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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

K VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍCH CEN ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ  

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI - 2020 

 
 

Vyhlašujeme výsledky 19. ročníku ceny „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje“. Národní cenu českých 
spotřebitelů Spokojený zákazník na léta 2020–2022 letos v Jihomoravském kraji nově získalo celkem 10 
podnikatelů.  

 

 
 

Vyhlášení a udělení cen proběhlo pod záštitou a s podporou Jihomoravského kraje. Seznam jednotlivých 

subjektů, které bez nadsázky považujeme za hrdiny nové doby a kteří ocenění letos v Jihomoravském kraji 

získali, je uveden v příloze k této zprávě.  

 

„Když jsme cenu letos 20. června vyhlašovali, chtěli jsme veřejnost upozornit především na to, že i přes 

toto nelehké období a komplikace způsobené epidemií řada živnostníků a rodinných firem vysoké 

očekávání spotřebitelů stále naplňuje, a jsme proto velmi rádi, že Jihomoravský kraj na tradici oceňování 

právě takových podnikatelů i letos navázal a že je dnes můžeme představit veřejnosti jak v Jihomoravském 

kraji, tak i celé ČR“, uvedl při vyhlášení za SČS koordinátor celé akce Mgr. Viktor Vodička. 

Cenu Spokojeného zákazníka uděluje SČS na základě skutečnosti, že subjekt, který ocenění získal, 

poskytuje své produkty či služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitele, a to nejen s přihlédnutím 

k jejich bezpečnosti a kvalitě, ale i s přihlédnutím k inovacím a neustále se zvyšujícím potřebám českých 

spotřebitelů samotných. 

Do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou přitom zapojeni nejen spotřebitelé, ale i 

zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských 

úřadů, a i dalších nevládních organizací, a návrhy na přiznání ceny jsou podrobeny přezkoumání hodnotící 

komisí, jejímž předsedou v Jihomoravském kraji je pan Ing. Petr Hýbler, náměstek hejtmana a člen výboru 

pro meziregionální vztahy. 
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10 nových ocenění tak znamená, že v Jihomoravském kraji bylo za svůj přístup k zákazníkům takto oceněno 

již více než 220 podnikatelů. V dalších krajích bylo letos přitom nově oceněno celkem 62 podnikatelů. 

Bližší informace o udělování a metodice ceny, stejně jako o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, 

jsou k dispozici na našich stránkách www.konzument.cz i na rozcestníku www.konzument-ocenuje.cz. 

 

V Praze a Brně, dne 9. listopadu 2020 

  

 

Kontakt:  

Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS                                                               
E: vodicka@konzument.cz                               
T: +420 732 266 150      
                     
 
 
 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněná práva a zájmy spotřebitelů v České republice a na vnitřním 
trhu EU, přičemž vyzdvihuje především preventivní stránku jejich ochrany: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS 
přispívá ke kultivaci podnikatelského a konkurenčního prostředí a působí v řadě oblastí, včetně standardizace, podpory kvality a 
bezpečnosti průmyslového zboží a potravin a i služeb, a to včetně služeb finančních. 

 

 
 

PŘÍLOHA K TISKOVÉ ZPRÁVĚ  

Národní cena českých spotřebitelů Spokojený zákazník  
v Jihomoravském kraji - 2020 

 
SEZNAM OCENĚNÝCH SUBJEKTŮ 

 

1  
Subjekt: Roman Tesař 

IČ: 45664595 

Provozovna: Bítov 101, 671 10 

Činnost: Provoz penzionu U Tesařů a výroba piva 

2  
Subjekt: Ing. Anna Adámková 

IČ: 44027656 

Provozovna: Chvalovice 33, 669 02 

Činnost: Provoz Bílého sklepa 

3  
Subjekt: Miroslav Mikulík 

IČ: 13663640 

Provozovna: Lipová 692, 691 25 Vranovice 

Činnost: Výroba nábytku 
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4 

Subjekt: Libor Šulc 

IČ: 68706499 

Provozovna: Hybešova 981, 691 23 Pohořelice 

Činnost: Provozu hotelu LE CAFÉ 

5  
Subjekt: Vodácké centrum Znojmo s.r.o. 

IČ: 06036414 

Provozovna: U Obří hlavy 3734/7, 669 02 Znojmo 

Činnost: Provoz vodáckého centra Stará Vodárna 

6  
Subjekt: Zahradnictví LEBIŠ, s.r.o. 

IČ: 25548140 

Provozovna: Dukelská 710/16, 680 01 Boskovice 

Činnost: Zahradnická výroba 

7  
Subjekt: Jaroslav Kolařík 

IČ: 46244557 

Provozovna: Šmejkalova 2103/50, 616 00 Brno - Žabovřesky 

Činnost: Prodej potravin 

8  
Subjekt: REGLAN TRADE s.r.o. 

IČ: 29308950 

Provozovna: 1. máje 612, 664 84 Zastávka 

Činnost: Prodej potravin 

9  
Subjekt: Vlasta Holešovská 

IČ: 44942320 

Provozovna: Kozí strana 101/1, 664 47 Střelice 

Činnost: Prodej potravin 

10  
Subjekt: Ing. Pavel Bačík 

IČ: 13665499 

Provozovna: nám. Svobody 73, 691 23 Pohořelice 

Činnost: Prodej kancelářských potřeb a reklamní činnost 

 


