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STAVEBNÍ FIRMA ROKU 2019

Vypisovatelem soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Stavební fakultou Českého vysokého
učení technického v Praze.
Do soutěže se mohly přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními
subjekty a řádnými nebo kolektivními členy Svazu podnikatelů ve
stavebnictví. 

Soutěž probíhá ve 3 kategoriích:

1. I. kategorie firem do 25 zaměstnanců
2. II. kategorie firem od 26-200 zaměstnanců
3. III. kategorie firem nad 200 zaměstnanců
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V kategorii malých firem, tj. firem do 25 
zaměstnanců, zvítězila stavební firma 
EKOkonstrukce, s.r.o.

Společnost EKOkonstrukce, s.r.o.

se sídlem v Hodoníně se specializuje na vývoj a výrobu ekologických produktů ve 

stavebnictví. Staví dřevostavby, vyrábí si vlastní komponenty potřebné ke stavbě 

apod. Nosným produktem společnosti EKOkonstrukce, s r.o. je sériová a nově i 

individuální výroba prefabrikátů vhodných na stavbu nízkoenergetických a 

pasivních dřevostaveb.
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Českobudějovická firma EDIKT a. s. je ryze českou společností s výhradně vlastním

českým kapitálem. Za téměř 30 let svého působení se z této jihočeské, téměř rodinné

firmy, stal úspěšný podnik zaměstnávající v současnosti více než 200 zaměstnanců.

EDIKT staví po celé České republice a zaměřuje se na stavby v oblasti kolejových,

inženýrských i pozemních staveb. Zároveň nabízí zámečnické služby, autodopravu a

stavební mechanizaci.

V kategorii středních firem, tj. firem do 200 
zaměstnanců, byly v letošním roce oceněny 
dvě firmy: společnost EDIKT, a.s. 
a společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.
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Společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s. zaměstnává okolo 150 zaměstnanců, 

zručných řemeslníků všech pro stavbu důležitých oborů a je tedy jedna z mála 

stavebních společností, která může realizovat své stavby ze 100% svými pracovníky. 

Má svoje projekční oddělení a stavební techniky, kteří se starají o přípravu staveb a 

spokojenost investora. Nezávislý chod staveb je zajištěn vlastní stavební mechanizací 

a autodopravou. 
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Společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb patřící do skupiny firem

PKS, která se svojí technologickou vybaveností řadí mezi 10 předních stavebních

společností v České republice v oboru pozemního stavitelství a zaměstnává téměř

700 zaměstnanců.

V kategorii velkých firem, to jsou 
firmy s více než 200 pracovníky, 
zvítězila společnost PKS stavby a.s.
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