DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU 2018
Tisková zpráva – Praha, 15. února 2019
Na slavnostním večeru v pražském Hudebním divadle Karlín byly 14. 2. 2019 poprvé uděleny
Diamanty českého byznysu – nové ceny, které se mají stát tradičním a prestižním ohodnocením
výkonnosti českých firem v jednotlivých regionech.
Ceny Diamanty českého byznysu jsou udělovány na základě žebříčku, sestavovaného vždy ke konci
roku analytickými experty společnosti Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů za
poslední tři roky (letos tedy za období 2015-2017) pro všech čtrnáct krajů České republiky, přičemž za
každý kraj jsou oceňovány vždy tři nejlépe hodnocené společnosti.
Vedle těchto regionálních cen byly letos uděleny také tři zvláštní ceny – Velký a Malý diamant pro dvě
nejlépe hodnocené společnosti v rámci celé republiky a cena pro Nejperspektivnější společnost.
Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až
5 mld. Kč a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky. Kvalitativním kritériem je
schopnost firem dostát svým závazkům, což znamená, že hodnocená společnost nesmí být v likvidaci
či insolvenčním řízení a současně nesmí být evidována jako nespolehlivý plátce/osoba
s pohledávkami státu či dalších subjektů.
DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU 2018 – VÝSLEDKY
Hlavní město Praha
1. RS development s.r.o.
2. REALITNÍ FOND PRAHA a.s.
3. elem6 s.r.o.
Středočeský kraj
1. BERAN 2, s.r.o.
2. AAS Automotive s.r.o.
3. Spektra, spol. s r.o.

Jihočeský kraj
1. API CZ s.r.o.
2. Rhea stav, s.r.o.
3. AUTO STRAKONICE spol. s r.o.
Plzeňský kraj
1. Ekonomické stavby s.r.o.
2. BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.
3. EUROSOFT – Control s.r.o.
Karlovarský kraj
1. Cyklosport RIK s.r.o.
2. K M K GRANIT, a.s.
3. GALA HOTELS, s.r.o.
Ústecký kraj
1. POSMAYSPOL s.r.o.
2. Delta Chem s.r.o.
3. ADLER Czech, a.s.
Liberecký kraj
1. CRYTUR, spol. s r.o.
2. HOKAMI CZ, s.r.o.
3. INOX Technology a.s.
Královéhradecký kraj
1. ROBOT WORLD s.r.o.
2. HÖGNER s.r.o.
3. ORT Nový Bydžov, spol. s r.o.
Pardubický kraj
1. Contipro a.s.
2. STYLE PLUS s.r.o.
3. VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
Kraj Vysočina
1. IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.
2. ROTANA a.s.
3. BH TRANS s.r.o.
Jihomoravský kraj
1. ProfiSales s.r.o.
2. ASPIRE SPORTS, s.r.o.
3. DB OIL s.r.o.

Olomoucký kraj
1. Autodoprava Břetislav Látal, s.r.o.
2. ČMŽO – elektronika s.r.o.
3. DSL Food s.r.o.
Zlínský kraj
1. KLEMAT CZ s.r.o.
2. Miroslav Chuděj, s.r.o.
3. DIOFLEX s.r.o.
Moravskoslezský kraj
1. SmartShop, s.r.o.
2. B2B Partner s.r.o.
3. Den Braven production s.r.o.

VELKÝ DIAMANT – ocenění České pojišťovny pro společnost, jejíž výsledky v žebříčku byly nejlepší
napříč kraji
RS development s.r.o.
MALÝ DIAMANT – ocenění Komerční banky pro společnost, jejíž výsledky v žebříčku byly druhé
nejlepší napříč kraji
SmartShop, s.r.o.
NEJPERSPEKTIVNĚJŠÍ SPOLEČNOST – partnerské ocenění společnosti Enterprise Investors za
udržitelný profitabilní růst. Měřítkem je absolutním nárůstem ukazatele EBITDA a nárůstem EBITDA
marže mezi roky 2015-2017.
DIOFLEX s.r.o.

O PROJEKTU
Diamanty českého byznysu jsou projektem společnosti COT media, která se českému
podnikatelskému prostředí dlouhodobě věnuje ve vydávaných titulech (COT, Komora, Be the Best).
Základním posláním projektu je ocenění nejúspěšnějších podnikatelských subjektů a jejich následná
podpora v podobě série networkingových setkávání a propojování podnikatelské sféry i akademického
a expertního prostředí. Projekt navazuje na původní seriál regionálních setkání 2018, jejichž smyslem
bylo pod heslem České firmy a české hlavy spojovat českou vědu s tuzemskými firmami.

Titulárním partnerem projektu je Česká pojišťovna, generálním partnerem Komerční banka, hlavními
partnery jsou společnosti Enterprise Investors, Hudební divadlo Karlín a Nobless Czech. Analytickým
partnerem je společnost Bisnode, odbornými garanty Hospodářská komora ČR, Univerzita Karlova a
ČVUT.
Partnery projektu jsou společnosti Alukov, Arthouse Hejtmánek, Crowe, Český průmyslový holding,
Physter Technology, Tesla, Pražská Mincovna, Sklárna Rückl, Asociace rodinných firem

