
PRÁVNÍ SUBJEKTY

vybrané pro udělení ceny 

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 2015 JM kraj

1.

Jméno/Název: Josef Pilát

IČ: 66607663

Sídlo: Hliník 343/11,  696 04 Svatobořice - Mistřín

Provozovna:

Činnost: Podlahářství

Ocenění za: Tradičmí živnostník, kladoucí důraz na kvalitní řemeslnou práci, tradice od roku 1998,

většina zakázek je formou referencí na základě spokojenosti zákazníka. Neustále se

vzdělává v nových postupech a materiálů v rámci Cechu podlahářů ČR, jehož je

zakládajícím členem.                                                                                                                                                           

2.

Jméno/Název: Leona Šebestová

IČ: 49937316

Sídlo: Havlíčkova 1060,  696 03 Dubňany

Provozovna:

Činnost: Reprezentační sklep Skalák

Ocenění za: Během velmi krátké doby vybudovala podnikatelka špičkové zařízení, které patří mezi

nejlepší zařízení svého druhu v ČR. Oslovuje jak běžné zákazníky (svatby, srazy,

oslavy apod.), tak i firemní klientelu. Každoročně rozvijí zařízení o nové služby ve je

spojení s výrobou kvalitních vín, která získávají mnohá ocenění v celostátních

soutěžích (Vinař roku 2014, atd.). Důraz klade na regionální gastronomii s

využíváním kvalitních místních surovin se zaměřením na zvěřinu. O kvalitě zařízení

svědčí objednávky až na rok dopředu. 

3.

Jméno/Název: Josef Nejedlý

IČ: 72336315

Sídlo: Březina 23,   683 08 Nové Sady

Provozovna:

Činnost: Výroba a prodej speciálních potravin

Ocenění za: Podnikatel se svými výrobky řadí mezi ojedinělé, rozhodl se vyrábět nový český

výrobek z luštěnin DAMODARA, který není nutné dále tepelně upravovat. Výrobky

jsou vhodné pro každého, včetně veganů a neobsahují chemické přísady. Je možné je

použít k okamžité konzumaci, výrobky mají výbornou nutriční hodnotu jsou vyrobeny z

bezlepkových surovin. Kdo jednou ochutná, okamžitě propadne originální chuti.

4.

Jméno/Název: Antonín Halouzka

IČ: 10107240

Sídlo: Sušilovo náměstí 58/36, 683 01  Rousínov

Provozovna:

Činnost: Pekařství



Ocenění za: Pekárna byla založená v roce 1928 a jde o rodinnou firmu s dlouholetou několika-

generační tradicí, která si kvalitou a nabídkou svých výrobků neustále udržuje v

silném konkurenčním prostředí své zákazníky. Svoji klientelu stále rozšiřuje nejen na

místní úrovni, ale i v širokém okolí. Kvalita výrobků je založena na ruční výrobě a na

kvalitě zpracování. Vyrábí veškeré pečivo včetně rohlíků, koláčů, jedná se i o výrobu

cukrovinek, dortů a řezů. Firma zaměstnává 20 zaměstnanců.

5.

Jméno/Název: ZENES Znojmo, a.s.

IČ: 25534084

Sídlo: Hvězdová 1730/23,    669 02 Znojmo

Provozovna:

Činnost: Prodej IT produktů

Ocenění za: Firma jako první na Znojemsku začala dodávat kancelářskou a výpočetní techniku,

dnes patří mezi stabilní dodavatele informačních a komunikačních technologií ve

znojemském regionu. Dále vedle služeb a servisu nabízí velmi úspěšné a zajímavé

akce  - Snídaně se Zenesem.

6.

Jméno/Název: RTS, spol. s r.o.  

IČ: 45476322

Sídlo: Přední Hamry 243,  671 03 Vranov nad Dyjí

Provozovna: Penzion Relax

Činnost: Ubytování

Ocenění za: Penzion má veškeré atributy , které k dobrému ubytování a rekreaci patří. Pobyt

využívají rodiny s dětmi stejně jako senioři. Také si pobyt chválí i turisté, cykloturisté,

rybáři a nelze opomenout ani milovníky znojemského vína. V celostátní anketě

"Penzion roku 2013" se penzion Relax zařadil mezi TOP 25 nejoblíbenějších

penzionů v ČR, na základě hlasování svých hostů.                       

7.

Jméno/Název: DS MORAVA  a.s.

IČ: 28235045

Sídlo: Na poříčí 1067/25,  110 00 Praha

Provozovna: Viniční 445,   671 68 Šanov

Činnost: Domov seniorů

Ocenění za: Domov pro seniory představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se

sociální a zdravotní péčí. Byl otevřen 2.8.2010 a v současné době patří mezi

skutečnou špičku u nás. Česká alzheimerovská společnost jej díky úrovni a filozofii

péče hodnotí jako nejlepší tuzemský soukromý domov. Splňuje nejmodernější kriteria

kladená na obdobná zařízení v EU. Využívá všech dostupných technologií a

stavebních úprav, aby co nejvíce zpříjemnily pobyt svým klientům a nabízel jim

maximální šíři poskytovaných služeb.

8.

Jméno/Název: Zuzana Moučková

IČ: 72559454

Sídlo: 683 21 Drysice 110

Provozovna:

Činnost: Živočišná výroba



Ocenění za: Pani Moučková se věnuje chovu hospodářských zvířat a výrobě sýrů. Pochází z

Valašska, tatínek bača, začínal s 2 kozami v roce 2008. Od roku 2012 se chovu a

výrobě sýrů věnuje naplno. Nyní vlastní registrovanou sýrárnu. Poptávka po výrobcích

výrazně převyšuje nabídku.

9.

Jméno/Název: Europur  s.r.o.

IČ: 3300439

Sídlo: Lidická 1005/23b, 602 00 Brno - Veveří

Provozovna:

Činnost: Výroba matrací

Ocenění za: Firma se zaměřuje na výrobu matrací na míru, anatomických polštářů,

polyuretanových desek. Při produkci širokého sortimentu matrací se respektují

specifické požadavky každého zákazníka. Jsou využívány moderní technologie a

zařízení zaručující kvalitu a spolehlivost výrobků.

10.

Jméno/Název: Potraviny M+K, s.r.o.

IČ: 27669882

Sídlo: Školní 18/36,  664 41  Troubsko

Provozovna:

Činnost: Prodej potravin

Ocenění za: Dlouhodobá spokojenost zákazníků, seriozní jednání i vystupování. Aktivní využívání

novinek při prodeji.

11.

Jméno/Název: Vladimír Carda

IČ: 15534766

Sídlo: Na Bítýškách 612, 664 71 Veverská Bítýška

Provozovna:

Činnost: Prodej potravin

Ocenění za: Kvalitní dlouhodobá spokojenost zákazníků. Využívání akčních novinek prodeje

včetně vstřícné obsluhy.


