
PRÁVNÍ SUBJEKTY

vybrané na udělení  ceny 

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 2014   Jihomoravského  kraje

Příloha tiskové zprávy

1.

Jméno/Název: Petr Novák

IČ: 1535564

Sídlo: Hybešova 197 Pohořelice

Provozovna: Prodejna Sára,  Lidická 451, Pohořelice

Činnost: Prodej textilu a galanterie

Ocenění za: Široký sortiment, vstřícnost, ochota.     Doporučen radou města Pohořelice.

2.

Jméno/Název: Jiří Jelínek

IČ: 25308416

Sídlo: Vídeňská 625/54,  Znojmo

Provozovna:

Činnost: Stavebnictví

Ocenění za: Firma se podílí na revitalizaci panelových domů ve městě Znojmě k úplné spokojenosti 

nájemníků. Odvádí kvalitní práci, dodržuje termíny a zaměstnanci firmy jsou slušní, 

pracovití a dodržují absolutní pořádek na staveništi i v okolí.
Vedení firmy má velmi dobrou organizaci prací  a nabízí kompletní služby při renovaci a 

opravách panelových domů. Člen OHK Znojmo.

3.

Jméno/Název: Jiřina Orembová

IČ: 14645157

Sídlo: Bítovská 143   Vranov nad Dyjí

Provozovna:

Činnost: Restaurace

Ocenění za: Restaurace je nejoblíbenější na hrázi Vranovské přehrady a má nejvyšší návštěvnost 

velmi spokojených návštěvníků. Restaurace nabízí široký sortiment jídel, pizzy a ryb od 

jarních do podzimních měsíců včetně vynikající kávy. Majitelka každý rok rozšiřuje 

nabídku a služby včetně spolupráce s ostatními podnikateli na propagaci Vranovska. Člen 

OHK Znojmo.   Společný návrh OHK se starostou městyse  Vranov.

4.

Jméno/Název: RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

IČ: 26896982

Sídlo: U Vodojemu 1275/34,   Hustopeče

Provozovna:

Činnost: Inženýrská činnost a poradenství

Ocenění za:
Působí na českém trhu více než 10 let. Jedná se o společnost zajišťující komplexní 

činnosti v oblastech energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci či požární ochrany, řešení žádostí u vyhlášených dotačních 

programů a to k maximální spokojenosti zákazníků. Dále provozuje energetické 

konzultační a informační středisko středisko (bezplatně) pro občany i podnikatele                                                                                                    

Společnost obdržela v r. 2007 titul Podnik podporující rodinu v rámci soutěže za podpory 

MPO ČR

5.

Jméno/Název: Iveta Hladíková



IČ: 64308693

Sídlo: Dobročkovice 62,   Dobročkovice

Provozovna: Slavkovská 92,  Bučovice

Činnost: Služby pro chovatele.

Ocenění za: Podnikatelka dlouhodobě provádí svou podnikatelskou činnost na vysoké úrovni se 

zaměřením například  na péči o nejlepšího přítele člověka – psa, ve svém psím salonu. 

6.

Jméno/Název: Arnošt Košťál

IČ: 47 37 90 06

Sídlo: Marie Kudeříkové 2,  Brno

Provozovna: Zeiberlichova 46,   Soběšice

Činnost: Prodejna potravin.

Ocenění za: Před dvěma lety upravená a zmodernizovaná prodejna s širokým sortimentem a

rozsahem poskytovaných služeb a spokojenými zákazníky.

7.

Jméno/Název: Magda Živná 

IČ: 13377868

Sídlo: Ulrychova 3,   Brno

Provozovna: Křivánkovo nám. 33a,  Brno

Činnost: Prodejna potravin.

Ocenění za: Stále inovovaná a dobře vedená prodejna, se širokým sortimentem zboží a služeb. 

Spokojení zákazníci.

8.

Jméno/Název: Alena Horáková

IČ: 61 69 17 39

Sídlo: Hlavní 13,  Vojkovice 

Provozovna:

Činnost: Prodejna potravin.

Ocenění za: V posledních letech celkově rozšířená a modernizovaná prodejna se širokým sortimentem 

a službami a množstvím spokojených zákazníků.

9.

Jméno/Název: Bc. Lenka Břoušková

IČ: 48904708

Sídlo: Manerov 31, Bohdalice - Pavlovice,  683 41

Provozovna: Tyršova 29a,  Vyškov

Činnost: Prádelna

Ocenění za: Poskytuje své služby občanům a firmám ve vysoké kvalitě. O tom svědčí, že zákazníci, 

kteří přešli ke konkurenci, se po několika měsících vrátili zpět.

O kvalitě služeb rovněž svědčí růst firmy, v současnosti se přistavuje další patro na 

provozovnu.
Prádelna se zabývá detašovaným čištěním (odstraňováním skvrn před samotným praním) 

jako jedna z mála v republice. Dále se zaměřuje na čištění oděvů ručním praním – 

svatební šaty a toalety. 

10.

Jméno/Název: RESPONO, a.s.

IČ: 49435612

Sídlo: Cukrovarská 486/16,  Vyškov

Provozovna:

Činnost: Nakládání s odpady. 



Ocenění za: Firma získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 700 tis. EURO, 

z kterých byly pořízeny specielní sběrné nádoby na odpady z domácností a odpady ze 

zahrad, včetně dvou svozových vozidel vybavených mycím zařízením. Realizací tohoto 

projektu  se výrazně podílí na čistotě životního prostředí obyvatel Vyškova a okolí.  

Propaguje a realizuje moderní ekologický způsob likvidace odpadu.

11.

Jméno/Název: Ing. Zdeňka Eywo Janská

IČ: 45425582

Sídlo: Masarykovo nám. 80/8, Vyškov

Provozovna:

Činnost: Cukrářství.

Ocenění za: Podnikatelka svou činností navázala na rodinnou cukrářskou tradici svého dědečka Adolfa 

Jánského, který v cukrářské činnosti ve Vyškově započal již v roce 1908, v této činnosti jí 

velkou měrou pomáhá i její syn, který uplatňuje své zkušenosti získané v zahraničí.  

Zaměstnává přes 25 lidí a jejich výrobky jsou známy v celém státě i za hranicemi.

12.

Jméno/Název: Luděk Štork 

IČ: 63406705

Sídlo: Břetislavova 3149/5,   Břeclav

Provozovna: Čechova 272,  Lednice

Činnost: Hotel

Ocenění za: Relax Hotel Štork pečuje o své klienty od r. 2007 . Tento hotel rodinného typu poskytuje 

zázemí nejen prostřednictvím ubytování v příjemném prostředí, ale rovněž wellness 

služeb či zajištění různých akcí (svateb a oslav). Spokojenost zákazníků je na prvním 

místě - pomocí kvalitně poskytovaných služeb. Hotel dále zajišťuje bezbariérový přístup 

včetně vinárny a relaxačního centra.

13.

Jméno/Název: Ivana Nápravová

IČ: 75623498

Sídlo: Nový Šaldorf 20

Provozovna:

Činnost: Výroba a prodej vína.

Ocenění za: Vinařství rodiny Nápravovy - tato rodinná firma vstoupila na trh v roce 2003 a je členem 

Cechu vinařů Nový Šaldorf. V objektu  vinařství je umístěna vinotéka, kde jsou nejlepší 

vína členů tohoto cechu – vinařů z Nového Šaldorfu. Jsou zpracovatelé nakoupenných 

hroznů od stálého dodavatele, kde je zaručená kvalita.
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