
PRÁVNÍ SUBJEKTY

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 2013  JM kraj

Seznam oceněných - příloha tiskové zprávy

1.

Jméno/Název: Jana Langerová

IČ: 75612348

Sídlo: Zahradní 1230, Pohořelice   PSČ 691 23

Provozovna: Znojemská 160, 8 Pohořelice

Činnost: Kosmetika a drogerie

Ocenění za: Obchod má již desetiletou bezproblémovou tradici, projevuje se zde vždy

vstřícnost , pomoc při výběru zboží a příjemné jednání vůči zákazníkovi. Návrh

byl projednán v radě města Pohořelic a plně doporučen.

2.

Jméno/Název: AUTODRUŽSTVO Znojmo

IČ: 46969756

Sídlo: Vídeňská 43, Znojmo      PSČ  669 02

Provozovna:

Činnost: Autoservis

Ocenění za: Komplexní servisní služby na vysoké profesionální úrovni včetně úprav

karosářských ,lakovnických, pneu. Autorizovaný prodej vozů Škoda. Dále nabízí

prodej ojetých vozů, financování a pojištění, zapujčování náhradních vozů po

dobu opravy.

3.

Jméno/Název: Laufen CZ, s.r.o.

IČ: 25758691

Sídlo: Praha 2, Nové Město, V tůních 1637/3   PSČ  120 00

Provozovna: Průmysloová 14,  Znojmo  PSČ   669 02

Činnost: Prodej a služby spojené se zdravotní keramikou

Ocenění za: Přední výrobce a prodejce sanitární keramiky v ČR. Moderní závod ve Znojmě 

vyrábí vysoce kvalitní  koupelnovou keramiku s tradiční výrobou více než 130 let. 

Na špičce díky odborným zkušenostem v celosvětovém měřítku. Společnost 

Laufen má obchodní zastoupení v zemích celého světa. Podmínkou kvalitní péče 

je úzký kontakt se zákazníkem. Spolupracuje s dalšími firmami ve znojemském 

regionu.

4.

Jméno/Název: SOUa SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.

IČ: 47900211

Sídlo: Přímětická 50, Znojmo   PSČ    669 02

Provozovna:

Činnost: Kadeřnictví, kosmetika, hostinská činnost

Ocenění za:  Žákyně oboru kosmetika a kadeřnice své odborné schopnosti  nabízejí pro 

dlouhodobě nemocné, důchodce v domě s pečovatelskou službou a v domovech 

důchodců. Dále škola nabízí stravování pro veřejnost.

5.

Jméno/Název: AXIS Building, s.r.o.

IČ: 47903821



Sídlo: Kotkova 639/7, Znojmo   PSČ  669 02

Provozovna:

Činnost: Velkoobchod a maloobchod  koupelnovým  zbožím

Návrhářská a designérská činnost  v oblasti  interierů bytů, domů

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ocenění za:
Podnikatelka Ing. Šupková podniká v oboru  -  prodej vybavení pro koupelny od r. 

1996.  Ze začátku jako OSVČ s obchodním  názvem  AXIS,o.z.   V roce 2002 jí 

byla udělena za její práci cena Sdružení českých spotřebitelů „ Spokojený 

zákazník Jihomoravského kraje“.  V roce  2006 rozšířila svoji činnost o provádění 

jednoduchých staveb, zejména  rekonstrukce koupelen, bytů a domů.  V roce 

2011 se přetransformovala z OSVČ na společnost s r.o. AXIS Building. Velká 

konkurence v oboru  a zvyšující se  náročnost zákazníků  ji   motivují 

k neustálému rozšiřování  a zdokonalování  služeb.

6.

Jméno/Název: Steinhauser, s.r.o.

IČ: 47904275

Sídlo: Karasova 378     Tišnov     PSČ   666 01

Provozovna:

Činnost: Řeznictví

Ocenění za: Po celou dobu existence společnosti plní veškeré veterinárně-hygienické

parametry výroby a následného prodeje výrobků. Klade neustálý důraz na

standardní vysokou kvalitu výrobků a odbornou úroveň pracovníků podniku.

Prodejny nabízí výsekové vepřové a hovězí maso, široký sortiment masných

výrobků, doplňkové potraviny a to vždy čerstvé a ve vysoké kvalitě.

7.

Jméno/Název: FORS CS, spol. s r.o.

IČ: 60698144

Sídlo: Obřanská 489,  Bílovice nad Svitavou   PSČ 664 01

Provozovna:

Činnost: Prodej potravin

Ocenění za: Velmi pěkná prodejna. Široký sortiment. Využívají veškerých obchodních 

podmínek a služeb pro zákazníky (nabídka zboží, ochota personálu, letákové 

akce aj.)

8.

Jméno/Název: Duo MAX s.r.o

IČ: 26947871

Sídlo: Mokrá-Horákov 355   PSČ   664 04

Provozovna:

Činnost: Prodej potravin

Ocenění za: Nově vybudovaný objekt (5 let) s velkou a velmi pěknou prodejnou potravin, která 

má širokou škálu sortimentu, služeb a ochotný personál. Prodejna je vyhlášená 

v širokém přilehlém okolí. 

9.

Jméno/Název: Radek Sedláček

IČ: 478 74 031

Sídlo: Masarykova 87,  Rajhrad   PSČ  664 61



Provozovna: Prodej potravin

Činnost: Maloobchodní činnost (potraviny)

Ocenění za: Velmi pěkná prodejna. Velmi dobře konkurenceschopný i přes prodejnu TESCO 

v obci. Široký sortiment. Rozpékání pečiva a vstřícný personál.

10.

Jméno/Název: 1. PLAVEBNÍ s.r.o.

IČ: 25584979

Sídlo: 21. dubna 3,  Lednice   PSČ  691 44

Provozovna:

Činnost: Lodní doprava

Ocenění za: Jedná se o společnost založenou v roce 1999 specializující se na vyhlídkové 

cesty lodí v lednickém zámeckém areálu po řece Dyji. Společnost ročně přepraví 

40 000 spokojených turistů.
Lodní přepravce zcela originálně doplňuje již tak  bohatou nabídku turistických 

aktivit,  a to po celý rok. Romantické plavby parkem lednického zámku po 

ramenech řeky Dyje jsou provázené výkladem o historii a zajímavostech 

lichtenštejnského panství. 1. PLAVEBNÍ s.r.o. pořádá nebo se podílí na řadě 

kulturních a společenských akcí v obci.

11.

Jméno/Název: CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY a.s

IČ: 24728071

Sídlo: Na Valentince 644/15, Praha 5    PSČ  150 00

Provozovna: nám. Čsl. Armády 116/4, Vyškov   PSČ 682 01

Činnost: Pivovarnictví

Ocenění za: CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY a.s. převzala v roce 2011 do 

pronájmu zkomírající pivovar Vyškov, kterému hrozilo uzavření. Za 2 roky 

zdvojnásobila výstav a kromě tradičního sortimentu piv, nabídla 

spotřebitelům řadu pivních specialit. 
Stará se také o kulturní vyžití zákazníků. Kromě programu při vyškovské 

pouti pořádá farmářské trhy, rockový festival Rock beer fest a další zajímavé 

akce v prostorách pivovarského dvora.

12.

Jméno/Název: Ing. Miroslav  Volařík

IČ: 70894744

Sídlo: Husova 313/36,  Mikulov    PSČ  692 01

Provozovna:

Činnost: Vinařství

Ocenění za: Přestože se jedná o mladou firmu založenou v roce 2007, dokázalo se Vinařství 

Volařík prosadit mezi významné producenty těch nejkvalitnějších vín. Během 

krátké doby získalo nejprestižnější ocenění na Valtických vinných trzích včetně 

titulu „Vinař roku“ a řady ocenění v zahraničí.
Kvalitní vína oceňují nejenom odborníci, ale rovněž i milovníci výborných vín. Je 

potřeba vyzvednout snahu tohoto vinařství o vzkříšení věhlasu odrůdy Ryzlink 

vlašský v mikulovské podobnosti.


