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PŘEHLED OCENĚNÝCH 
podnikatelských subjektů Cenou SČS v Jihomoravském kraji 

2009 
1)   Jaromír Novák 
IČ:              644 40 010 
Sídlo:   Pavlice 161 
Činnost:  řeznictví a uzenářství s prodejnou 
Vznik:             1997 
Ocenění za: Širokou a vysoce specializovanou nabídku výrobků a odbornost a vstřícnost 

personálu prodejny. 
  
2)   ZEPO Bořitov, družstvo 
IČ:                    255 70 480 
Sídlo:                Bořitov, Úvoz 326 
Činnost:            řeznictví s prodejnou 
Vznik:               1999 
Ocenění za:        Nabídka širokého sortimentu vždy ve špičkové jakosti včetně vysoké  
                          odbornosti prodavačů 
 
3)   Skleníkový areál Hostím 
IČ:                     001 42 565 
Sídlo:                 Hodonice, Polní 258 
Činnost:              pěstování zeleniny 
Vznik:                1991 
Ocenění za:        Specializovaná výroba rajčat od konce února do konce listopadu  
                           s maximálním využitím biologické ochrany, vysoká kvalita a nízké ceny         
 
4)   Ing.  František Hartman 
IČ:                     489 12 387 
Sídlo:                 Dyjákovice  304 
Činnost:             pěstování zeleniny  
Vznik:                1993 
Ocenění za:        Dlouholeté vynikající  výsledky v pěstování zeleniny. Široký sortiment si  

 našel své zákazníky v celé ČR . Podnikatel je jeden z posledních pěstitelů   
zeleniny, který se podílí na jejím udržení v regionu, pro který byla, je a snad                                 
nadále bude zelenina tradiční plodinou 

 
5)   Hotel  Atlantis, a.s. 
IČ:                     255 67 551 
Sídlo:                 Rozdrojovice 177 
Činnost:             hotel 
Vznik:                1999 
Ocenění za:        Příkladný přístup k zákazníkům, široký sortiment poskytovaných služeb. 

  Žádný negativní ohlas na činnost podnikatele jak ze strany úřadů, tak 
                         zákazníků 

 Trvale vysoká  kvalita poskytovaných služeb oceňovaná spotřebitelem 
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6)   EPB PRO, s.r.o. 
IČ:                 276 61 024 
Sídlo:             Bezručova čtvrť 1284, Kuřim    
Činnost:         hostinské služby 
Vznik:            2005 
Ocenění za:    Příkladný přístup k zákazníkům, široký sortiment vhodného zboží pro běžný 
                      nákup zaměstnaných občanů i pro rychlé občerstvení, v časově rozšířeném   
                      provozu 
                      Dlouhodobě žádný negativní ohlas na činnost podnikatele jak ze strany úřadů, 
                      tak zákazníků 
 
7)    Vítězslav Hrnčář 
IČ:                 133 95 793 
Sídlo:             Nám. T.G. Masaryka 41 Moravský Krumlov 
Činnost:         řeznictví 
Vznik:            1991 
Ocenění za:      Firma si za dobu svého dlouholetého působení vybudovala velmi dobrou    
                         pozici na domácím trhu. Přichází stále s novými vysoce kvalitními výrobky. 
                            
 
8)   Jan Kárník 
IČ:              101 13 096 
Sídlo:         B. Kličky 4, Znojmo    
Činnost:     pneuservis 
Vznik:       1990 
Ocenění za: Dlouhodobá působnost na trhu (18 let) s dobrým výhledem do budoucna.  
                    Osobnost podnikatele zaručuje kvalitu a perfektní služby. 

 Personál je pravidelně proškolován, i tím je zajištěna vysoká odbornost  
personálu.  Je prováděna pravidelná modernizace a kontrola stávajícího 
zařízení.  Pracovní doba uzpůsobena potřebám zákazníků.  Jazyková 
vybavenost pracovníků při styku ze zahr. zákazníky NJ,AJ RJ 

 
9)   Flexi, s.r.o. 
IČ:             255 12 099 
Sídlo:         Resslova 23, Znojmo 
Činnost:      vybavení a realizace koupelen 
Ocenění za:  Firma provádí realizaci zakázek (dle popisu uvedeného v předmětu  
                   podnikání)od zpracování projektu na PC až po konečnou realizaci a to nejen  
                   v regionu, ale i po celé republice. Dva velké projekty z roku 2008/2009 jsou  
                   realizovány v Praze a okolí CPP Praha, výstavba 525 bytů a Dolní Břežany u  

  Prahy 86 bytů a zatím 6 z 20 prodaných řadových domů, zakázka dále 
pokračuje. Firma je velmi úspěšná v konkurenčním prostředí. 

 
 
10)   Šebesta, s.r.o. 
IČ:              434 42 030   
Sídlo:         Provozovna  - Svatobořická 591, Kyjov 
Činnost:     prodej malých čističek vod 
Vznik:        1992 
 
Ocenění za:     Pozitivní ohlasy nejen v ČR, ale i na Slovensku, v Bělorusku či na Ukrajině 

Vysoce kvalitní servis záruční i pozáruční 
Realizace operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ – čerpání z fondů EU 
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11)   AHORN CZ, s.r.o. 
IČ:              255 88 338 
Sídlo:         Vlkoš 343 
Činnost:     výroba matrací 
Vznik:        2000 
Ocenění za:  Moderní technologie, žádné reklamace, vysoce inovační firma 
                    Vlastník dalších ocenění ( Česká kvalita … ), stále špičková kvalita 
 
 
12)   Karlova pekárna, s.r.o.,  provozovna Bučovice 
IČ:           005 68 431     
Sídlo:       Brněnská 158, Židlochovice 
Činnost:    pekařství 
Vznik:       1991 
Ocenění za:  Jde  o větší prodejnu pečiva, výrobky studené kuchyně, zákusků a  
                cukrovinek s obslužnými pulty a částí zařízenou ve stylu kavárny, kde je možné  
                si zakoupené zboží v klidu zkonzumovat. Obsluhu tvoří několik pracovnic  
                s příjemným a ochotným vystupováním a širokým sortimentem nabízených  
                výrobků. Prodejna a kavárna je čistá a celkově působí nadstandardním dojmem.  
                Není  znám žádný případ reklamace zboží, příp. služeb. Rychlé občerstvení je  
                bezesporu na nejvyšší úrovni v Bučovicích 
 
 
13)  ROSTĚNICE, a.s. 
IČ:          634 81 821 
Sídlo:      Rostěnice 49 
Činnost:  Zemědělská produkce 
Vznik:     1995 
Ocenění za:   Společnost v této formě podniká od roku 1995. Jedná se o podnik s velmi  
                   širokým podnikatelským záměrem, jehož hlavním cílem je zabezpečení rozvoje 
                   zemědělství a k němu navazujících zpracovatelských odvětví jako je např. 
                   pekařství, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, řeznictví,  

 uzenářství, speciální ochrana, dezinfekce, dezinsekce a deratizace, výroba 
krmiv, krmných směsí pro hospodářská zvířata atd. Svou činností zajišťuje 
společnost pracovní uplatnění široké práceschopné veřejnosti a co je neméně 
důležité aktivně přistupuje k péči o životní prostředí a obživu obyvatel. Jejich 
výrobky vysoké  kvality jsou známy a využívány daleko za hranicemi našeho 
kraje. 

 
   
14)   Radek Navrátil  
IČ:          674 95  737 
Sídlo:      Hybešova 706/119, Vyškov 
Činnost:  sportovní oblečení 
Vznik:     1999 
Ocenění za:  Svoji podnikatelskou činnost pan Navrátil zahájil v roce 1999, kdy začal šít a  
                  designově zpracovávat různé sportovní oblečení a vybavení.  V současné době   
                  oblékají sportovce jak pro zimní sporty (lyžaře, hokejisty), tak pro letní sporty  
                 (fotbalisty, cyklisty atd.) a to jak reprezentační družstva tak i zájmové rekreanty. 
                  Neodmyslitelně k oblečení patří i výroba doplňků a reklamních předmětů pro  
                 sportovní kluby, národní týmy, rekreační sportovce, ale i drobné i větší zákazníky  
                 ze strany podnikatelů apod. Svým zaměřením výroby patří bezesporu mezi 
                 nejzajímavější podnikatele našeho regionu. 
 



    SDRUŽENÍ ČESKÝCH  SPOTŘEBITELŮ, O.S. / CZECH CONSUMER ASSOCIATION 

 

 

 
 
15)   STYLE KAFE 
IČ:          676 09 805 
Sídlo:      Osvobození 347, Letonice 
Činnost:   kavárna 
Vznik:     2007 
Ocenění za:     Město Slavkov spolu s živnostenským úřadem vytipovalo několik podnikatelů   

a poté měli občané možnost hlasovat na internetových stránkách města. S   
převahou vyhrála výše uvedená provozovna na Palackého náměstí. MF 
Dnes v listopadu minulého roku otiskla velmi pozitivně hodnotící článek o 
této kavárně.  

 


