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ŠKODA dosáhla v roce 2016 nových rekordních 
prodejních a finančních výsledků 
 

› Celosvětové dodávky zákazníkům jsou s hodnotou 1 126 500 vozů novým maximem (+6,7 %) 

› S tržbami 13,7 miliard eur (+ 9,8 %) dosáhla ŠKODA nového rekordu 

› Provozní výsledek vzrostl o 30,8 % na 1,197 miliardy eur  

› Nová rekordní hodnota na nejsilnějším trhu: 317 100 vozů dodaných zákazníkům v Číně 

› ŠKODA dále roste: nejlepší leden a únor všech dob s celkem 174 900 vozy dodanými zákazníkům 

› ŠKODA v roce 2017 pokračuje v produktové ofenzívě a představí jedenáct modelových novinek 

 

Mladá Boleslav, 22. března 2017 – ŠKODA pokračuje ve svém rekordním kurzu. Jak 

v prodejních, tak i ve finančních výsledcích dosáhla česká automobilka v roce 2016 nových 

rekordních hodnot. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly dodávky zákazníkům o 6,7 % 

na 1 126 500 vozů (2015: 1 055 500). Za stejné období vzrostly i tržby o 9,8 % na 13,7 miliard 

eur (2015: 12,5 miliard eur) a dosáhly tak rovněž nové maximální hodnoty. Co se týče 

provozního výsledku, zaznamenala tradiční česká automobilka s 1,197 mld. eur nárůst o 

30,8 % (2015: 915 milionů eur). ŠKODA AUTO prostřednictvím své Strategie 2025 a s ní 

spojené modelové ofenzívy vytvořila podmínky pro další růst. Zejména od uvedení nového 

velkého SUV ŠKODA KODIAQ, modernizovaného modelu ŠKODA OCTAVIA a dalších 

modelových novinek, které automobilka v průběhu roku představí, si značka slibuje další 

růstové impulzy.  

 

„Výsledky obchodního roku 2016 překonaly naše očekávání. Třetí rekordní rok v řadě dokládá 

úspěšnost naší strategie trvalého růstu,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Bernhard Maier. „S naší Strategií 2025 budeme v růstu značky ŠKODA důsledně pokračovat i 

v příštích letech. V této souvislosti naší modelovou paletu dále obnovíme a rozšíříme a vstoupíme 

na nové trhy, do nových zákaznických segmentů a digitálních oblastí podnikání. Kromě toho se 

soustředíme také na elektrifikaci našich vozů. V roce 2020 na trh uvedeme první model značky 

ŠKODA s čistě bateriovým pohonem. První ukázku, jak by mohla vypadat elektrická budoucnost 

značky ŠKODA, představíme na autosalonu v Šanghaji,“ dodává Bernhard Maier. 

 

Digitalizace, konektivita a nové mobilní služby, to jsou hlavní pilíře Strategie 2025. Cílem je 

vyvinout pro zákazníky značky ŠKODA zcela nové možnosti mobility. „Automobil zůstane i nadále 

jádrem naší nabídky. V budoucnu jej ale doplníme o služby, díky nimž bude život v každodenním 

provozu jednodušší, efektivnější, pohodlnější a bezpečnější. ŠKODA se tak změní z tradičního 

výrobce automobilů v poskytovatele mobility v širším smyslu. Součástí této strategie je i nový 

ŠKODA AUTO DigiLab v Praze, který posílí naší inovační a digitální kompetenci,“ říká Bernhard 

Maier.  

 

„Náš ziskový růst spočívá hlavně na čtyřech pilířích: na vyšším počtu prodaných vozů, vysoké 

vytíženosti našich závodů, lepším modelovém mixu a na optimalizovaných produktových 

nákladech,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast financí Klaus-Dieter 

Schürmann.  
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V obchodním roce 2016 zaznamenala společnost ŠKODA AUTO nové rekordní hodnoty tržeb a 

provozního výsledku. Tržby vzrostly na 13,7 miliard eur (2015: 12,5 miliard eur) a překonaly tak 

dosavadní rekordní hodnotu z roku 2015 o 9,8 %. Provozní výsledek vzrostl o 30,8 % na 1,197 mld. 

eur (2015: 915 milionů eur). To představuje 8,7 % z tržeb (2015: 7,3 %).  

 

Zisk před zdaněním vzrostl o 38,7 % na 1,173 mld. eur (2015: 846 milionů eur). Zisk roku 2016 po 

zdanění činil 951 milionů eur (2015: 708 milionů eur) a o 34,3 % překonal výsledek předchozího 

roku. Investice v roce 2016 činily 548 milionů eur (2015: 591 milionů eur).  

 

Svým zákazníkům na celém světě dodala ŠKODA v roce 2016 rekordní počet 1 126 500 vozů. To 

představuje nárůst o 71 000 vozů (+6,7 %) oproti roku 2015 (1 055 500 vozů). Na řadě klíčových 

trhů, jako je Čína (317 100), Německo (165 200), Velká Británie (80 300) a Polsko (56 200) dosáhly 

prodeje vozů značky ŠKODA nových rekordních počtů. Také v Turecku (28 900), ve Francii 

(23 000) a v Izraeli (20 400) si nový vůz značky ŠKODA nikdy nepořídilo více zákazníků než v roce 

2016. 

 

Uplynulý rok byl rokem 25. jubilea úspěšného partnerství mezi koncernem Volkswagen a tradiční 

českou automobilkou – období, v němž se ŠKODA z regionálního lídra na trhu rozvinula 

v mezinárodně úspěšnou automobilku. Vrcholnou událostí roku 2016 byla světová premiéra nového 

velkého SUV ŠKODA KODIAQ v Berlíně a následný výstavní debut na autosalonu v Paříži. 

KODIAQ je počátkem široce pojaté SUV-ofenzívy české automobilky. S její pomocí chce 

automobilka získat nové zákazníky a segmenty, zvýšit tržní podíl a posílit svou pozici na světovém 

trhu.  

 

„Úspěch značky ŠKODA v obchodním roce 2016 byl umožněn skvělým nasazením veškerého 

personálu. Děkujeme všem zaměstnancům i odborům KOVO, které i v roce 2016 růstový kurs 

podniku konstruktivně podpořily,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 

personalistiky Bohdan Wojnar.  

 

„ŠKODA si velmi váží vynaloženého úsilí zaměstnanců, což se odráží také v jejich odměňování, 

kdy průměrná mzda ve společnosti vzrostla od roku 2010 o 30 %. Velmi intenzivně také 

připravujeme naše zaměstnance na témata budoucnosti spojená s Průmyslem 4.0 a to zejména 

rozvojem jejich kompetencí například v IT oblasti,“ doplňuje Bohdan Wojnar.  

 

I do roku 2017 vstoupila značka ŠKODA v plné síle. V lednu a v únoru dosáhla nových rekordních 

výsledků a zvýšila dodávky zákazníkům za první dva měsíce o 2,7 % na 174 900 vozů (2016: 

172 300 vozů). V březnu měly na autosalonu v Ženevě svou premiéru výrazně přepracované 

modelové řady OCTAVIA, RAPID, RAPID SPACEBACK a CITIGO i modelové varianty KODIAQ 

SCOUT a KODIAQ SPORTLINE, OCTAVIA RS 245 a OCTAVIA SCOUT. V roce 2017 představí 

ŠKODA celkem jedenáct modelových novinek.   
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Skupina ŠKODA AUTO v číslech: 

              2016           2015  Změna v % 

      

Dodávky zákazníkům  tis. vozů 1 126 1 056 +6,7 

Dodávky zákazníkům bez Číny  tis. vozů 811 774 +4,8 

Výroba
1
  tis. vozů 1 152 1 037 +11,1 

Výroba v závodech ŠKODA
2
  tis. vozů  776 694 +11,8 

Odbyt
3
  tis. vozů 814 747 +9,0 

Počet zaměstnanců
4
  osob 29 580 26 646 +11,0 

Tržby  mil. EUR 13 705 12 486 +9,8 

Provozní výsledek  mil. EUR 1 197 915 +30,8 

Rentabilita tržeb  % +8,7 +7,3 - 

Zisk před zdaněním  mil. EUR 1 173 846 +38,7 

Zisk po zdanění  mil. EUR 951 708 +34,3 

Čistý peněžní tok  mil. EUR 1 057 913 +15,8 

Investice (bez aktivovaných vývojových 

nákladů) 
 mil. EUR 548 591 -7,3 

 

1) Značka ŠKODA celosvětově  

2)  Zahrnuje produkci značky ŠKODA, bez produkce v Číně, na Slovensku, v Rusku a v Indii, ale 

včetně dalších koncernových značek, jako SEAT, AUDI a VW; produkce vozů bez rozložených sad 

3) Odbyt vozů bez rozložených sad 

4) Počet zaměstnanců bez agenturního personálu, včetně učňů 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:jozef.balaz@skoda-auto.cz
mailto:zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 4 ze 4 

 
 
 
 
ŠKODA Media Services   
skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz   

 
 
  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA dosáhla v roce 2016 nových rekordních 

prodejů a finančních výsledků 

ŠKODA pokračuje ve svém rekordním kurzu. Jak 

v celosvětových prodejích i ve finančních výsledcích 

dosáhla česká automobilka v roce 2016 nových rekordních 

hodnot. Ve srovnání s minulým rokem vzrostly dodávky 

zákazníkům o 6,7 % na 1 126 500 vozů (2015: 1 055 500). 

Ve stejném období vzrostl i obrat o 9,8 % na 13,7 miliard 

eur a dosáhl tak rovněž nové maximální hodnoty. Co se 

týče provozního zisku, zaznamenala tradiční české 

automobilka s 1,197 mld. eur nárůst o 30,8 %. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 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. 
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