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ŠKODA AUTO vyrobila od spojení s koncernem 
Volkswagen 15 000 000 vozů 
 

› Silné partnerství: ŠKODA AUTO vyrábí od roku 1991 v rámci koncernu Volkswagen 

› Úspěšný příběh: od regionálního výrobce k celosvětově působící společnosti 

› Prodejní rekord: ŠKODA v roce 2016 dodala zákazníkům 1 126 500 vozů  

› Bestseller značky: ŠKODA OCTAVIA byla prvním nově vyvinutým vozem od vstupu do 

koncernu Volkswagen 

 

Mladá Boleslav, 22. června 2017 - ŠKODA AUTO slaví patnáct milionů vozů vyrobených od 

počátku partnerství s koncernem Volkswagen. Obě společnosti tímto docílily dalšího 

milníku na cestě svého společného úspěchu. Od přidružení ke skupině Volkswagen v roce 

1991 se ŠKODA AUTO transformovala z regionálního výrobce na globální společnost a je 

zastoupena na více než 100 trzích po celém světě. V loňském roce automobilka dosáhla 

nového prodejního rekordu, když zákazníkům dodala 1 126 500 vozů. 

 

„ŠKODA se jako součást koncernu Volkswagen vyvíjí velmi dynamicky,“ říká předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Díky celosvětově úspěšným 

produktům a motivovaným zaměstnancům jsme i nadále v růstovém kurzu. Naše Strategie 2025 

definuje rozsáhlou přeměnu, jejíž pomocí připravujeme naši společnost pro budoucnost - a to 

zejména SUV-ofenzívou, digitalizací produktů, procesů a výroby, podobně jako vstupem do světa 

elektromobility,“ dodává Maier. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast výroby a 

logistiky, doplňuje: „Patnáct milionů vyrobených vozů značky ŠKODA od počátku partnerství s 

koncernem Volkswagen podtrhuje vysokou kvalitu výroby v našich českých i zahraničních 

závodech a stejně tak i kompetenci našich zaměstnanců. Tradiční značka ŠKODA je díky své 

modelové řadě, ale také díky moderním výrobním zařízením, synonymem pro vysoce kvalitní 

technologie a efektivitu.“ 

 

Automobilka ŠKODA napsala v uplynulém čtvrtstoletí úspěšný příběh a zařadila se do okruhu 

zavedených velkoobjemových výrobců. Po startu v rámci koncernu Volkswagen v roce 1991 

nabízela česká značka nejprve pouze jednu modelovou řadu a prodávala přibližně 170 000 vozů 

ročně. V roce 2016 dosáhla automobilka s 1 126 500 vozy dodanými zákazníkům po celém světě 

nového rekordu. Po prvních pěti měsících letošního roku míří ŠKODA s 480 000 dodanými vozy 

opět k rekordním číslům. 

 

Dnes je ŠKODA se sedmi modelovými řadami a více než 40 modelovými variantami zastoupena ve 

všech hlavních segmentech. V únoru 2017 zahájil nový vůz ŠKODA KODIAQ velkou SUV-ofenzívu 

značky. Tato ofenzíva pokračuje kompaktním SUV KAROQ, jehož výroba bude zahájena v brzké 

době. Na celkovém počtu 15 milionů vozů vyrobených od spojení s koncernem Volkswagen má 

největší podíl ŠKODA OCTAVIA s 5,6 miliony vozů. Poté následuje FABIA se čtyřmi miliony vozů a 

model ŠKODA SUPERB, který byl vyroben ve více než milionu exemplářů. 
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Při svém růstovém kurzu společnost sází na svou výkonnou mezinárodní výrobní síť. Ve své 

domovské zemi v České republice má společnost kromě hlavního závodu v Mladé Boleslavi další 

výrobní závody v Kvasinách a Vrchlabí. Kromě toho sjíždí vozy ŠKODA z výrobních pásů také 

v závodech koncernu Volkswagen v Číně, Indii, Rusku a na Slovensku.  

 

Důsledné rozšiřování modelové nabídky, inovativní kultura značky i expandující výrobní kapacity 

jsou důležitou součástí Strategie 2025. Pomocí ní se automobilka připravuje na postupné a hluboké 

změny ve společnosti i průmyslu. V této souvislosti bude společnost v nadcházejících letech opět 

výrazně posilovat své aktivity v oblasti digitalizace, elektrifikace a internacionalizace a představovat 

moderní řešení mobility budoucnosti. 

 

Výroba vozů ŠKODA od spojení s koncernem Volkswagen: 

 

Model Počet vyrobených vozů Období 

FAVORIT 768 690 1991 – 1995 

FELICIA 1 401 489 1994 – 2001 

OCTAVIA 5 618 597 1996 – dosud 

FABIA 4 004 569 1999 – dosud 

SUPERB 1 026 055 2001 – dosud 

ROOMSTER 371 503 2006 – 2015 

YETI 659 631 2009 – dosud 

CITIGO 222 127 2011 – dosud 

RAPID 892 732 2011 – dosud 

KODIAQ 34 607 2016 – dosud 

 
15 000 000 1991 – dosud 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Mluvčí prodej, finance a výroba 

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

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO vyrobila od spojení s koncernem 

Volkswagen 15 000 000 vozů 

ŠKODA AUTO slaví patnáct milionů vozů vyrobených od 

počátku partnerství s koncernem Volkswagen. Obě 

společnosti tímto docílily dalšího milníku na cestě svého 

společného úspěchu. Od spojení v roce 1991 se ŠKODA 

AUTO transformovala z regionálního výrobce na globální 

společnost a je zastoupena na více než 100 trzích po 

celém světě. 

 

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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