TISKOVÁ ZPRÁVA
Soutěž Stavební firma roku 2019 má čtveřici vítězů
Praha, 12. listopadu 2020 – Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) vyhlásil výsledky prestižní soutěže
Stavební firma roku 2019. Letošní 28. ročník se sice z důvodu koronavirové krize musel obejít bez
slavnostního vyhlášení výsledků na galavečeru, ceny však byly vítězům všech kategorií předány
individuálně.
Soutěž Stavební firma roku každoročně vyhlašuje SPS spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a
Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Účastnit se jí mohou všechny stavební
firmy, které jsou českými právními subjekty a řádnými nebo kolektivními členy SPS.
Soutěží se ve třech kategoriích, které jsou rozděleny dle počtu zaměstnanců. V té první, určené pro
malé firmy do 25 zaměstnanců, zvítězila společnost EKOkonstrukce, s.r.o., jež se specializuje na vývoj
a výrobu ekologických produktů ve stavebnictví.
V kategorii středních firem, tedy do 200 zaměstnanců, byli letos vyhlášeni rovnou dva vítězové: Firma
EDIKT, a. s., která se zaměřuje zejména na konstrukce v oblasti kolejových, inženýrských a pozemních
staveb, a společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., jejímiž zaměstnanci jsou zruční řemeslníci všech pro
stavbu důležitých oborů.
V neposlední řadě pak v kategorii velkých firem, tedy nad 200 zaměstnanců, zvítězila společnost PKS
stavby, a.s. Tento generální dodavatel staveb, patřící do skupiny PKS, se se svou technologickou
vybaveností řadí mezi deset předních stavebních společností v ČR v oboru pozemního stavitelství.
„Všem zúčastněným firmám děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme. Mrzí nás, že letos nemohlo
proběhnout slavnostní udílení cen v Betlémské kapli, ve které se galavečer každoročně koná, ale všichni
ocenění získali diplomy alespoň elektronicky a na předání vytištěných diplomů a připravených ocenění
jsme se domluvili individuálně,“ říká prezident SPS Ing. Jiří Nouza.
Držitelé titulů Stavební firma roku 2019 se tak mohou těšit na křišťálové ceny s unikátním křišťálovým
razítkem z dílny Ronyho Plesla. Tato prestižní celostátní soutěž se bude opět konat i v příštím roce,
tentokrát snad už i se slavnostním vyhlášením.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným
představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také
vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům
zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity
stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí
v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na www.sps.cz.
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