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V Praze, dne 3. září 2013 
 
 

Již po patnácté budou uděleny ceny za image RHODOS. 
 
RHODOS – cena za image je od roku 1997 prestižním uznáním vynikající pověsti společností 
a institucí působících v České republice. Udělování této ceny bylo vždy založeno na zkušenostech 
a názorech reprezentativního uskupení českých i zahraničních top manažerů na úrovni CEO.  
 
V roce 2013 probíhá soutěž pod záštitou místopředsedy senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky, 
senátora Mgr. Jiřího Dientsbiera a radního hl. m. Prahy Ing. Jana Vašíčka. Žebříček firem 
s nejpůsobivější image byl opět sestaven na základě hodnocení rozsáhlého reprezentativního panelu 
expertů. Manažeři, kteří přijali nabídku k účasti v hodnotícím panelu, posuzovali image firem 
v následujících 10 kategoriích: 

 Výrobci a dodavatelé food 
 Výrobci a dodavatelé non-food 
 Výrobci a dodavatelé nápojů 
 Farmaceutické společnosti 
 Obchodní řetězce 
 Telekomunikační společnosti 
 Internetové vyhledávače a zpravodajské portály 
 Stavební společnosti 
 Internetoví prodejci (e-shops) 
 Poskytovatelé nebankovních půjček 

Výsledky budou zveřejněny na galavečeru RHODOS dne 17. září 2013 v rezidenci primátora hlavního 
města Prahy, organizačně zajišťovaném skupinou ppm factum. 
 
Občanské sdružení RHODOS – firemní image provádí soutěž tak, že jakýkoli netransparentní vliv na 
výsledky je vyloučen. Hodnocení organizují a vyhodnocují respektované výzkumné agentury ppm 
factum research a Data Collect. 
 
Generálním partnerem projektu je společnost Silnice Group a.s., hlavními partnery EDIKT a.s. a 
EPLcond s.r.o., partnery pak České Dráhy a.s., Fidentia s.r.o., Spa Hotel Felicitas, Chateau Herálec, 
Vinselect Michlovský a technický partner AV Media a.s. Mediální partnerství převzali ATOZ Group, 
Regie Radio Music a Český Rozhlas Plus.  Autorem křišťálové sošky RHODOS – cena za image je Ateliér 
Ange. 
 

-konec- 
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Více informací na www.rhodosaward.cz 
 

kontakt pro média: 
Jan Herzmann – předseda sdružení 

Tel: +420 731 403 699, e-mail: herzmann@rhodosaward.cz 

 

Generální partner: 

SILNICE GROUP a.s. 
 
Společnost Silnice Group je českou firmou s výrobním programem zaměřeným na činnosti 
dopravního stavitelství, na trhu dopravního stavitelství působí již přes třicet let. Snaží se, aby její 
technické a technologické zázemí odpovídalo současným trendům a aby investorům mohli nabídnout 
co nejširší spektrum služeb souvisejících s výstavbou dopravních a inženýrských staveb. Nebojí se říci, 
že dosahuje evropských standardů a jejím hlavním cílem je, aby jméno SILNICE GROUP a.s. bylo vždy 
spojováno pouze s kvalitou, odborností, vstřícností a celkovou spokojeností investorů. V současné 
době má přes 200 spolupracovníků, se kterými při trendu rostoucích výkonů dosahuje stále vyšší 
efektivity pracovních procesů a optimálního využití všech zdrojů. Cílem společnosti je patřit mezi 
významné dodavatele dopravních staveb a úspěšně čelit tvrdému konkurenčnímu boji o zakázku a 
využívat přitom pouze solidní cenovou politiku, dlouholeté zkušenosti a moderní technické a 
technologické zázemí a profesionalitu našich spolupracovníků. Svými sponzorskými dary jsme 
podpořili např. činnosti Sdružení Linka bezpečí, Nadačního fondu Kapka naděje, Občanského sdružení 
Život dětem, řady základních a mateřských škol. 
 

 
Hlavní partneři: 

EDIKT a.s. 
Společnost EDIKT a.s. je českou stavební společností se sídlem v Českých Budějovicích. Byla založena 
na konci roku 1991, kdy se zaměřila především na provádění inženýrských a dopravních staveb se 
specializací na železniční stavby. V současnosti se firma EDIKT a. s. orientuje především na kompletní 
dodávky dopravních a pozemních staveb. Podílí se jak na koridorových železničních stavbách, tak i na 
odstraňování povodňových škod, výstavbě tramvajových drah, či na výstavbě a opravě mostů a 
podobných projektech. Společnost se zúčastnila již třech ročníků soutěže Presta – prestižní stavba 
Jižních Čech, ve kterých získala čtyři čestná uznání.  Již řadu let Edikt aktivně podporuje 
handicapované spoluobčany a připojila se také k ostaním společnostem, které podporují činnost 
Transparency International - Česká republika. 
 
 

http://www.rhodosaward.cz/
mailto:herzmann@rhodosaward.cz
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EPLcond s.r.o. 
 
Společnost EPLcond s.r.o. byla založena v květnu roku 2002 a postupem doby se zařadila mezi ryze 
české významné společnosti v oblasti projekce a realizace telekomunikačních sítí, zabezpečovacích a 
sdělovacích zařízení, silnoproudé elektrotechniky, sítí LAN a facility služeb. Společnost dlouhodobě 
udržuje kvalitu svých služeb, což dokládá řadou osvědčení a certifikátů. Mezi prvky rozvoje 
společnosti EPLcond patří i vlastní vývoj technologií v oblasti biometrie. Cílem společnosti je 
dlouhodobá spolupráce se všemi obchodními partnery založená na trvalé kvalitě poskytovaných 
služeb ve všech oborech činnosti. Společnost vyhrála letošní mistrovství světa v mikrotrubičkování, 
které se konalo v Brně. První místo obsadila celkem ve 3 ze 4 soutěžních kategoriích - zafukování 
optického kabelu, montáž a vaření optického vlákna, závěrečné měření a vyhodnocení vlákna 
nezávislou firmou a posouzení celkové kvality montáže  
 
Partneři: 
 
České Dráhy a.s. 
 
České dráhy jsou největším národním dopravcem v České republice s tradicí delší než 160 let. Zajišťují 
dopravu osob na železniční síti o délce 9500 km. Denně vypraví více než 7000 osobních vlaků různých 
kategorií. České dráhy patří dlouhodobě mezi 10 nejvýznamnějších evropských železničních 
společností. Společnost se zajímá o věci veřejné, angažuje se proto různými způsoby a podporuje 
celou řadu společensky prospěšných organizací. 
  
Fidentia s.r.o. 
 
Fidentia Dental Clinic vznikla v roce 2009 spojením zavedených odborníků v oblasti dentální hygieny a 
sloučením jednotlivých soukromých ordinací. Svým klientům tak nabízí kompletní stomatologickou 
péči. Latinské slovo Fidentia znamená důvěru, spolehlivost a jistotu. Tyto výrazy vyjadřují hodnoty, 
kterých si společnost Fidentia Dental Clinic váží. 
 
Spa Hotel Felicitas 
 
Spa Hotel Felicitas byl otevřen v roce 2007 v Poděbradech. Nabízí široký komplex služeb pod jednou 
střechou (ubytování v moderně vybavených pokojích, stravování, balneo-rehabilitační centrum, 
wellness centrum, bazén s vířivkou, kongresové centrum, atd.) Spa Hotel Felicitas nabízí nový vysoce 
relaxační program, který je určen pro všechny, kdo chtějí upevnit své zdraví, dopřát si maximální 
relaxaci. 
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Chateau Herálec 
 
Chateau Herálec nabízí luxus pětihvězdičkového boutique hotelu, unikátní designové ubytovaní a 
exkluzivní servis na jednom z nejkrásnějších romantických zámků v Čechách. Umístěn je uprostřed 
téměř nedotčené přírody české Vysočiny. Specialitou Chateau Herálec je unikátní sbírka značkových 
francouzských vín z oblasti Bordeaux, jedna z největších sbírek tohoto druhu v Čechách. 
 
Vinselect Michlovský 
 
Firma Miloše Michlovského završuje pěstování révy vinné produkcí vín nejvyšších jakostních stupňů. 
Mladý podnik vznikl v roce 1993 a produkoval nejdříve především vína určená pro zpracování na 
sekty. Po rychlém vzestupu firma stanula v čele četných vinařských výstav doma i v zahraničí. Vinice 
firmy Vinselekt Michlovský jsou součástí moravské oblasti a zahrnují Mikulovskou a Velkopavlovickou 
vinařskou podoblast. 

 
Technický partner: 

 
AV Media a.s. 
 
Společnost AV MEDIA byla založena v roce 1992 a v současnosti je leaderem na poli prezentační, 
projekční a audiovizuální techniky v České republice. Portfolio služeb zahrnuje prodej a pronájem 
prezentační techniky, systémovou audiovizuální integraci a další služby, které poskytuje na nejvyšší 
technické úrovni. Společnost AV MEDIA je členem celé řady profesních organizací. Od organizace 
InfoComm International získala osvědčení Saphire Level Solutions Provider.  
 
 


