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BOHDAN WOJNAR
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA 
PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Naši zaměstnanci – srdce značky

Angažovaný a kompetentní personál
je největší chloubou společnosti ŠKODA AUTO

Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO nesou v sobě 120letou 
tradici napříč několika generacemi

O vysoké loajalitě zaměstnanců svědčí
průměrná délka zaměstnání ve společnosti: 13 let

Díky zapojení všech zaměstnanců je více než 1 milion
prodaných vozů jasným milníkem úspěchu značky



2

Slibná budoucnost českých závodů

KvasinyMladá Boleslav Vrchlabí

Zavedení
3směnného provozu

v MB II
+ kolem 800 nových míst

nové modely
+ cca 1 300 nových míst

Zvýšení výrobních kapacit
na 2 000/den

+ cca 200 nových míst

Fabia Superb, SUV DQ 200

DOHODA O ZAMĚSTNANOSTI

Význam mladé generace

Klíčové téma:
Získat mladé lidi pro technické profese

Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO: V roce 2014 jsme do kvality 
vzdělávání a nového vybavení investovali více než 50 milionů Kč
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Dobrý sociální dialog je vysoce oceňován

Spolurozhodování a spoluodpovědnost jsou 2 strany jedné mince

Poměr mzdy a výkonu: Průměrná mzda zaměstnance ŠKODA AUTO 
vzrostla za poslední 4 roky o +25 %

Spolupráce, spolurozhodování a spoluodpovědnost
jsou charakteristické pro úspěšný model společnosti ŠKODA AUTO 

Spolu-
odpovědnost

Spolu-
rozhodování
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Udržet pozici na špici v atraktivitě zaměstnavatele 
a získat nejlepší kandidáty pro společnost ŠKODA AUTO

Česká studentská unie 2015 
Automobilový/stroj. průmysl: 1. místo
Celkové hodnocení „Jasná volba“: 
1. místo 

Universum  2015
Strojírenství : 1. místo
Obchod : 2. místo Faktory špičkové image

1. Dobrý styl řízení zaměstnavatele

2. Šance pro osobní rozvoj

3. Inovační síla zaměstnavatele

4. Dobré kariérní vyhlídky

5. Ocenění práce

Trendence 2014
Strojírenství: 1. místo
Obchod: 1. místo

2015

Pozice na špici

6 7
3 3 1

2010 2011 2012 2013 2014

Strojírenství

22 16

3 2 1

2010 2011 2012 2013 2014

Obchod

Svět práce se výrazně změní

Zajištění zaměstnanosti a kontinuální rozvoj vysoce výkonné 
organizace jsou rovnocennými cíli

Zrychlující se digitalizace, 4. průmyslová revoluce a internet věcí 
jsou hlavními výzvami
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V kondici pro budoucnost jako vysoce výkonná organizace

Zavedena je zjednodušená organizační struktura
a rychlejší rozhodovací procesy

Nově koncipované kariérní dráhy otevírají našim
zaměstnancům nové perspektivy rozvoje

Realizace probíhá v úzkém sociálním dialogu 
s odbory KOVO

Využíváme dobré časy, abychom
zůstali fit pro budoucí výzvy

Děkuji.


