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Kovohutě Příbram mezi nejlepšími 

 
Kovohutě Příbram patří podle měřítek amerického magazínu Forbes, která použila společnost Top 
Press, mezi nejziskovější firmy v ČR za rok 2006. Tyto informace byly zveřejněny ve druhém 
lednovém týdnu 2008. 
 
Konečné pořadí je výsledkem součtu umístění ve třech kategoriích: 1) výnosy na zaměstnance, 2) čistý 
zisk na zaměstnance a 3) podíl zisku na celkových výnosech společnosti. Kovohutě se dostaly mezi sto 
nejúspěšnějších a obsadily 58. místo, čehož si velice váží. Podle celkových výnosů je pak příbramská 
huť v Česku 357. V tomto výnosovém žebříčku je také další firma z regionu – Masna Příbram 
na 388. místě. Kovohutě věří, že se k nim a Masně přidají v dalších letech také další příbramské firmy. 
 
Příbramské Kovohutě se v roce 2007 poprvé v historii dostaly nad hranici dvou miliard korun 
ročních tržeb a to hned přes  2, 3 mld. Kč. Proti roku 2006 jde o nárůst více než 60 %. 
 
Jde o další zlepšení výsledků oproti třem předchozím letům, kdy se společnost dostala v ročním obratu 
přes jednu miliardu korun. Hlavním tahounem je tradičně divize Recyklace, zabývající se výkupem 
a zpracováním olověných odpadů, zejména olověných autobaterií. V roce 2007 vykoupily Kovohutě 
více než 54 tisíc tun olověných odpadů. V nárůstu tržeb se pozitivně promítají jak trvale vysoké ceny 
kovů (zejména olova), tak i zvýšený množstevní prodej finálních výrobků. Pozitivní výsledky dosahují 
i další divize Kovohutí – recyklace odpadů s obsahem drahých kovů, prodej výrobků z olova, cínu 
a jejich slitin – zejména pájek a olověných plechů, a v neposlední řadě také divize zabývající se 
recyklací elektroodpadu, která postupně navyšuje množství zpracovávaného elektrického 
a elektronického odpadu na moderní automatické technologické lince. 
 
Podnik kromě klasické podnikatelské činnosti nabízí širokému regionu ekologické servis. Ve svém 
areálu vykupuje od občanů již 10 let olověné autobaterie (klasické za 80 Kč/ks a velké za 160 Kč/ks) 
a od roku 2006 také odebírá na sběrném místě na vrátnici firmy zdarma elektroodpad (ve spolupráci 
s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 
V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru 
odpadů (www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html). Takto firma spolupracuje i s dalšími organizacemi. Další 
aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich 
recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále sbírají polypropylen. 
 
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). 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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