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Tisková informace č. 16/2011 

 
BYLY VYHLÁŠENY „PODNIKY  ROKU 2010“ 

V ČESKÉM AUTOMOBILOVÉM PR ŮMYSLU 
 

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na své tradiční výroční tiskové 
konferenci 3. června 2011 na brněnském výstavišti vyhlásilo výsledky 13. ročníku 
soutěže svých členských firem s názvem „Podnik roku 2010“ .  
 

 

Z výsledků dosažených v jednotlivých kategoriích (viz dále) vzešlo následujících pět 
firem  (v abecedním pořadí) vyhodnocených jako 

 

„Podniky roku 2010“ 
v českém automobilovém pr ůmyslu 

 
 

 

HHYYUUNNDDAAII  MMOOTTOORR  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG  CCZZEECCHH  ss..rr ..oo..  
KKOOVVOOHHUUTTĚĚ  PPŘŘÍÍBBRRAAMM  NNÁÁSSTTUUPPNNIICCKKÁÁ,,  aa..ss..  
MMOONNRROOEE  CCZZEECCHHIIAA  ss..rr ..oo..  
RROOBBEERRTT  BBOOSSCCHH  OODDBBYYTTOOVVÁÁ  ss..rr ..oo..  
ŠŠKKOODDAA  AAUUTTOO  aa..ss..  

        
 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže proběhlo 
na 76. zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) 
AutoSAP dne 2. června 2011 v Brně. Oceněné firmy 
obdržely skleněné plastiky „Podnik roku 2010“ z dílny 
sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.  

 
 

****************************** 
 

 
 

 
 
 

 
Při hodnocení byla použita tato kritéria:  
 

1.  hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 
2.  přidaná hodnota na pracovníka v roce 2010 (mil. Kč / pracovník) 
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3.   a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) 
      b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč) 

 

Uvedená kritéria zajišťují vysoce objektivní porovnání výsledků firem různého 
charakteru, různých velikostí a v různém stádiu podnikatelské činnosti a korigují 
neobvyklé výkyvy některého z parametrů. Všechna kritéria mají stejnou váhu. 
Konečné pořadí firem je pak dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií, 
přičemž pořadí podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b). Podle 
hodnotících kritérií se jednotlivé firmy umístily takto: 
  

Hospodá řský výsledek p řed zdaněním 
 

Celkový hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním všech firem AutoSAP za rok 
2010 činil v souhrnu 26 006,9 mil. K č. Nejlepšího výsledku dosáhla ŠKODA AUTO 
a.s. (11 215 mil. Kč). Mezi prvními pěti firmami se umístily (vedle ŠKODA AUTO a.s.) 
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC),  TPCA Czech, s.r.o. , Hella 
Corporate Center Central Eastern Europe s.r.o. a ROBERT BOSCH odbytová 
s.r.o.  (zastřešující výrobce společnosti ROBERT BOSCH v ČR). 
 

Přidaná hodnota na pracovníka  
 

Průměrná výše p řidané hodnoty na jednoho pracovníka  v rámci firem AutoSAP 
dosáhla hodnoty 1 232 306 Kč. Rozmezí, ve kterém se hodnota pohybuje, je od 
2 741 tis. Kč na pracovníka (ŠKODA AUTO a.s. ) až po 71 428 Kč na pracovníka. 
Prvními pěti firmami s nejvyšší přidanou hodnotou na pracovníka jsou již zmíněná 
firma ŠKODA AUTO a.s. a dále HMMC s.r.o. , D PLAST-EFTEC a.s. , Toyota 
Tshusho Europe S.A. o.s. a TRW Automotive Czech s.r.o.  
 

Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobk ů a služeb  
 

Meziroční nárůst tržeb (vyjádřený v %) v porovnání let 2010 a 2009 charakterizoval 
dynamiku rozvoje firmy. Mezi prvních pět firem se zařadily HELLA AUTOTECHNIK, 
s.r.o., EBERSPÄCHER spol. s r.o.,  FLEXIMA spol. s r.o. , HMMC s.r.o.  a Behr 
Ostrava s.r.o.  

 
Tržby za prodej vlastních výrobk ů a služeb  

 

Tento údaj je druhou složkou kumulovaného parametru zohledňujícího ekonomickou 
stabilitu, zejména u firem s trvale vysokou úrovní tržeb z vlastní výroby. Firmami 
s největšími tržbami v roce 2010 byly ŠKODA AUTO  a.s. (její podíl na tržbách všech 
firem AutoSAP činí 33,9 %), HMMC s.r.o. (s podílem na souhrnných tržbách 8,3 %), 
TPCA Czech s.r.o.  s podílem 7,4 %, BARUM  Continental spol. s r.o. a ROBERT 
BOSCH odbytová s.r.o.   
 

   Ing. Antonín Šípek 
ředitel sekretariátu 

 
 

************************************  
 

Výsledky předchozích tří ročníků soutěže: 
 
 

Podniky roku 2007 Podniky roku 2008 Podniky roku 20 09 
IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. 

 

IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. LUCAS VARITY s.r.o. 
 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o. TPCA CZECH s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. 
 

ŠKODA AUTO a.s. 
 

BENTELER ČR s.r.o. TPCA CZECH, s.r.o. 
 

BENTELER ČR s.r.o. ARVINMERITOR LVS Liberec a.s. HELLA AUTOTE CHNIK NOVA, s.r.o.  
 

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ a.s.   TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s. IVECO CZECH REPUBL IC, a.s.   
 

 


