnanci, ale 
i naši zákazníci a nejbližší okolí.

Jedním z prvních příkladů je třeba sou-
časná kondice výrobního úseku Stavební 
stroje, kde se podařilo zastavit propad 
zakázkové naplněnosti loňského roku, 
zvýšit kvalitu a termínové plnění našich 
dodávek. „Nastavili jsme také naprosto 
odlišný styl komunikace se zákazníky 
a jejich reakce ze společných jednání  
jednoznačně potvrzují, že jsme zvolili 
správnou cestu,” upozorňuje Jiří Kouko-
la s tím, že v současné době se dokončuje 
zbývající část opatření, která zajistí udr-
žitelnost tohoto trendu i v budoucnosti.

Mezi konkrétními cíli v plánu na tento 
rok, je navýšení ukazatele tržeb, který 
je stanoven na 694 896 korun, naplnění 
plánu zaměstnanosti, snížení nemoc-
nosti o 20 % a efektivní využívání řádné 
pracovní doby. Pro úspěch celé firmy 
a spokojenost všech zaměstnanců bude 

dále podle Jiřího Koukoly nejdůležitější 
zvýšit efektivitu procesů a produktivitu 
práce, zlepšit řízení zakázek, prohlou-
bit týmovou spolupráci a komunikaci 
a v neposlední řadě také pečovat o firem-
ní kulturu. 

„Jsem rád, že drtivá většina ze všech 
mých spolupracovníků v PBS INDUS-
TRY vnímá probíhající změny pozitiv-
ně, ale teď bude zcela rozhodující, aby 
úspěch nastolených změn podpořili 
i svým maximálním pracovním nasaze-
ním a zodpovědným přístupem k plnění 
pracovních úkolů. Po osmi měsících ve 
funkci můžu říct, že naše šance na spo-
lečný úspěch jsou vysoké,” dodává na 
závěr GŘ Jiří Koukola.
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Vážení zaměstnanci, přeji Vám 
jaro plné šťávy a radosti ze 

života! 

Jiří Voda, manažer projektu 
majoritního akcionáře



Pro PBS Revue jsme zpovída-
li vedoucí obchodních odděle-
ní Energetiky, Stavebních strojů 
a Ocelových konstrukcí: pány Valu, 
Nezvala a Sýkoru.

„V Energetice se v tomto roce zaměříme 
na získání nového zákazníka. Momen-
tálně sice spolupracujeme se všemi svě-
tovými lídry energetiky, nicméně jeden 
z nich - General Electric - tvoří více než 
50 % objemu našich zakázek. Nechceme 
a nemůžeme být do této míry závislí jen 
na jedné firmě,“ vysvětluje hlavní ob-
chodní cíl Stanislav Vala, který za PBS 
INDUSTRY „kope“ už úctyhodných 

deset let a ve své kanceláři mimo jiné 
hrdě vystavuje kolekci her divadla Járy 
Cimrmana. Ačkoliv je energetický byz-
nys velmi citlivý na turbulence v tržním 
prostředí  nebo třeba na vývoj cen ropy, 
aktuálně jsou objemy zakázek na úrov-
ni minulého roku a výhledově by moh-
ly být dokonce navýšeny o 30 až 40 %. 
„Chci moc poděkovat všem lidem ve vý-
robě, kteří nás obchodníky podrželi. Bez 

vzájemné symbiózy a komunikace by to 
prostě nešlo,“ dodává Vala.

Radek Nezval identifikoval jako hlavní 
cíl divize Stavebních strojů stabilizaci 
objemu zakázek u stávajících zákazníků. 
„Během druhého pololetí 2015 se nám 
podařilo navýšit obrat téměř o 50 %. To 
je úspěch, na druhou stranu je na výrobu 
vyvíjen velký tlak,“ popisuje Nezval situ-
aci a s úsměvem dodává: „Naši kolegové 
z výroby jsou však srdcaři. Vzhledem 
k aktuálnímu počtu zaměstnanců, to lidé 
ve výrobě nemají jednoduché. Vycháze-
jí nám ale neuvěřitelně vstříc, jsem jim 
upřímně vděčný. Chápou, že musíme 

dokázat, že PBS je pro zákazníky ten 
správný partner, který dokáže splnit je-
jich očekávání.“ Pokud půjde stabilizace 
podle plánu, do půl roku by také moh-
la začít pracovat druhá směna, která by 
znamenala nárůst výroby o 50 %.

„Ačkoliv situace na trhu je pro Ocelo-
vé konstrukce dlouhodobě nepříznivá 
– i kvůli tomu, že si nyní konkurujeme 

s výrobci z Číny, kteří mají výhodu mno-
honásobně větších, nevyužitých kapacit 
a levnější práce - naše obchodní bilance 
je stabilizovaná. Máme rozpracovaná 
jednání o zakázkách, které pokryjí až dvě 
třetiny ročních kapacit,“ popisuje situaci 
Petr Sýkora. V Moravském Krumlově si 
potrpí na osobní vztahy se svými klíčo-
vými zákazníky, vždyť s některými z nich 
jsou ve styku už přes dvacet let. „Neberou 
nás jen jako subdodavatele, ale partnery. 
Díky zavedení 3D softwaru se podílíme 
nejen na výrobě a kreslení výrobní do-
kumentace, ale i na tvorbě projektů, což 
šetří čas oběma stranám,“ pochvaluje si 
Sýkora spolupráci především s partnery 

z Holandska. Komunikaci bere Sýkora 
vážně i ve firmě: „ S výrobou jsem v úz-
kém kontaktu. Chceme vytvořit atmosfé-
ru bez napětí, aby lidé mohli skutečně 
tvořit. A to platí i pro změny mzdového 
systému – chtěl bych lidem vzkázat, že se 
nemusí ničeho obávat. Jako každé nové 
opatření, i toto se musí usadit. Doufám, 
že si právě díky tomuto systému udrží-
me všechny dobré pracovníky a budeme 
atraktivnější i pro nové uchazeče.“
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novinky z obchodu
Tři mušketýři z PBS a jejich obchodní 
plány pro rok 2016

rozhovor
„Tento rok bude plný práce.“

Jan Baran, nový ředitel výroby pro 
stavební stroje, přišel jako tech-
nolog obrábění do PBS přímo 
z brněnské VUT již v roce 2008. 
Ředitelský post v nově založeném 
útvaru zastává od června loňského 
roku. Pod sebou má celkem 62 za-
městnanců, z toho 52 lidí pracuje 
ve výrobě, v jejímž programu je cca 
60 typů sériových výrobků, které 
dodáváme zákazníkům ze zemí EU, 
především z Rakouska, Německa 
nebo Francie. 

Jak hodnotíte změny, ke kterým došlo ve 
výrobě v uplynulém období?
Jako nutné a dobré. Jednoznačně reagu-
jí na současné trendy trhu, na zvyšující 
se nároky zákazníků týkající se termínů, 
kvality a ceny. Jsem přesvědčen, že v kon-
kurenčních firmách jsou také samozřej-

mostí. V této souvislosti vnímám pozi-
tivně i nový mzdový a motivační systém 
a doufám, že kolegové ho takto budou 
vnímat co nejdříve. Je podle mě spra-
vedlivý, zohledňuje nejen individuální 
výkony, ale úspěšnost firmy jako celku.

Aktuálně útvar stavební stroje čekají nějaké 
další novinky?
Vedle změn v managementu jsme napří-
klad zahájili přípravu na zavedení čáro-
vého kódu, díky kterému budeme v kaž-
dém okamžiku přesně vědět, jaký je stav 
výroby, což je důležité nejen pro pláno-
vání. Čekají nás taky další nové investice.

Jaké?
Pořízení dvou nových stavebnicových 
prototypových pracovišť, které výrazně 
zvýší efektivitu při výrobě nových pro-
duktů. Další investicí je i 3D měřící zaří-
zení, které pomůže především oddělení 

kvality, náročné měření a složité vytvá-
ření protokolů nahradí moderní, přesný, 
rychlý a zábavný systém.

Co ještě očekáváte od roku 2016?
Že splníme dané cíle. A to bude možné 
jen za předpokladu týmové práce a dob-
ré komunikace všech útvarů a lidí v nich. 
Protože došlo ke zvýšenému obchodní-
mu úsilí Radka Nezvala, manažera pro-
jektu, očekávám taky nárůst objednávek 
a s tím spojené značné množství práce.

To bude vyžadovat nějaké organizační změ-
ny?
Nutné je vytvoření druhé směny, která by 
zaměstnala 10 až 15 lidí. Další prioritou je 
pak vybudování plnohodnotného útvaru 
plánování, posílení výroby o programá-
tora a operátora svařovacího robota nebo 
o strojní zámečníky a svářeče právě pro 
uvažovanou druhou směnu.
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seriál: seznamte se personální & odbory
„Zimu nemám ráda. Těším se, až si obleču 
dres a vyrazím na kolo.“

Proběhlo školení nového mzdového 
a motivačního systému

Být první není nikdy lehké. Ačko-
liv se jí do rozhovoru vůbec nechtě-
lo a dokonce tvrdohlavě bojovala 
i s fotografem PBS Revue, nakonec 
z našeho povídání s Annou Drápe-
lovou vznikl opravdu pěkný rozho-
vor. Už teď se těšíme na interview 
s někým z vás do příštího čísla, 
Anna vám potvrdí, že se není čeho 
bát!

Dobré ráno, jak dlouho už jste dnes v práci?
Od šesti. Brzké vstávání mi ale nevadí, 
jsem totiž skřivan, žádná sova. Navíc, co 
nenaspím během týdne, doženu o víken-
du.

Na jaké pozici v PBS INDUSTRY pracuje-
te?
Jsem operátorka skladu. 

Jak vypadá váš pracovní den?
Mám na starost celý sklad. V praxi to 
znamená, že od rána pracuji s počítačem 
v programu SAP. Pravidelně za mnou 
během rána přijde mistr, se kterým pro-
bereme, co je potřeba objednat. Poté píšu 
poptávky, vyřizuji a hodnotím nabídky 
a sepisuji požadavky na objednání. Když 
je potřeba, posílám nářadí do opravy - 
třeba hydraulické válce, nýtovací kleště 
nebo magnetické vrtačky – a také posí-
lám nabrousit některé závitníky a tvrdo-
kové vrtáky s povlakem. Často se u mě 
zastaví chlapi z výroby, kteří potřebují 
nafasovat nářadí. Vždycky na konci mě-
síce také eviduji objednávky brusných 
a řezných kotoučů od mistrů na další ob-
dobí. Když o tom tak přemýšlím, každý 
den je vlastně úplně jiný...

Promiňte, ale nejste tu trošku osamělá?
Ani ne. Mně takový režim dokonce i vy-
hovuje. Jsem prostě takový typ.

A baví vás to?
Představte si, že opravdu ano. V Třebíči 
jsem se vyučila obráběčkou, takže jsem 
vlastně, jak já říkám, od černýho řemes-
la. Nejdříve jsem pracovala 11 let v Uni-
pletu v Třebíči u pletacích strojů, ale ten 
zkrachoval. Na půl roku jsem se pak pře-
sunula do výroby firmy Bosh v Jihlavě, 
ale ani tam nebylo pracovní místo žádná 
jistota. Hledala jsem proto dál a skončila 
v PBSce. Už tu pracuji nějakých sedm let, 
nastoupila jsem na pozici strojní zámeč-
ník.

Zní to, že byste neměnila.
Chci tu určitě zůstat. Ve skladu je vždy co 
vylepšovat, nenudím se. Opravdu mi na 
tom záleží a vlastně, když se tak zamys-
lím, dělám to hlavně kvůli sobě - baví mě 
udržovat si tady v tom mém skladovém 
světě pořádek. Když se dobře orientu-
ji, pracuje se mi lépe. Procházím regály, 
u každé položky kontroluji normy, zařa-
zuji si jednotlivé věci do svého systému, 
popisuji je...

Máte ráda řád i ve svém volném čase?
Vlastně ano, baví mě starat se o domác-
nost a udržovat dům. Moc ráda taky jez-
dím na kole, i když v tomhle počasí to 
nejde. Zimu nemám ráda. Těším se na 
teplo, až si obleču dres, vyrazím a dám si 
těch svých 30 kiláků. Taky ráda poslou-
chám moderní hudbu. Hlavně pop.

Jaký je váš oblíbený interpret?
To se těžko říká. Od každého muzikanta 

poslouchám jen něco. Podívejte se třeba 
na poslední album Adele, na kterém je 
písnička Hello. Jsou tam ještě tak jedna, 
dvě dobré, ale zbytek mě nezaujal.

Jezdíte i na hudební festivaly?
To ne. Já jsem opravdu domácí typ, ni-
kam se mi moc cestovat nechce, dokon-
ce mě to ani nebaví. Třeba moje dcera, 
ta už je velká, je daleko větší cestovatel. 
Já radši zajdu s manželem do kina, mám 
docela ráda romantické komedie.

Co říkáte na změny, které se v poslední době 
udály v PBSce? Například ve mzdovém sys-
tému.
Hodnotím to určitě pozitivně. Mistr mě 
s tím seznámil, vysvětlil mi, co to kon-
krétně pro mě znamená, a líbí se mi to víc 
než systém předešlý. Po finanční stránce 
budu myslím lépe a férověji ohodnocená 
za to, co ve skutečnosti dělám.

Odbory informují
Vážení zaměstnanci!

Využívám prostoru, který jsme dostali 
v našem firemním časopise, a rád bych 
vás pravidelně na tomto místě informo-
val o dění v naší třebíčské základní orga-
nizaci. 

V těchto dnech finišuje vyjednávání 
o kolektivní smlouvě, a já pevně věřím, 
že se nám mimo jiné podaří dohodnout 
navýšení platů do základu stejně jako 
prodloužení dovolené alespoň o několik 
dní. K jakému kompromisu s vedením 
společnosti dospějeme, se v daný čas do-
zvíte na obvyklých místech.

Kdybych Vám měl připomenout, co vše 
děláme, začal bych asi naší rekreační 
činností – zajišťujeme permanentky na 
hokej a na plavání se slevou, pokračoval 
bych kulturními aktivitami – přispíváme 
dvěma osobám (odborář + doprovod) 50 
korunami na každý lístek do divadla či na 
koncert, a zakončil například sociálními 

akcemi, kdy od nás jubilanti ve věku 50 
a 55 let dostávají dárek ve formě 1000 Kč 
stejně jako ti, co odcházejí do důchodu. 
Velké oblibě se také těší bezúročná půjč-
ka, kterou poskytujeme ve výši 5000 ko-
run a je ji možno splácet až 10 měsíců.

Dvakrát ročně pořádáme zájezdy, na jaře 
jednodenní pobytový, třeba do vinného 
sklípku, a na podzim třídenní poznáva-
cí, většinou zaměřený na turistiku. Kaž-
dým rokem se také v PBSce potkáváme 
s Klubem důchodců, to se na své bývalé 
pracoviště vracejí kolegové, kterých je asi 
110, a společně vzpomínáme na uplynulá 
léta v zaměstnání, samozřejmostí je dob-
ré občerstvení v naší jídelně.

Naše organizace vlastní i dvě nemovi-
tosti, jde o chaty na Vranovské přehradě 
a na Slovensku v termální oblasti San-
tovka. Ubytování nedaleko Levic spra-
vujeme už od 60. let minulého století 
a je mezi zaměstnanci velmi populární, 
zvlášť pro možnost relaxace v tamějších 

horkých pramenech. Z chaty na Vranov-
ské přehradě to zase mají ubytované ro-
diny pouhých 100 metrů na pláž…

Svůj první sloupek bych snad zakončil 
přesvědčením, že leccos z toho, oč se 
snažíme, neděláme jen pro členy odborů 
v PBS INDUSTRY, kterých je zhruba 120, 
ale pro všechny zaměstnance.

Jaroslav Pulkrábek, předseda 
odborové organizace OS KOVO

Zavedení nového systému mezd 
a motivace si nelze představit bez 
školení a zpětné vazby vedoucích 
pracovníků. Právě oni budou do 
nových pravidel zaměstnance ve 
výrobě zasvěcovat.
„V rámci školení jsme vyzvali všechny 
manažery a vedoucí pracovníky k vyjá-
dření jejich názoru,“ vysvětluje vedoucí 
personálního oddělení Pavlína Prausová 
a pokračuje: „vzniklé připomínky řešíme 

operativně a snažíme se najít nejlepší 
cestu praktické implementace. Nechce-
me, aby byl systém administrativní zátě-
ží, ale aby byl pomocníkem ve spravedli-
vém odměňování pracovníků.“
Právě jednoduchost a průhlednost jsou 
jeho nejčastěji citované silné stránky, 
společně se zvýšenou motivací a férovos-
tí, kdy stejná pravidla platí pro všechny 
bez výjimky. Z toho plynou i další poziti-
va jako reálná možnost růstu platu podle 

odvedené práce a jednoznačnost zadání 
pracovních úkolů. Mistři byli naopak 
skeptičtí ohledně složitosti samotného 
zavádění systému a nedůvěřiví v otázce 
nastavení reálných, tedy splnitelných 
cílů. „Naším cílem v kostce je, aby ka-
ždý věděl, co má v jakém čase, kvalitě 
a množství vyrobit, a že za dodržení 
všech předem známých kritérií bude 
spravedlivě ohodnocen,“ zakončuje 
Prausová.



Co se děje v PBS

Rostislav Nováček: Klid-
ná síla na postu výrob-
ního ředitele v MK
Od začátku února je novým výrob-
ním ředitelem v Moravském Krum-
lově Rostislav Nováček. Ten byl 
v minulosti s výrobou ocelových kon-
strukcí pevně spjat, vždyť v Krumlově 
pracoval plných 12 let. Nyní se tam 
po deseti letech v různých manažer-
ských pozicích a společnostech vrací. 
„Mojí výhodou může být, že pros-
tředí tady dokonale znám – výrobu 
i lidi. Plus k tomu přidám nadhled, 
který jsem získal v jiných angažmá,“ 
říká Rostislav Nováček a dodává, že 

je opravdu rád, že nabídku do PBS 
INDUSTRY v Moravském Krum-

lově dostal. Ctí totiž dlouhou tradici 
zdejší výroby a má upřímný vztah 
k místu, protože z Moravskokrum-

lovska pochází. „Chci podnik posu-
nout zase o krok dál, podílet se 
například na generační obměně, 
tedy přitáhnout mladé kvalifikované 
lidi k řemeslu, čekají nás investice 
do nových strojů, změny v organi-
zaci práce,“ vyjmenovává část úkolů 
a zároveň vzkazuje zaměstnancům: 
„Pokud budete mít jakýkoliv prob-
lém, dveře u mě máte vždy otevřené. 
Můžete se spolehnout na přímé 
a férové jednání, které povede k cíli.“

Rostislav Nováček žije v Bohuticích, je 
ženatý, má dvě děti - dospělou dceru 
a dospívajícího syna. Prohlašuje o sobě, 
že je rodinný typ, mimo to je také ak-
tivním rybářem a bývalým fotbalovým 
rozhodčím, nyní členem FAČR. 
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KRÁSNÝCH 10 LET V PBS 
V PRVNÍM POLOLETÍ SLAVÍ:

PETR BULA
ZDENĚK HLAVATÝ

LUKÁŠ LÁNÍK
OLDŘICH REITER
LEOŠ ODEHNAL

IGOR SUCHÝ
STANISLAV VALA

KAREL JAŠA
ANTONÍN NERÁD

MICHAELA BOŘILOVÁ

ÚCTYHODNÝCH 30 LET:
JIŘÍ TEXL

NEUVĚŘITELNÝCH 40 LET:
VLADIMÍRA VANÍČKOVÁ

NA ZDRAVÍ A NA DALŠÍ 
PADESÁTKU PŘIPÍJÍME:

MIROSLAVU DRINKOVI
JIŘÍMU KAŠTÁNKOVI

ROMANU KORČEKOVI
DAVIDU PELIKÁNOVI
LUBOMÍRU JANDOVI

FRANTIŠKOVI SZATMÁRI
ŽE ŽIVOT ŠEDESÁTKOU TEPRVE 

ZAČÍNÁ VZKAZUJEME:
JOSEFU RŮŽIČKOVI
MARTĚ VAVERKOVÉ

JAROSLAVU ŠINDLEROVI
MARII BORKOVÉ

JAROSLAVU ZELNÍČKOVI
ZDĚŇKOVI HOLUBÁŘOVI
VLADISLAVU KONOPKOVI

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 
NAŠIM KOLEGŮM K PRACOVNÍM 
I ŽIVOTNÍM JUBILEŮM!

Nabídka pro všechny 
zaměstnance PBS:

Doporučte nám svého 
šikovného známého! Pokud 
u nás zůstane v pracovním 
poměru celý rok, získáte 
odměnu ve výši poloviny 

jeho tarifu.

PŘIVEĎ NOVÉHO KOLEGU 
A ZÍSKEJ ODMĚNU

ODMĚNA


