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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 13.06.2011 
 

Kovohutě Příbram „Podnikem roku 2010“  
v českém automobilovém průmyslu 

 
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 
průmyslu: 
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. 
KOVOHUT Ě PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. 
MONROE CZECHIA s.r.o. 
ROBERT BOSCH ODBYTOVÁ s.r.o. 
ŠKODA AUTO a.s. 
 

 
 
Při hodnocení byla použita tato kritéria: 

1) hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 
2) přidaná hodnota na pracovníka v roce 2010 (mil. Kč / pracovník) 
3) tržby 

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) + b). 
 
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). 
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 
olověných baterií (aktuálně 150,- Kč za klasickou, 300,- Kč za velkou a 20,- Kč 
za motocyklovou), 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, mají 
rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade a na Slovensku vlastní dceřinou firmu 
Kovohuty SK. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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