Tisková zpráva z OHK Příbram:
Valná hromada je již tradičně akcí, na které se vyhlašují nejlepší firmy z pohledu OHK
Příbram za uplynulý rok. Tentokrát tomu tak bylo 8. dubna 2008, poprvé netradičně
v příbramské Sokolovně a tradičně pod záštitou senátora P ČR Ing. Jaromíra Volného.
Soutěž probíhala opět ve dvou kategoriích – malé firmy do 50 zaměstnanců a střední a velké firmy
nad 50 zaměstnanců.
Výsledky hodnotila komise jmenovaná představenstvem OHK Příbram dle předem stanovených
pravidel a jejím předsedou byl Ing. Václav Dvořák, daňový poradce a auditor. V soutěži se hodnotí
meziroční nárůst tržeb, tržby na 1 zaměstnance, meziroční zisk na 1 zaměstnance i zisk hodnoceného
roku na 1 zaměstnance, efektivita firmy (zisk/tržby) a nově i meziroční efektivita tržeb, pomocné
body jsou i za získané certifikace ISO norem a případné aktivity firmy v regionu. Dá se říci, že
v letošním roce byl o soutěž vyrovnaný zájem v obou kategoriích a výsledky jsou vynikající u všech
přihlášených firem.
Děkujeme všem firmám, které šly „s kůží na trh“ a zaslaly přihlášku do soutěže. Zvláště jsme rádi,
že přibývají i noví účastníci soutěže.
Nyní přejděme k výsledkům:
V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 1. místě umístila firma Windoor´s s.r.o., která se
zabývá dodávkou, montáží a servisem plastových i dřevěných oken a dveří. Tato firma se již
dvakrát umístila na 2. místě a proto jí rádi blahopřejeme k místu prvnímu.
Druhé místo obsadila firma PK Tender, a.s. Firma se zabývá kovovýrobou, svařováním,
obráběním a zpracováním svitků plechu.
Loňský vítěz Roman Horký, stavba montovaných nízkoenergetických rodinných domů a
velkoobchod pro truhláře a stavebníky se umístil za rok 2007 na krásném 3.místě.
V kategorii středních a velkých firem již dokonce počtvrté v historii osmileté soutěže zvítězila
firma Kovohutě Příbram nástupnická , a.s. Firma, která se zabývá výkupem a recyklací odpadů
olova, vyrábějící výrobky na bázi olova, cínu aj. kovů, firma zpracovávající elektroodpad a
zabývající se recyklací odpadů z drahých kovů získala titul již v prvním ročníku soutěže za rok 2000
a též v roce 2004 a 2006. I letos si ředitel firmy Ing. Jiří Dostál odnesl pohár a diplom pro vítěze
v této kategorii.
Druhé místo obsadila významná příbramská firma ZAT, a.s., zabývající se kompletními
dodávkami průmyslových řídících systémů, .
Třetí místo obsadila firma Sedláček v.o.s., vyhlášená zvláště činností jako je průmyslové čištění
a všeobecný úklid. Firma se umístila v soutěži poprvé na předních příčkách.
Vítězové převzali skleněné poháry a všichni zástupci oceněných firem obdrželi certifikát o umístění
z rukou našich hostů – senátora P ČR Ing. Jaromíra Volného, poslance P ČR a starosty města
Příbram MVDr. Josefa Řiháka a předsedy představenstva OHK Příbram Ing. Pavla Oktábce.
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