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je mi velkou ctí promlouvat k Vám v úvodu 
tohoto materiálu, který pojednává o firemní 
vizi a hodnotách naší společnosti PEŠEK. 

Když jsem v roce 2001 začínal jako fyzic-
ká osoba v garáži, celé dny trávil v mon-
térkách na dílně a noci pak u počítače, 
neměl jsem moc času přemýšlet o tom, 
kam bych to chtěl s firmou dotáhnout. Od 
začátku jsem ale věděl, že se nechci scho-
vávat za nicneříkající název firmy, proto 
jsem od počátku spojil firmu se svým 
jménem a velmi rád se podepisuji svým 
jménem pod tento dokument.

I po letech jsme stále rodinná firma  
a já jsem na to hrdý. Postupně jsem měl, 
nebo mám tu čest sdílet hodnoty firmy se 
svým otcem, bratrem, strýcem, tchánem  
a v budoucnu snad i s dalšími členy ro-
diny. Poznal jsem, že mít zaměstnance je 
velká zodpovědnost, ale mít zaměstnance 
z rodiny je zodpovědnost největší. Musí-
te totiž opravdu věřit tomu, co děláte. Ale 
bez ohledu na příbuzenské stavy si trou-

fám říct, že všichni ve firmě jsme jedna 
velká rodina.

Vždy jsem se držel hesla, že získat něčí 
důvěru je běh na dlouhou trať, ale ztratit ji, 
je naopak někdy otázka jednoho jediného 
okamžiku. Proto jsem se vždy snažil sli-
bovat jen to, o čem jsem byl přesvědčen, 
že jsem schopen dodržet. Stejně tak je to  
i s tímto dokumentem.

Není větší odměny než to, že vám lidé 
důvěřují a jsou ochotni s vámi vstoupit 
na jednu loď. A aby věděli, na jakou loď 
vstupují, rozhodli jsme se vydat tento ma-
teriál. Společně se spolupracovníky jsme 
si udělali čas a sepsali jsme to, co nás po 
celá léta definuje. Chtěl jsem, aby i naši 
zákazníci a nově příchozí spolupracovníci 
pochopili, s kým mají tu čest. 

Michal Pešek

Vážení přátelé,
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O nás

5



Navazujeme  
na tradice českého 
strojírenství
Jelikož jsme z kraje plzeňské Škodovky, velmi si vážíme úspěchů českého 
strojírenství. Vnímáme i fakt, že je velmi těžké v obrovské mezinárodní 
konkurenci v úspěších pokračovat. Ač do strojírenství pronikají moder-
ní technologie, robotizace a nové výrobní postupy, myslíme si, že bez 
kvalitních lidí a znalostí strojírenského řemesla uspět nelze. Proto 
společně s našimi pracovníky navazujeme na tradiční postupy  
a kombinujeme je s těmi moderními. Poctivé řemeslo pro nás 
bylo, je a bude vždy na prvním místě. Naším přístupem si za-
jišťujeme unikátní místo na pomyslné mapě strojírenských 
firem, ukazujeme cestu dalším a přinášíme nové pohledy 
na „černé“ řemeslo.
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Vyrábíme strojírenské 
unikáty. Precizně  
a s láskou.
Milujeme strojařinu, na které je na první pohled vidět, že je odvedená s vel-
kou péčí a zkušeností. A přesně to je cesta, kterou jsme se rozhodli vydat. 
Vyrábíme hlavně strojní komplety a svařence, které vyžadují jedinečný 
přístup a unikátní řešení. Dodáváme je do všech odvětví, od auto-
mobilového průmyslu až po energetiku. Všechny bez rozdílu mají 
společný jmenovatel. Je na nich vidět poctivý přístup k řemeslu  
a zkušenost našich pracovníků.
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Z garáže do světa
Začínali jsme v garáži na dvoře domku našeho majitele Michala Peška v roce 2001. 
Díky nadstandardní kvalitě, osobnímu přístupu a spolehlivosti vůči našim klientům 
jsme mohli postupně navyšovat kapacitu výroby a rozšiřovat náš výrobní areál. 
V současnosti vyvážíme naše výrobky do celé Evropy. Nikdy však nezapomíná-
me na naše začátky a stále se snažíme být rodinnou firmou. Jak přístupem 
k zaměstnancům, tak přístupem k zákazníkům. Dobré vztahy jsou pro nás 
vždy na prvním místě.
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naše
Hodnoty
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Tradice
Je pro nás důležité udržet tradici českého strojírenství před silnou 
mezinárodní konkurencí. Chceme být tou zlatou českou rybkou  
v širém moři, která vám splní všechna vaše přání. Ta, která k vaší 
zakázce přistupuje zodpovědně, bere v potaz vaše požadavky 
a má k vám osobní přístup.
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Kontinuita
Ve strojírenství máme dlouholeté zkušenosti a nebojíme se je  
předávat novým a mladším generacím. Chceme toto široké spek-
trum znalostí šířit dál a tím se podílet na budování dobrého jmé-
na českého strojírenství. Jen tak může naše řemeslo přežít  
a obstát v dnešní době, která občas upřednostňuje kvantitu 
na úkor kvality.
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Preciznost
Vizuální dokonalost je pro nás zásadní, protože i ve strojírenství jde 
o to, jak výrobek vypadá. Proto dbáme nejen na funkčnost našich 
výrobků, ale i na jejich ergonomii a estetičnost.
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Přidaná 
hodnota
Je pro nás zásadní, aby naše výrobky usnadňovaly práci jiným, 
aby měly tu vždy zaklínanou přidanou hodnotu. U všech pro-
jektů přemýšlíme o tom, jak ji maximalizovat.
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Kvalifikace
Nebojíme se zakázek, které vypadají komplikovaně, protože máme 
kvalifikované a zkušené pracovníky. Baví nás vymýšlet a ukazovat 
nové možnosti a způsoby řešení. Rádi přijímáme výzvy a posou-
váme se společně s našimi zakázkami.
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Kvalita
Dbáme na kvalitu našich výrobků, naší práce, ale také našich lidí. 
Umíme hledat a také najít, všechna možná řešení a ta potom  
zrealizovat. Vytváříme unikátní výrobky a prototypy, které se 
jiným zdají složité až nevyrobitelné. Poté, co vidíme reálné 
výsledky naší práce, jsou nám tyto velkou radostí a chloubou.
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Spokojenost
Důležitým měřítkem dobře odvedené práce je spokojenost. Spoko-
jenost zákazníka s kvalitně zpracovanou zakázkou dle jeho poža-
davků a představ a naše spokojenost s tím, že jsme s čistým 
svědomím odvedli tu nejlepší práci, jakou jsme mohli. Jen spo-
kojenost plodí ty nejlepší výsledky. Proto čím podnětnější  
a spokojenější bude prostředí, ve kterém se pohybujeme, 
tím lepší bude naše práce.
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