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Zdeněk Petrás novým generálnym riaditeľom Scania 
CER 
 
Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Scania CER (Central Europen 
Region – Česká republika, Slovensko a Maďarsko) bude 1. júla 2021 
vymenovaný Zdeněk Petrás. 
 

 
 

Doterajším generálnym riaditeľom Scania CER je od júla 2015 James 
Armstrong, ktorý sa po svojej šesťročnej misii v regióne strednej Európy vracia 
na domáci trh, aby zastával funkciu generálneho riaditeľa v Scanii Great 
Britain. Návrat domov zažije rovnako Zdeněk Petrás, ktorý už v Scanii CER 
pôsobil, a to od roku 2004 ako riaditeľ servisných služieb. 
 
Z domovského trhu sa Petrás postupne presunul na pozíciu servisného 
riaditeľa pre ruský trh a ďalej nasledovala veľmi úspešná misia v centrále 
spoločnosti Scania CV AB vo švédskom  Södertälje. Tam pôsobil najskôr ako 
senior viceprezident pre servisné služby, neskôr ako senior viceprezident 
zodpovedný za transformáciu podnikania v rámci commercial operations.  
Výrazne sa teda v posledných piatich rokoch zaslúžil o digitalizáciu 
a transformáciu procesov v rámci materskej spoločnosti a celej globálnej 
organizácie. 
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„Na návrat domov sa po deviatich rokoch naozaj teším,“ povedal Zdeněk 
Petrás. „Vážim si každej skúsenosti získanej v zahraničí a som rád, že som mal 
možnosť podieľať sa na rozvoji spoločnosti Scania na globálnej úrovni. Avšak 
doma som stále v Českej republike, v strednej Európe. Zo svojho 
predchádzajúceho pôsobenia poznám samozrejme množstvo bývalých 
kolegov, iných som spoznal, keď sme spolu komunikovali počas môjho 
pôsobenia v zahraničí a u množstva ďalších nás zoznamovanie ešte len čaká. 
A to sa týka samozrejme aj našich zákazníkov a partnerov. Scania CER 
dosiahla v predchádzajúcich rokoch významné úspechy a je mi veľkou cťou 
prebrať túto symbolickú štafetu. Pred nami je veľa práce a ja sa predovšetkým 
teším na množstvo zaujímavých výziev, pretože celé naše odvetvie prechádza 
transformáciou, mohutne sa inovuje, digitalizuje a do popredia sa stále viac 
dostávajú alternatívne palivá aj elektrický pohon. A už sa nemôžem dočkať 
chvíle, keď budem u toho.“ 
 
 
 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefón +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločnosť Scania je popredný svetový poskytovateľ dopravných riešení. Spoločne s našimi 
partnermi a zákazníkmi smerujeme k udržateľnému dopravnému systému. V roku 2020 sme 
našim zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a 11 000 
priemyselných a námorných energetických systémov. Čisté tržby boli spolu viac ako 125 
miliárd SEK, z čoho asi 20 % sa týkalo služieb. Spoločnosť Scania, založená v roku 1891, v 
súčasnosti pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí. Výskum a 
vývoj sú prevažne sústredené vo Švédsku Výroba prebieha v Európe a Latinskej Amerike, s 
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regionálnymi výrobnými centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou TRATON GROUP. 
Pre viac informácií navštívte: www.scania.com. 
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