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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 04.06.2008 
 

Kovohutě Příbram „Podnikem roku 2007“ v českém automobilovém 

průmyslu 

 
Kovohutě Příbram získaly další významné ocenění za svoje velmi dobré výsledky 
v roce 2007. Kovohutě jsou členem Sdružení automobilového průmyslu (SAP), protože 
recyklují olověné autobaterie, zpracovávají další odpady z autovraků (katalyzátory, 
elektroodpad, apod.) a dodávají své výrobky (olovo, pájky, plechy, plomby) firmám 
v automobilovém průmyslu. 
 
Citace ze Zpravodaje automobilového sdružení č. 3/2008: 
Již potřetí se konala soutěž členských firem Sdružení AP s názvem „Podnik roku“ 
s pozměněnými parametry. Cílem úprav bylo, aby nedocházelo ke zvýhodňování některých 
skupin firem a výsledky byly co možná nejspravedlivější. Podle těchto kritérií se letos 
vyhodnocovaly i „Podniky roku 2007“ v českém automobilovém průmyslu. Jednalo se tedy 
o kombinaci těchto 4 kritérií: 
 
1.Přidaná hodnota na pracovníka v mil. Kč / pracovník (poměrová ukazatel) 
2.Tržby: 

a) Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v % (absolutní ukazatel) 
b) Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb absolutní ukazatel) 
Pořadí podle tohoto kritéria bylo stanoveno jako součet umístění podle a) a b). 

3.Hospodářská výsledek před zdaněním absolutní ukazatel) 
 
Všechna tři kritéria (tj. 1., 2. a 3.) měla stejnou váhu. Zpracování a vyhodnocení podkladů 
provedl sekretariát Sdružení AP na základě údajů zaslaných členskými firmami. Do soutěže 
byla automaticky zařazena každá firma Sdružení AP, která předala potřebné údaje 
pro zpracování souhrnných výsledků českého automobilového průmyslu. 
 
Celkové pořadí bylo stanoveno na základě součtu umístění podle jednotlivých kritérií. 
Proběhla pečlivá kontrola údajů s cílem eliminovat neobvyklé hodnoty nebo výkyvy 
některého ukazatele. Podle hodnotících kritérií se společnými vítězi staly tyto firmy (uvedeno 
bez stanovení pořadí dle abecedy): 
Benteler ČR s.r.o. 
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. 
Iveco Czech Republic, s.r.. 
KOVOHUT Ě PŘÍBRAM  (fotografie ocenění v příloze) 
Škoda Auto a.s. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na 67. zasedání Rady ředitelů SAP 
dne 2. června 2008 v Brně, kde byly oceněným firmám předány tituly „Podnik roku 2007“. 
Za Kovohutě cenu převzal generální ředitel Jiří Dostál z rukou prezidenta SAP Martina Jahna. 
 
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů 
s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších 
výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů 
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s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických 
a elektronických zařízení (elektroodpadu). Podnik na své vrátnici nepřetržitě vykupuje 
od občanů olověné baterie a odebírá elektroodpad. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
 
Ing. Miroslav Jarolímek 
marketingový manažer 
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
tel.: +420 318 470 311 
fax: +420 318 470 254 
e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
http://www.kovopb.cz 
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