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Úspěchy firmy zajišťují rekordní zaměstnanost 

 

V České republice posílila ŠKODA AUTO v roce 2015 kmenovou 
zaměstnanost o téměř 1 000 zaměstnanců 

Společnost zajišťuje vzdělání pro 2 000 mladých lidí 
Významné projekty v oblasti společenské odpovědnosti 

O vysoké loajalitě zaměstnanců svědčí 
velmi nízká míra fluktuace na úrovni 5 % ročně (Ø odvětví: 12 %) 

Skupina ŠKODA zajišťuje celosvětově pracovní místa 
pro více než 28 500 zaměstnanců 



120 let ŠKODA - Tradice, atraktivita a oslava společných úspěchů 



Výkonnost firmy a zaměstnanců se pozitivně odráží v odměňování  

 

Průměrná mzda zaměstnance ŠKODA AUTO vzrostla  
od roku 2010 o cca 30 % 

Flexibilita zaměstnanců, kvalita práce a jejich nasazení jsou 
základní pilíře konkurenceschopnosti značky 

Celková hodnota bonusu dosáhla v roce 2015 v průměru 
více než 61 500 Kč 
V roce 2016 je očekáván nárůst bonusu tarifních zaměstnanců 

Výkonný systém zlepšovatelství 
Téměř 29 000 zlepšovacích návrhů v roce 2015  



Rok 2016 ve znamení výrazného růstu závodu Kvasiny 

Významný růst zaměstnanosti: pracovní místa pro 2 000 lidí v 2016 

Zvyšování kompetencí a kvalifikace zaměstnanců  

Velmi atraktivní podmínky pro kmenové i agenturní zaměstnance 



Rozvoj zaměstnanosti vyžaduje pokračující podporu státu 

Podpora mobility pracovní síly, umožnění trvalého přesídlení, 
zaměstnávání cizinců vybraných profesí 

Další zlepšení meziregionální spolupráce Úřadů práce při náboru 

Veřejná průmyslová zóna, investice do dopravní infrastruktury  
a nezbytný rozvoj okolních obcí (školství, zdravotnictví, apod.) 



Digitalizace 
Průmysl 4.0 

Internet věcí 

Centra růstu 
(východní 
polokoule) 

Životní 
prostředí 

Noví konkurenti 
s novými 
business 
modely 

Nové 
technologie 

a 
inovace  

Chování 
zákazníků 

Elektrifikace 

Průmysl stojí před rozsáhlými změnami 

„65 procent dnešních studentů 
bude vykonávat práci, která dnes 
ještě neexistuje“ 
U.S. Department of Labor Report 

„Rychlá změna zaměstnání je nová 
normalita pro Millennials: Cesty, jak 
zabránit noční můře personalistů“ 
Jeanne Meister, Partner with Future Workplace 
for Forbes 8/2012 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.computerwelt.at/news/detail/artikel/106412-internet-der-dinge-revolution-mit-hindernissen/&ei=IvpmVav1IoLV7gb6hIDICA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNGI-2AS89nJCPUDMx9ZoHYszdSccg&ust=1432898456270702
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rehm-group.com/en/support/industry-highlights/industry-40.html&ei=dvpmVcebOsve7AbfiIKwAw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNGZgkYPIYuRCVaA_VvaPCXpUUAPAQ&ust=1432898519654311
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nunner-logistics.com/products-and-services/special-products/&ei=xvpmVemQBeae7gbz4YPYDA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNGCbbp0ZAgaXcQlsHz1SqXmTnPFzA&ust=1432898595772739
http://www.google.cz/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.acube.com/en/digitalisieren.html&ei=1ntQVYnNAcTSyAO03oHgCw&psig=AFQjCNGMLqksw3fQXjvG9Y2-IIbHAm85cw&ust=1431424342148289
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vrworld.com/2015/04/16/how-will-cea-overcome-the-challenges-of-hosting-a-ces-asia/&ei=1_1mVffYHdTQ7Aaj3YLgDg&psig=AFQjCNFMPuyHW9s83As-_bmyA3Z2SZJc-Q&ust=1432899366619178
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgsoup.com/1/chinese-people-crowd/&ei=lv9mVYmCB6P17Aa8tYAQ&psig=AFQjCNHVGIQHbcZX2II9MiKIx_AvRAkrrQ&ust=1432899813339666
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://blog.up.co/2015/02/23/2014%E5%85%A8%E7%90%83%E5%88%9B%E4%B8%9A%E5%A4%A7%E8%B5%9B%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%9B%BE/&ei=-_1mVbHpF8assAHy8oG4CQ&psig=AFQjCNGW7YDAUmzW26N71hTEFL5k8GaI1Q&ust=1432899451661144
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://smallbusinessbc.ca/article/industry-regulations-know-which-ones-apply-your-small-business/&ei=9ZVQVY3dDou2UbTzgdgC&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNHd7hbMxuIHGaOgEx-EE49rQMnKcw&ust=1431430829855463
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.climate-kic.org/case-studies/increasing-employer-led-co2-and-energy-reduction-measures-by-employees-to-global-levels/&ei=1_9mVbekH4y07gbc1YLgAg&psig=AFQjCNH-naP-b1rRcsLQmiNPB8jE68zWdA&ust=1432899915755386
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holzpellets-experten.de/umweltbelastungen-163&ei=GQBnVYjcKo2P7Aan04OIBw&psig=AFQjCNFgR8Q_JrUGDqVzI13MVj8J_YuoJg&ust=1432899908899083
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ricardo.com/en-GB/What-we-do/Technical-Consulting/Research--Technology/CO2-Reduction/&ei=NgBnVaPDJ8Gt7Abc1oO4Bw&psig=AFQjCNH-naP-b1rRcsLQmiNPB8jE68zWdA&ust=1432899915755386
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.technobuffalo.com/2015/03/13/apple-car-project-titan-campus/&ei=PX5QVeC8A8vxUoO9gfgL&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNFyurag8BPm7jnI_34ia6kyjGUOyg&ust=1431424726308723
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.evo.co.uk/features/14893/ces-2015-best-car-tech-audi-bmw-volkswagen-apple-pictures-and-video&ei=DwNnVYX2M6qp7Ab3_ICYBQ&psig=AFQjCNGzUFG6J07nT_WXa2znH2gj-2xmqA&ust=1432900746852103
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.huffingtonpost.com/jeff-degraff/what-are-you-willing-to-g_b_6457066.html&ei=V_lmVcfrGInU7AaIu4HoDw&psig=AFQjCNF0hSO_HEAhAB6vdDHgBdff9iCBAw&ust=1432898187085470
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.engadget.com/2015/03/05/rinspeed-bmw-i3-budii-concept/&ei=4QNnVdSTIMmP7AbyyIPAAQ&psig=AFQjCNFwT9ms4QfUsEkYzIsHdt1fcGNhvQ&ust=1432900942105079
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gizmodo.com/the-new-mercedes-self-driving-car-concept-is-packed-ful-1677686590&ei=JwRnVbmbIInb7Abgi4OIBw&psig=AFQjCNFwT9ms4QfUsEkYzIsHdt1fcGNhvQ&ust=1432900942105079
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/carsharing-jak-dzialaja-wypozyczalnie-miejskich-samochodow,68654.html&ei=0vtmVeHRJ-yP7Ab804B4&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF7Cs2-yhHSZ_edsm9T6f-PO0EaBw&ust=1432898864696039
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://growingleaders.com/blog/leading-the-next-generation-well-over-connected-2/&ei=BPxmVfuPMMir7AaS4IHwCw&psig=AFQjCNEqurKqFcBK7JMlTmRZq8p9OY8zZA&ust=1432898891999448
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bmwblog.com/2011/03/21/bmw-and-sixt-establish-drivenow-joint-venture-for-premium-car-sharing/&ei=4fxmVcTbJYHa7gavjoKQAw&psig=AFQjCNHtWt2DuZx4GzBqhPKusCvZCv6MjQ&ust=1432899135958758
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.local8now.com/home/headlines/German-court-bans-Ubers-ridesharing-service-296729071.html&ei=_QtnVbSRC6ng7Qb9q4OQDA&psig=AFQjCNFr76UIdnCF6jf9mstMAFofcl5gtg&ust=1432903007629934
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.carnewscafe.com/2013/07/tesla-motors-opens-more-superchargers-for-4th-of-july/&ei=AQFnVbSmPOHT7Qbr7YHAAg&psig=AFQjCNFMAHIgM7Azn2Jo_zik2vQLym5xOg&ust=1432900190565273
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID%3D7220&ei=XhNnVZbPM-vV7QbTnoCoCQ&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNHlqtKwzZsrig__VvrAA5GpStIKdw&ust=1432904914412933
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mein-elektroauto.com/2015/02/batterien-fuer-elektroautos-kosten-bis-2020-nur-noch-die-haelfte/17083/&ei=yg1nVc7kI4TN7Qb9rIDIAQ&psig=AFQjCNEVIRljbqFPGw_2a7L-w9LOoSzR4A&ust=1432903435554866


Zásadní úkol pro budoucnost: Příprava na změnu světa práce 

Modernizace a přestavba Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO 

Infrastruktura pro moderní vzdělávání 
Již realizované investice: 135 milionů Kč 
Nové technologie 

3D-tisk 
CNC-Centrum 
Laboratoř robotiky 
Laboratoř alternativních pohonů 

Vzdělávání dospělých 

Nové vzdělávací metody 

Virtuální třídy 

Simulace 

3D brýle 

Blended Learning 



Rosteme s našimi zaměstnanci 
 

 

Vytváříme nová vysoce kvalifikovaná a 
dobře placená pracovní místa 

Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost 
a realizujeme celou řadu dobročinných projektů 

Spolupracujeme se sociálním partnerem Odbory KOVO 

Připravujeme zaměstnance a celou firmu na budoucí výzvy 
Vytváříme otevřenou a inovativní podnikovou kulturu 



Děkuji. 



Odvolání 

Tato prezentace obsahuje výhledová prohlášení a informace o vývoji společnosti a 
značky ŠKODA. Tato prohlášení mohou být v mluvené nebo psané formě a mohou být 
rozpoznána pomocí termínů jako „očekávaný“, „předvídaný“,  „zamýšlený“, 
„domnívaný“, „usilovat“, „odhadovat“ „bude“ nebo slova s podobným významem. Tato 
prohlášení jsou založena  na závěrech vztahujících se k vývoji ekonomik jednotlivých 
zemí, a obzvláště k vývoji automobilového průmyslu, které jsme provedli na základě 
nám dostupných informací a které jsme považovali za realistické v době tisku. 
Zmíněné výhledy obsahují i určité riziko, a aktuální vývoj se může odlišovat od těchto 
předpovědí. 
 
Proto, jakýkoliv neočekávaný propad poptávky nebo ekonomická stagnace na našich 
klíčových prodejních trzích, jako v západní Evropě (a obzvláště v Německu) nebo v 
Číně, bude mít odpovídající dopad na vývoj našeho podniku. To samé platí i v případě 
výrazné změny směnných kurzů relativně k EURU, americkému dolaru, britské libře 
nebo čínské měně RMB. 
 
Pokud nastanou některé z výše zmíněných nebo jiných rizik, nebo pokud závěry 
založené na těchto prohlášeních se projeví jako nesprávné, aktuální výsledky se 
mohou výrazně odlišovat od těch vyřčených nebo od těch vyjádřených nebo 
naznačených těmito prohlášeními. 
 
Neprovádíme aktualizaci výhledových prohlášení zpětně. Tato prohlášení jsou platná 
k datu publikace a mohou být nahrazena. 
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