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Zdeněk Petrás novým generálním ředitelem Scania CER 
 
Novým generálním ředitelem společnosti Scania CER (Central Europen 
Region – Česká republika, Slovensko a Maďarsko) bude 1. července 2021 
jmenován Zdeněk Petrás. 
 

 
 

Dosavadním generálním ředitelem Scania CER je od července 2015 James 
Armstrong, který se po své šestileté misi v regionu střední Evropy vrací na 
domácí trh, aby zastával post generálního ředitele ve Scanii Great Britain. 
Návrat domů prožije rovněž Zdeněk Petrás, který již ve Scanii CER působil, a 
to od roku 2004 jako ředitel servisních služeb. 
 
Z domovského trhu se Petrás postupně přesunul na pozici servisního ředitele 
pro ruský trh a dále následovala velmi úspěšná mise v ústředí společnosti 
Scania CV AB ve švédském Södertälje. Tam působil nejprve jako senior 
viceprezident pro servisní služby, později jako senior viceprezident odpovědný 
za transformaci podnikání v rámci commercial operations. Výrazně se tedy v 
posledních pěti letech zasloužil o digitalizaci a transformaci procesů v rámci 
mateřské společnosti a celé globální organizace. 



  

  
 

   

  
 

 

 

 

2 (2) 

Scania Czech Republic s.r.o. 
Sobínská 186 
252 19  Chrášťany 

Tel.: +420 251 095 112 
www.scania.cz 
Facebook.com/ScaniaCZ 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

„Na návrat domů se po devíti letech opravdu těším,“ uvedl Zdeněk Petrás. 
„Každé zkušenosti získané v zahraničí si velice vážím a jsem rád, že jsem měl 
možnost podílet se na rozvoji společnosti Scania na globální úrovni. Nicméně 
doma jsem stále v České republice, ve střední Evropě. Ze svého předchozího 
působení znám samozřejmě mnoho bývalých kolegů, jiné jsem poznal, když 
jsme spolu komunikovali během mého působení v zahraničí a u spousty 
dalších nás seznamování ještě čeká. A to se týká samozřejmě i našich 
zákazníků a partnerů. Scania CER dosáhla v minulých letech významných 
úspěchů a je mi velkou ctí přebírat tuto symbolickou štafetu. Je před námi 
mnoho práce a já se především těším na řadu zajímavých výzev, protože celé 
naše odvětví prochází transformací, mohutně se inovuje, digitalizuje a do 
popředí se stále více dostávají alternativní paliva i elektrický pohon. A už se 
nemůžu dočkat, až budu u toho.“ 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi 
partnery a zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému dopravy. V roce 2020 jsme 
našim zákazníkům dodali 66 900 nákladních vozidel, 5 200 autobusů a také 11 000 
průmyslových a lodních pohonných systémů. Čisté tržby překročily 125 miliard SEK, z nichž 
bylo více než 20 procent spojeno s poskytováním služeb. Společnost Scania, která byla 
založena v roce 1891, aktuálně působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 50 000 
lidí. Výzkum a vývoj probíhá zejména ve Švédsku. Výrobní závody se pak nachází v Evropě 
a Latinské Americe s regionálními produktovými centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je 
součástí skupiny TRATON. Další informace naleznete na: www.scania.com. 
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