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Sdružení automobilového průmyslu vyhlásilo vítěze v soutěži Podnik roku 
 

Sdružení automobilového průmyslu již počtyřiadvacáté vyhlásilo vítěze soutěže Podnik roku v automobilovém 

průmyslu. Jako v předchozích letech byly vyhlášeny vždy tři nejúspěšnější firmy ve dvou kategoriích – nad a do 

250 zaměstnanců. Slavnostní ceremoniál proběhl na Automotive Leaders Fóru, zbrusu nové večerní akci 

kombinující přednášky na aktuální témata a společenský večer. 

V soutěži Podnik roku byly posuzovány základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2021. Hodnocení 
probíhalo na základě těchto kritérií: 

• Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 
• Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / zaměstnanec) 
• Složené kritérium tržeb 

1. meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (v %) 
2. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč / zaměstnanec) 

Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle 
jednotlivých kritérií. Do soutěže se zapojilo celkem 67 firem. 

Podniky roku v českém automobilovém průmyslu se staly firmy (v abecedním pořadí): 

Podniky roku s počtem zaměstnanců do 250 osob 

• 3M Česko, spol. s. r. o. 
• RETEX a.s. 
• TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. 

Podniky roku s počtem zaměstnanců nad 250 osob 

• Ferona, a.s. 
• Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
• Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch 

Oceněné firmy získaly tradiční ručně dělané originální skleněné plastiky z dílny sklářského mistra 
Lukáše Šulce ze Železného Brodu. 
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3M Česko, spol. s r.o. 

3M Česko, spol. s r.o. je součástí přední globální technologické společnosti se sídlem v St. Paul v USA, která již 120 let 

vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro řadu průmyslových odvětví. V Praze má prodejní a technický tým s vlastním 

inovačním a technickým centrem pro vývoj a testování zákaznických aplikací, které bylo v roce 2020 rozšířeno 

o kompetence spojené s auto elektrifikací. V loňském roce společnost 3M Česko oslavila 30 let působení na českém 

trhu. 

 

RETEX a.s. 

RETEX loni dosáhl rekordního obratu, ten byl meziročně vyšší o 80 milionů, firma je dlouhodobě zisková. Společnost je 

tradičním dodavatelem pro automobilový průmysl, kdy své netkané textilie s vysokou přidanou hodnotou dodává pro 

řadu značek. Výrobky RETEXu lze najít i ve stavebnictví či v oblasti tepelných izolací, jež firma vyrábí pro vlaky, autobusy 

či tramvaje i pro bílou techniku. Daří se i materiálům pro zelené střechy. A společnost se zaměřuje i na další perspektivní 

obory. Pozoruhodný je nárůst v oblasti exportu a to doslova po celém světě. RETEX je u nás lídrem cirkulární ekonomiky. 

Výrobky firmy jsou z recyklovaných materiálů. Velký důraz klade společnost na výzkum a vývoj. Ten probíhá společně 

s univerzitami a výzkumnými pracovišti. S 250 zaměstnanci patří RETEX k největším zaměstnavatelům v regionu. 

 

TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. 

Tiberina Automotive Bělá je součástí italské společnosti Tiberina Group a sídlí v Bělé pod Bezdězem. V České republice 

působí od roku 2009 a zaměřuje se na výrobu kovových součástí pro automobilový průmysl. Zhruba 200 zaměstnanců 

společnosti se podílí na výrobě dílů pro známé automobilové značky jako ŠKODA AUTO, STELLANTIS, ADAM OPEL, 

MERCEDES a jiné. Díky skvělému týmu lidí se společnosti daří získávat nové projekty, neustále se rozvíjet a naplňovat 

tak dlouhodobou strategii firmy – rozšiřování a zaměření na koncové zákazníky. 

Péče o zaměstnance, jejich rozvoj a dobrá atmosféra na pracovišti jsou jedním ze základních cílů firmy. 

 

*** 

 

FERONA a.s. 

Ferona, a.s. je moderní obchodní společnost, zabývající se nákupem, skladováním, úpravou, logistikou a prodejem 

hutních výrobků, hutních druhovýrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi velkoobchodu. Ferona, 

a.s. působí v České republice, na Slovensku a v Polsku. Součástí společnosti Ferona, a.s. jsou Steel servis centra, která 

jsou zaměřena na dělení a dodávky materiálu z oceli pro všeobecné strojírenství, stavebnictví, elektrotechnický 

průmysl, bílou techniku a automobilový průmysl. 

 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

Automobilka Hyundai působí v Nošovicích od roku 2008 a za tu dobu zde vyrobila téměř 4 miliony automobilů. Jedná 

se především o SUV Tucson, kompaktní vůz i30 a elektromobil Kona Electric. Již 40 % vyrobených vozidel má hybridní, 

plug-in hybridní nebo čistě elektrický pohon. Přes celosvětové problémy s dodávkami dílů dokázali v roce 2021 v 

Nošovicích vyrobit 275.000 aut, což je o 15 % více než v předcházejícím roce. Hyundai je tak jediným výrobcem osobních 

aut v České republice, kterému se loni podařilo meziročně navýšit počet vyrobených aut. 

 

Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch  

Společnost Toyota Tsusho Europe Czech Republic Branch patří již přes 20 let mezi významné dodavatele evropských 

zákazníků. Je součástí nadnárodní celosvětové obchodní korporace Toyota Tsusho Corporation, která svým zákazníkům 

poskytuje dodávky služeb a zboží ve všech oborech jejich podnikání. V České republice se těší dlouhodobému zájmu 

svých zákazníků a neustále rozvíjí své lokality a rozsah poskytovaných služeb. Nově se společnost rozšířila do dalšího 

regionu a pro své zákazníky zajišťuje skladové a logistické služby nově i z Plzně. V minulém roce také zahájila další 

montážní službu dílů pro významného automotive zákazníka v Kolíně. 

Toyota Tsusho Corporation usiluje o plnou uhlíkovou neutralitu do roku 2050.  Připravuje konkrétní projekty tak, aby 

uhlíková stopa dosáhla v roce 2030 hodnoty 50 % oproti roku 2019. Kromě uhlíkové neutrality patří mezi témata, 

kterými se zabývá: udržitelnost zdrojů, podpora cirkulární ekonomiky, oblast nové mobility, digitální transformace a 

další. 


