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TISKOVÁ ZPRÁVA

K VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍCH CEN ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI - 2020
Vyhlašujeme výsledky 11. ročníku ceny „Spokojený zákazník Královéhradeckého kraje“. Národní cenu
českých spotřebitelů Spokojený zákazník na léta 2020–2022 letos v Královéhradeckém kraji nově získalo
celkem 8 podnikatelů.

Vyhlášení a udělení cen proběhlo pod záštitou a s podporou Královéhradeckého kraje. Seznam
jednotlivých subjektů, které bez nadsázky považujeme za hrdiny nové doby a kteří ocenění letos
v Královéhradeckém 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 Královéhradecký kraj na tradici
oceňování právě takových podnikatelů i letos navázal a že je dnes můžeme představit veřejnosti jak
v Královéhradeckém 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.
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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 Královéhradeckém kraji je pan Ing. Milan Pražák, člen správní rady SČS.
8 nových ocenění tak znamená, že v Královéhradeckém kraji bylo za svůj přístup k zákazníkům takto
oceněno již více než 100 podnikatelů. V dalších krajích bylo letos přitom nově oceněno celkem 64
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 Hradci Králové, 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 Královéhradeckém kraji - 2020
SEZNAM OCENĚNÝCH SUBJEKTŮ
1
Subjekt:

Richard Sokol

IČ:

45593183

Provozovna:

Peklo 121, 516 01 Vamberk

Činnost:

Truhlářství a podlahářství

2
Subjekt:

Městský Podorlický pivovar s.r.o.

IČ:

27544125

Provozovna:

Kaštany 435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Činnost:

Pivovarnictví a sladovnictví
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3
Subjekt:

Kamnářství Vyhleďalovi s.r.o.

IČ:

27472370

Provozovna:

Dukelská třída 1, 500 02 Hradec Králové

Činnost:

Kamnářství

4
Subjekt:

PFERDA z.ú.

IČ:

26657431

Provozovna:

Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Činnost:

Hostinská činnost

5
Subjekt:

Maso Sedlák s.r.o.

IČ:

03737250

Provozovna:

Valdštejnovo náměstí 93, 506 01 Jičín

Činnost:

Řeznictví a uzenářství

6
Subjekt:

Martin Bradna

IČ:

69887047

Provozovna:

Podoliby 22, 503 15 Králíky

Činnost:

Opravy silničních vozidel

7
Subjekt:

Škaloud - servisní, s.r.o.

IČ:

28846664

Provozovna:

Chrudimská 1142, 530 02 Pardubice

Činnost:

Opravy elektrických strojů a přístrojů

8
Subjekt:

Dana Němcová

IČ:

03025641

Provozovna:

Hořická 831/17, 500 02 Hradec Králové

Činnost:

Květinářství
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