
 

V sout ěž i  Č eský  PAT RON bodova la  i  l ošt i cká  Tvarůžková  
cukrárna   

 
  

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) udělila ocenění v rámci prestižní soutěže pro domácí podnikatele Český 
PATRON za rok 2012. Absolutním vítězem se stala společnost Aero Vodochody.  

„Budu se opakovat, ale jsou to právě podnikatelé, kteří produkují bohatství této země, zajišťují chod státu a výplaty 
zaměstnanců. To je fakt, který je nutné stále zdůrazňovat. HK ČR začala před třemi lety projekt, který má na řadu 
vynikajících českých firem upozornit. Myslím, že se to daří a soutěž už má mezi podnikateli svou váhu,“ řekl krátce po 
vyhlášení výsledků soutěže Český Patron 2012 prezident HK ČR Petr Kužel.  

Soutěž byla vyhlášena v květnu, probíhala do konce září a dnes vyvrcholila slavnostním vyhlášení vítězů. Porota, 
jmenovaná z řad odborníků, významných osobností podnikatelské sféry v ČR a zástupců vyhlašovatele, rozhodovala 
předsedy pana Jiřího Mosera z Price Watterhouse Coopers ČR a vybrala oceněné společnosti ve čtyřech základních 
kategoriích.  

„Jsem hrdý na skutečnost, že se k projektu Český Patron významně připojila i Rusko-Česká smíšená obchodní komora, 
která udělila v rámci slavnostního večera zvláštní cenu společnosti T-Machinery díky úspěchům na náročném trhu Ruské 
federace,“ dodal prezident Kužel.  

Zvláštní cenu předal i zástupce Hospodářské komory hl. m. Prahy, která ocenila originálního českého výrobce zámkové 
techniky Witte Automotive.  

Výsledky soutěže ČESKÝ PATRON 2012 
V jednotlivých kategoriích vyhlášených pro rok 2012 byli oceněni:  

Kategorie - Ekologický přínos 
Žatecká teplárenská, a.s. 
Je výrobcem a dodavatelem tepla pro město Žatec za použití špičkových a ekologicky šetrných technologií. Společnost 
zavedla a používá systém managementu kvality v oboru „příjem, skladování a analýza dřevní štepky“ dle požadavků 
normy ČSN EN ISO 9001:2009.  

Ing. František Veverka Agro*bio 
Ing. Veverka drží vlastní patenty na výrobu pesticidů k ochraně rostlin. Pesticidy z jeho produkce nejsou toxické. 
Unikátní výroba výhradně z přírodních potravinářských surovin domácí produkce patří k jedinečným v rámci celé EU.  

Infraclima, a.s.  
Nízkopotenciální systém INFRACLIMA určený pro plnoplošnou aplikaci umožňuje kontrolované udržování celoroční 
tepelné pohody. Kapilárními rohožemi instalovanými do podlahy, stěn a stropu místnosti proudí teplonosná látka o 
teplotě 22 +/-1°C po celý rok, která nahřívá (v zimě) / chladí (v létě) povrch stavebních konstrukcí.  

Kategorie – Služby retailu  
M & M Reality holding, a.s. 
Prodej, nákup nemovitostí a veškeré právní i finanční poradenství spojené s oblastí realit. Během 7 let se kancelář 
vypracovala k respektovaným a informačně otevřeným zástupcům svého oboru s širokou sítí poboček a služeb. 
 
Prezent.CZ, s.r.o. 
Firma se sídlem v ČR v Blansku vznikla v roce 2005. Během následujících let se stala dodavatelem velkých obchodních 
řetězců nejen v České republice, ale také na Slovensku, Polsku a Maďarsku. Za dobu cca 4 let jsme se ve všech těchto 
řetězcích stali jedním z největších dodavatelů segmentu svítidla a osvětlení. 
 
Aukční poradenské centrum, s.r.o. 
Společnost vznikla na základě zkušeností s využívání elektronických aukcí. Zákazníkům nabízí komplexní služby spojené s 
nákupem a prodejem majetku včetně možnosti e-aukcí bez nutnosti hlubších analýz a zakoupení softwarového vybavení. 
 
 

 



 

Kategorie – Nejlepší zaměstnavatel 
AERO Vodochody, a.s.  
Je největším výrobcem letecké techniky v České republice. Zaměřuje se především na spolupráci s předními leteckými 
výrobci v rámci mezinárodních kooperačních projektů – např. Sikorsky Aircraft Corporation (vrtulník S-76C), Latecoere 
(podsestavy Embraer 170/190), Saab (závěsníky JAS-39 Gripen), Spirit Aerosystems (díly a podsestavy B767), EADS 
(podsestavy A320/340) atd. V rámci svého vojenského programu je Aero historicky největším výrobcem proudových 
cvičných letadel na světě.  

ABY servis, s.r.o. 
Na trhu bezpečnostních služeb a facility managementu se pohybuje od roku 2009. Dodržuje a uplatňuje systém 
managementu kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001. Je dceřinou společností ryze české firmy SaJ, a.s., 
která patří k největším úklidovým firmám v ČR. 
 
SAFINA, a.s. 
Zpracování drahých a neželezných kovů s následnou výrobou širokého sortimentu zboží. Kovy získávané rafinováním z 
odpadního materiálu obsahujícím především Zlato, Stříbro, Platinu, Palladium a Rhodium. Významný vliv na trhu střední 
a východní Evropy. Expanze na trhy EU, Ameriky, Asie a Ruské Federace. 
 
Kategorie – Z naší země 
Vinné sklepy Skalák  
Vinařství je především zaměřeno na výrobu vín starších ročníků, nabízí i vína mladá a vína typu barrique s cílem oslovit 
co nejširší spektrum zákazníků. Vína starších ročníků jsou výjimečná v tom smyslu, že dlouhou dobu zrají v nerezových 
nádobách o velkém objemu, přičemž probíhá velmi pomalé zrání vína. Vinařství se zasloužilo o vysoký růst kvality 
produktu v posledních několika letech.  

Krchlebské koláče – Helena Konopníková  
Rodinné pekařství, které začínalo úplně od píky v roce 1990 bez strojního vybavení a veškerého zázemí. Helena 
Konopíková svůj sen, prodávat kvalitní a tradiční koláče dovedla až k proslulé značce Krchlebské koláče, kterou si získala 
domácí i zahraniční klientelu. Značka už bývá i zneužívána nekalou konkurencí k výrobě padělků.  

Tvarůžková cukrárna – Ing. Zbyněk Poštulka  
Manželé Poštulkovi připravují z Olomouckých tvarůžků a listového těsta vlastní výroby Poštulkovy tvarůžkové moučníky v 
podobě koláčků, šátečků, vdolků, kremrolí, dortíků a dortů. Tvarůžkové moučníky získaly v září 2010 certifikát Haná 
regionální produkt, který garantuje, že výrobky mají svůj původ na Hané a jsou dostatečně kvalitní.  

Absolutní vítěz  AERO Vodochody, a.s. 

 

 

 



 

 

Zdroj: http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=814&Itemid=19 
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