Hradec Králové 21. dubna 2017

Člen představenstva AutoSAP mezi 10 nejlepšími manažery ČR
V první desítce ještě další představitel významné členské firmy AutoSAP
Petr Novák, jednatel a generální ředitel členské firmy AutoSAP Koyo Bearings Česká republika a
člen představenstva AutoSAP, se umístil mezi 10 nejlepšími manažery v České republice. Letos však
není jediným zástupcem firem automotive v tomto aktuálním a prestižním žebříčku. Mezi deset
nejlepších manažerů byl vybrán do žebříčku TOP 10 také generální ředitel AGC Automotive Czech
Luděk Steklý. Loni v soutěži Manažer roku zvítězil viceprezident AutoSAP Miroslav Dvořák,
předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV Group.
Petra Nováka do soutěže Manažer roku 2016 nominovaly společně Sdružení automobilového
průmyslu a Svaz průmyslu ČR za jeho mimořádné schopnosti při vedení jednoho z nejprogresivnějších
dodavatelských podniků českého autoprůmyslu. Ředitel olomouckého závodu na výrobu ložisek je
nejen mezi nejlepšími 10 manažery v České republice, ale zároveň získal ocenění Nejlepší manažer
odvětví Kovodělná a strojírenská výroba roku 2016 a také ocenění Mladý manažerský talent.
„Už pozvání do soutěže je pro mě obrovskou ctí. Spolu se ziskem cen to pro mě znamená ocenění
nejen mojí práce, ale především práce zaměstnanců celého podniku. Tímto bych jim všem chtěl moc
poděkovat,“ vyjádřil se Petr Novák po získání titulu.
24. ročník prestižní soutěže manažerských osobností byl vyhlášen minulý týden v Praze na Žofíně.
Petru Novákovi následně na zasedání představenstva AutoSAP v Hradci Králové pogratulovali ostatní
členové vedení automobilového sdružení v čele s jeho prezidentem Bohdanem Wojnarem.
„Za tímto oceněním stojí také hospodářské úspěchy firmy v uplynulém roce, kdy jsme navýšili prodej
o více než deset procent, získali jsme nové projekty v automobilovém průmyslu u značek, jako jsou
Daimler, VW nebo Jaguar Land Rover. Podařilo se nám obdržet nominaci do nových elektromobilů
Jaguar Land Rover I-Pace s náběhem výroby od roku 2017,“ dodal dále Petr Novák.
Pro AutoSAP i pro samotnou firmu Koyo Bearings Česká republika s.r.o. ocenění přináší tu nejlepší
vizitku. Je uznáním nejen manažerských schopností Petra Nováka, ale důkazem zdárného vedení týmu
schopných techniků a dalších pracovníků v závodě na Olomoucku, který se řadí mezi světové špičky ve
výrobě ložisek.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Miroslav Konvalina, tel.: 739 764 192, e-mail: konvalina@autosap.cz

Členy Sdružení automobilového průmyslu je 144 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém
průmyslu České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí
prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních organizací ACEA, ACEM a ODETTE. Členové AutoSAP vytvářejí
více než 20 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 115 000 pracovníků.

