Podmínky a průběh soutěže
NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2019
V letošním roce bude uspořádán již 13. ročník soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN roku
2019. Vyhlašovateli a organizátory soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz
podnikatelů ve stavebnictví, který letos slaví 30 let od svého založení. Mediálními partnery
soutěže jsou časopisy Stavebnictví /hlavní/, KONSTRUKCE, SILNICE ŽELEZNICE, Build Info a
Materiály pro stavbu, Skypaper a portál iMateriály a STANCE-communications.
Soutěž je jednou z akcí pořádaných při příležitosti Dnů stavitelství a architektury.
Hlavním posláním soutěže je prezentovat důležitou složku stavebnictví – výrobu stavebních
hmot a materiálů. Má zviditelnit a prezentovat výrobní firmy, provozy a závody průmyslu
stavebních hmot v České republice, jejich progresivní a kvalitní výrobky pro stavebnictví a
ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí,
šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná a přináší na trh nové, esteticky i technicky
dokonalejší výrobky.
Podmínky soutěže
1. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území
České republiky, jejichž výrobní zařízení splňují současné trendy moderní průmyslové
výroby.
2. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích podle velikosti firmy:
•
•

s počtem zaměstnanců nad 250 pracovníků,
s počtem zaměstnanců pod 250 pracovníků.

3. Jednotlivé kategorie budou oceněny samostatně.
4. Svoji účast potvrdí firma na vyplněné přihlášce, včetně všech požadovaných kritérií,
případně s dalšími rozhodnými skutečnostmi na zvláštní příloze.
5. Účastnický poplatek činí 15 000 Kč + DPH.
6. Přihláška a poplatek budou zaslány do 31. 8. 2020 na adresu: Svaz podnikatelů ve
stavebnictví, Hana Matyášová, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 poštou nebo
e-mailem: matyasova@sps.cz
Kritéria soutěže
Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot budou posuzovány zejména
podle následujících kritérií:
1. dosahovaná kvalita výroby
2. energetická náročnost výroby
3. ekonomická úspěšnost, pozice na trhu
4. zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství
5. investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech
Vyhlašovatelé soutěže:

Mediální partneři:

6.

dosažená produktivita a zaměstnanost

7.

moderní inovované výrobky a technologie pro stavby

Vyhodnocení soutěže
1.

Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže s případnými přílohami, porovnání s vypsanými
soutěžními kritérii a vyhodnocení soutěže provede hodnotitelská porota složená
z vypisovatelů a externích odborníků. Jednání poroty svolává a vede její zvolený předseda.

2.

Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat stanovená kritéria soutěže.

3.

Z přihlášených firem vybere porota do užší nominace maximálně 10 firem v každé
kategorii.

4.

Porota má právo počet vyhodnocených firem s odůvodněním snížit, rozšířit, eventuálně
navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty je konečné.

5.

Vyhodnocení firem nominovaných do závěrečného kola soutěže se uskuteční při
slavnostním vyhlášení výsledků v září 2020. Všichni nominovaní obdrží diplom za umístění
v nominaci v soutěži NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2019.
Rovněž bude udělena Cena hlavního mediálního partnera – časopisu Stavebnictví, cena
poroty, cena MPO, a cena SPS.

6.

Z nominovaných firem bude vyhlášen vítěz v každé kategorii při slavnostním večeru Dnů
stavitelství a architektury na podzim 2020.

Bližší informace
Informace o této soutěži včetně příslušné dokumentace vám poskytnou organizátoři této
soutěže nebo je naleznete na stránkách www.mpo.cz a www.sps.cz.

Vyhlašovatelé soutěže:

Mediální partneři:

