Vítězové 10. ročníku soutěže
NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN
V letošním roce proběhl jubilejní 10. ročník soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN.
Soutěž vznikla z potřeby zviditelnit v kontextu stavebnictví výrobu stavebních hmot a materiálů. Řadu let
existují soutěže o nejlepší stavební firmu, nejlepší investiční záměr, ekologickou stavbu, fasádu roku, stavbu
roku a ještě mnoho dalších soutěží. Že se ale stavby stavějí z materiálů, které musí někdo vyrobit, před tím
ale také vymyslet, vyvinout a v silné konkurenci stále zdokonalovat a mít je v souladu se všemi standardy a
tedy kvalitní, to bylo opomíjeno. Proto se zrodila myšlenka, která dala vznik této soutěži, která letos završila
již 10 let svého trvání a působení v ČR.
Soutěž přispívá k propagaci odvětví výroby stavebních hmot a materiálů. Podniky zúčastněné v minulých
ročnících upevnily svoji prestiž a dostaly se tak do povědomí veřejnosti. Mezi oceněnými byly jak velké
podniky s pobočkami po celé ČR, tak i malé rodinné firmy působící regionálně. Nezáleží na velikosti, ale na
přesvědčení dělat věci správně, kvalitně, ekologicky a vstřícně ke svému okolí a zaměstnancům.
Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS PRAHA, a.s., spolu s Ministerstvem
průmyslu a obchodu. Hlavním mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví. Dalšími mediálními
partnery jsou časopisy Build Info a Materiály pro stavbu, magazín Skypaper a portály TZB-info a iMateriály.

Vyhlášení výsledků soutěže
Slavnostní vyhlášení výsledků (nominační odpoledne) proběhlo ve středu 20.9.2017 v prostorách Kočárovny
zámku Ctěnice v Praze.
Přítomné účastníky přivítal předseda poroty Pavel Malinský z MPO. Následně je pozdravili představitelé
vyhlašovatelů soutěže – František Glazar, ředitel akciové společnosti ÚRS PRAHA, Václav Matyáš, prezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.
Odborná porota pracovala ve složení: Pavel
Malinský, MPO ČR (předseda); Petra Lupíšková
Coufalová, ÚRS PRAHA, a.s.; Lukáš Peřka, VÚMO
Praha a.s.; Michael Smola, SPS; Alexander Trinner,
TZÚS Praha, s.p. Posuzovala přihlášené závody a
provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle
následujících kritérií: dosahovaná kvalita výrobků,
zlepšování životního prostředí, zavádění systémů
řízení jakosti výroby, investiční činnost do
výrobního
zařízení,
řešení
odpadového
hospodářství, ekonomická úspěšnost, silná pozice
na trhu, energetická náročnost výroby, dosažená
produktivita a zaměstnanost v posledních třech
letech.
Po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a
prohlídek vybraných závodů provedla porota
konečný výběr firem do užší nominace, které
pozvala na nominační odpoledne na zámek
Ctěnice. Následně stanovila víteze v každé kategorii
a jednotlivé ceny vypisovatelů.

Podniky umístěné v užší nominaci
kategorie do 250 zaměstnanců

kategorie nad 250 zaměstnanců












Baumit, spol. s r. o.
Diton, s. r.o.
EUTIT, s. r.o.
Kámen a písek, spol. s r. o.
Technistone, a. s.

Heluz cihlářský průmysl v. o. s.
Lasselsberger, s. r. o.
P-D Refractories CZ, a. s.
Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.,
divize Weber
 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 Xella CZ, s. r. o.

Vítězné firmy 10. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN byly vyhlášeny:

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2016
 Vítěz v kategorii do 250 zaměstnanců: DITON s.r.o.
 Vítěz v kategorii nad 250 zaměstnanců: Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Weber






Cena mediálního partnera soutěže časopisu Stavebnictví: EUTIT, spol. s r.o.
Cena ÚRS PRAHA, a.s.: XELLA a.s.
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: P-D Refractories, a.s.
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Kámen a písek spol. s r.o.
Cena poroty soutěže: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Představitelé vítězných firem, za DITON s.r.o. jednatel společnosti Petr Diviš, za Saint-Gobain Construction
Products CZ, a. s., divize Weber generální ředitel Ladislav Krumholz, si ocenění za první místo v soutěži
převezmou dne 5.10.2017 v Betlémské kapli v rámci oslav dnů Stavitelství a architektury na slavnostním
večeru STAVBA ROKU 2017.

Desetiletí potvrdilo významnost soutěže
Deset ročníků ukázalo, že soutěž má již svoji tradici a že ji zúčastněné firmy vnímají jako prestižní záležitost,
kterou dokáží zúročit jako výhodu oproti konkurenci.
Za deset let soutěže byly v užší nominaci nejúspěšnější
společnosti Baumit, spol. s r.o. (v kategorii do 250 zaměstnanců)
a P-D Refractories CZ, a. s. (v kategorii nad 250 zaměstnanců),
které shodně získaly 10 nominací a 7 ocenění (vítězství nebo
cenu vyhlašovatelů).
Představitelé vyhlašovatelů soutěže František Glazar, Václav
Matyáš a Petr Serafín předali čestné trofeje marketingovému
řediteli společnosti Baumit, spol. s r.o. Jakubovi Mocovi a
předsedovi představenstva P-D Refractories, a.s. Tomáši
Kožouškovi a popřáli mnoho úspěchů i v dalších letech.

Více informací o následujícím 11. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN včetně příslušné
dokumentace vám poskytne organizátor ÚRS PRAHA, a.s., Ing. Petra Lupíšková Coufalová tel: 267 219 243,
email: lupiskova@urspraha.cz nebo je najdete na stránkách www.urspraha-stavebnictvi, www.urspraha.cz,
www.sps.cz, www.mpo.cz.

