
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Stránka 2 z 2 

Další úspěch pro značku ŠKODA: KODIAQ získal ocenění 
Auto roku 2017 v České republice 
 

› ŠKODA KODIAQ znovu prokázala své kvality, zaujala odborníky i motoristickou veřejnost 

› Modelovou řadu KODIAQ brzy obohatí v Ženevě představené verze SCOUT a SPORTLINE 

› Auto roku 2017 v České republice letos s novými pravidly, ale opět s vítězstvím značky ŠKODA 

› Značka ŠKODA vyhlášena Společensky odpovědnou firmou roku za projekt ŠKODA 

Zaměstnanecké sbírky 

 

Mladá Boleslav, 15. března 2017 – Již potřetí v řadě získala ŠKODA AUTO prestižní ocenění 

v české anketě Auto roku. Obhájila tak prvenství z předchozích let, kdy se titulu dočkaly 

vozy ŠKODA FABIA (2015) a ŠKODA SUPERB (2016). Letošní ročník opanovala 

ŠKODA KODIAQ, která odstartovala největší SUV ofenzívu v dějinách mladoboleslavské 

automobilky. 

 

„Titul Auto roku 2017 v České republice dokládá výjimečnost nového modelu KODIAQ,“ konstatoval 

vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika Miroslav Bláha. „KODIAQ je skvělým produktem, 

který rozšiřuje portfolio značky ŠKODA směrem k prémiovému segmentu. Jsme přesvědčeni o jeho 

tržním úspěchu a toto ocenění mimo jiné dokazuje, že naše předpoklady jsou postaveny na 

reálných základech,“ dodal Miroslav Bláha bezprostředně po slavnostním vyhlášení výsledků. 

 

Jeho slova potvrzují první dny působení modelu KODIAQ na českém trhu. Od zahájení prodeje 

vozu v říjnu loňského roku registrují autorizovaní obchodníci téměř 4.000 závazných objednávek.   

V nejbližších týdnech rozšíří nabídku modelové řady KODIAQ nové varianty, které se ve světové 

premiéře představily na nedávném ženevském autosalonu. ŠKODA KODIAQ SCOUT je sériově 

vybavena pohonem všech kol a jak opticky, tak technicky zdůrazňuje své off-roadové přednosti. 

Pro příznivce sportovního stylu navrhla česká automobilka vůz ŠKODA KODIAQ SPORTLINE, 

který akcentuje intenzivní potěšení z jízdy. Interiér i exteriér této elegantní a dynamické verze zdobí 

speciální designové prvky. K pohonu poslouží některý ze 4 motorů ve výkonovém spektru od 110 

kW (150 k) do 140 kW (190 k). 

 

Letos došlo ke změnám v organizaci ankety Auto roku 2017 v České republice. Jejím výhradním 

pořadatelem se stal Svaz dovozců automobilů, který nominoval celkem 27 vozů. O konečném 

pořadí rozhodovaly hlasy hodnotitelů z řad odborné i laické veřejnosti. K porotě složené z 25 

nezávislých žurnalistů se přiřadilo hlasování motoristů na webových stránkách www.autoroku.cz, 

jehož výsledky měly váhu 5 virtuálních porotců. ŠKODA KODIAQ porazila silné soupeře a zvítězila 

se ziskem 139 bodů. Za ní se umístili další finalisté Volkswagen Tiguan (92,5 bodů), Volvo V90 

(77,5 bodů). Na čtvrtém a pátém místě se shodným počtem 63 bodů umístily vozy Alfa Romeo 

Giulia a SEAT Ateca. 

 

Tím však výčet ocenění včerejšího včera nekončí. Značka ŠKODA bodovala také v kategorii 

Společensky odpovědná firma roku, kde získala prvenství se svým projektem ŠKODA 

Zaměstnanecké sbírky. Společný projekt automobilky ŠKODA s podnikovými Odbory KOVO MB, 

do nějž se zapojují přímo zaměstnanci, byl na základě vyhlášení odborné poroty oceněn jako 

nejlepší. Zaměstnanci sami navrhují a volí organizace a projekty, které chtějí podporovat. Výši 

jejich dobrovolného příspěvku posléze automobilka zdvojnásobuje. Zaměstnanci tak mají možnost 

http://www.autoroku.cz/
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přímo kontrolovat využití svých peněz. Podporují mj. Centrum výcviku psů pro postižené Helppes, 

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška nebo neziskovou organizaci Život dětem. Ocenění 

během včerejšího slavnostního večera převzal za projekt ŠKODA Zaměstnanecké sbírky Petr 

Ondráček, manažer oblasti sociálního dialogu a sociálních aktivit společnosti ŠKODA 

AUTO. 

 

Ocenění Auto roku 2017 v České republice není jediným úspěchem, který si ŠKODA KODIAQ 

připsala. Nové české SUV se dostalo rovněž do finále světové soutěže World Car of the Year 2017 

a například britský magazín Top Gear mu udělil titul Nejlepší automobil pro velké rodiny. Více 

informací k modelu KODIAQ je mj. k dispozici na: www.mujKODIAQ.cz.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, vedoucí Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Další úspěch pro značku ŠKODA: KODIAQ získal 
ocenění Auto roku 2017 v České republice 
Novinka značky ŠKODA přesvědčila odbornou 
porotu i veřejnost a byla zvolena Autem roku 2017 
v České republice. Ocenění převzal během 
včerejšího slavnostního galavečera Miroslav Bláha, 
vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO získala ocenění Společensky 
odpovědná firma  
ŠKODA AUTO získala ocenění Společensky 
odpovědná firma za svůj projekt ŠKODA 
Zaměstnanecké sbírky. Během včerejšího 
slavnostního večera převzal cenu manažer oblasti 
sociálního dialogu a sociálních aktivit společnosti 
ŠKODA AUTO Petr Ondráček. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Další úspěch pro značku ŠKODA: KODIAQ získal 
ocenění Auto roku 2017 v České republice 

Novinka značky ŠKODA přesvědčila odbornou 

porotu i veřejnost a byla zvolena Autem roku 2017 v 

ČR.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


