
http://www.kovopb.cz/novinky-a-tiskove-zpravy/ 

Kovohutě Příbram 1/2 marketing 

Tisková zpráva 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 04. 04. 2018 

 

Novým generálním ředitelem a místopředsedou představenstva  

Kovohutí Příbram je Jan Moudrý 
 

Na představenstvu společnosti byl 20. března jmenován k 1. dubnu 2018 generálním 

ředitelem Jan Moudrý (49), dosavadní finanční ředitel. Jan Moudrý je absolventem Fakulty 

výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze a v Kovohutích pracuje od roku 2001. 

Současně byl zvolen novým místopředsedou představenstva místo Zdeňka Kunického, který 

odchází do důchodu a je nyní řadovým členem tohoto statutárního orgánu. Předsedou 

představenstva zůstává Michal Oktavián Gürtler. 

 

 

 

Novou finanční ředitelkou je Lenka Menšíková, která se vrátila jako finanční manažerka 

do společnosti začátkem ledna letošního roku. V Kovohutích dříve působila 15 let 

od roku 1997 hlavně jako vedoucí controllingu a obchodní manažerka divize Drahé kovy. 

Je absolventkou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

Ředitelem divize Recyklace olova se místo odcházejícího Zdeňka Kunického stal Karel 

Oliva (54), dosud působící jako ředitel logistiky, a také člen představenstva. Je absolventem 

Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a zaměstnancem 

firmy je od roku 1986. Vedle logistiky byl v letech 2003-2011 také pověřeným ředitelem divize 

Drahé kovy. 

 

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 

s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických 

a elektronických zařízení (elektroodpadu) vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla 
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a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady 

s obsahem rtuti (rtuťové teploměry). 

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 

olověných baterií (aktuálně 250,- Kč za klasickou, 500,- Kč za velkou a 40,- Kč 

za motocyklovou – dílčí ceny viz web), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-

suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) 

pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – 

autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií 

i dalších odpadů. 

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru 

a třídění odpadů. 

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa. V oblasti odpadů 

s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet a na Slovensku vlastní 

dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení vlastní Recyklaci Ekovuk. 

 

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 
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