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Vážené dámy a pánové, 

 

také já bych vás chtěl srdečně přivítat na výroční tiskové konferenci. V následujících 

minutách Vás budu informovat o nejdůležitějších finančních údajích za uplynulý rok. 

 

 

Snímek: „Klíčová finanční fakta roku 2017“ 

 

Pan Maier se o tom již na začátku zmínil: V roce 2017 dodala společnost ŠKODA 

AUTO zákazníkům víc než 1,2 milionu vozů a znovu tím dosáhla prodejního rekordu. Je 

to krásný úspěch všech našich zaměstnanců i našich obchodních partnerů! 

Prodejní rekord vedl také k rekordní úrovni v oblasti tržeb a provozního výsledku. Není 

tedy divu, že i čistý peněžní tok vykazuje nové maximum. 

 

Snímek: „Provozní výsledek 1,61 milliardy eur“ 

 

Jak již bylo řečeno, v roce 2017 byl zaznamenán další rekord - 1,61 miliardy eur - to je 

nejlepší výsledek v historii firmy! 

 

Dámy a pánové, dovolte mi stručně shrnout klíčové údaje Skupiny ŠKODA AUTO za 

obchodní rok 2017. Tyto údaje jsou v tiskové zprávě a budou prezentovány v eurech. 

 

 Snímek: „Klíčové ukazatele Skupiny ŠKODA AUTO“ 

 

Celosvětové dodávky vozů zákazníkům včetně Číny, zmíněné Bernhardem Maierem, 

vzrostly o 6,6 % oproti předchozímu roku. 

  



 

Vzhledem k tomu, že tržby ani výsledek z čínských obchodů nejsou kromě licenčních 

plateb zaznamenávány ve Skupině ŠKODA AUTO, ukáži vám zde znovu dodávky bez 

Číny, které v roce 2017 dosáhly 876 000 vozidel, což ve srovnání s předchozím rokem 

představuje nárůst o 8,2 %. Na základě těchto 876 tisíc vozů dosáhla ŠKODA AUTO 

také s necelými 16,6 miliardami eur také v tržbách nový rekord. Ve srovnání s 

předchozím rokem to představuje nárůst o 20,8 %. 

Provozní zisk ve výši 1,611 miliardy EUR jednoznačně překročil úroveň roku 2016, a to 

o 34,6 %. Tento nadproporcionální nárůst tržeb o 20,8 %, v porovnání s růstem 

dodávek zákazníkům (bez Číny) o 8,2 % a naopak nadproporcionální zvýšení 

provozního výsledku o 34,6 %, je především výsledkem úspěšného uvedení našeho 

modelu ŠKODA KODIAQ, který byl v roce 2017 poprvé plně dostupný a tím i 

začátkem naší strategie SUV. 

 

 

 Snímek: „Klíčové ukazatele ŠKODA AUTO a.s.“ 

 

Pro naše české hosty bych teď ještě rád vysvětlil několik klíčových údajů z výroční 

zprávy společnosti ŠKODA AUTO a.s. Tržby vzrostly na více než 407 miliard korun, 

což je o téměř 60 miliard více než v předchozím roce 2016. Provozní výsledek vzrostl 

v roce 2017 na 40,53 miliardy korun, což je nárůst téměř o 10 miliard korun. 

 

Zisk před zdaněním činil 39,1 miliardy korun, ve srovnání s 30,8 miliardami korun 

v roce 2016. V roce 2016 činila daň z příjmů téměř 5,7 miliardy korun - v roce 2017 

očekáváme nárůst o necelých 1,6 miliardy korun na 7,3 miliardy korun. To představuje 

zvýšení o 28,1 %. Zisk po zdanění činí 31,8 miliard korun, což představuje růst o 6,7 

miliardy korun. 

 

 Snímek: „Provozní výsledek“ 

 

Mezi hlavní pozitivní faktory u provozních výsledků ve srovnání s předchozím rokem 

patřil především nárůst prodeje vozidel, s tím související velmi vysoké vytížení 

kapacity našich závodů, zlepšených mixů, jak již bylo zmíněno, zejména díky našemu 

modelu ŠKODA KODIAQ a optimalizovaným výrobním nákladům. Je třeba zmínit, že 

se investice, které jsme v minulosti do nových modelů SUV vložili, nyní vracejí. 

 

Je třeba přitom zdůraznit, že důsledné řízení nákladů a efektivnosti zůstává pro firmu 

ŠKODA AUTO velkou prioritou. 

 

Negativní dopad na výsledky měly vyšší odpisy z investic uskutečněných v posledních 

letech, jakož i zvýšené personální náklady, které zahrnují i vyšší výkonnostní prémii pro 

všechny zaměstnance.  

 



 

 

 

 Snímek: „Obratová a investiční rendita“ 

 

Vysoká ziskovost firmy ŠKODA AUTO se odráží také v dosaženém výsledku: v roce 

2017 bylo dosaženo rentability tržeb 9,7 %, což představuje zlepšení o jeden procentní 

bod. Rentabilita kapitálu – nazývaná také investiční rendita – se zvýšila z 26 % v roce 

2016 na 34 % v roce 2017. 

Toto zvýšení je primárně důsledkem vyššího provozního výsledku. Celkově lze 

konstatovat: ŠKODA AUTO je i nadále zdravou a ziskovou firmou. ŠKODA AUTO se 

tak pohybuje na vrcholu konkurenčního prostředí automobilové branže v Evropě a 

dokazuje tím svou vysokou ziskovost. 

 

 

Dámy a pánové, dovolte mi krátce promluvit o investicích a vývojových nákladech. 

 

 Snímek: „Klíčové finanční ukazatele I“ 

 

V uplynulém roce pokračovala společnost ŠKODA AUTO v systematické realizaci své 

investiční ofenzívy a opětovně uskutečňovala významné investice do českých závodů 

a budoucích produktů, zejména v oblasti rozšiřování sortimentu vozů SUV. 

V roce 2017 jsme částkou ve výši 733 milionů EUR investovali o 34 % více než 

v předchozím roce. To jasně prokazuje, že i nadále jdeme cestou obnovy a rozšiřování 

našich českých závodů a našeho modelového sortimentu a že se i nadále tímto cílem 

intenzivně zabýváme. 

 

Zvýšení vývojových nákladů činí dokonce 52 % a celkem se v roce 2017 jedná o 585 

milionů EUR. To je jasným signálem toho, jak intenzivně se na technologické změny 

v nadcházejících letech připravujeme. Zvláště do vývoje elektromobility a digitalizace 

jsme již investovali a budeme dále investovat mnohem více. 

 

Tím nadále přispíváme k rozvoji automobilového průmyslu v České republice. 

Naše rozhodnutí z loňského roku i v budoucnu vyrábět nejmodernější technologii  

MEB je důkazem našeho trvalého závazku vůči závodům v České republice. 



 Snímek: „Vývoj provozního výsledku a čistého peněžního toku“ 

 

Podívejme se na peněžní toky: peněžní tok se od roku 2013 výrazně zlepšil, způsobem 

odpovídajícím vývoji provozního výsledku (vlevo). Jde o značný nárůst na pozadí 

někdy nestabilních tržních podmínek na celém světě. 

Čistý peněžní tok je definován jako peněžní tok po odečtení investic a daňových 

plateb. 

 

 

Dámy a pánové, 

Dovolte mi stručně shrnout finanční rok 2017. 

 

 

 Snímek: „Shrnutí“ 

 

Navzdory někdy velmi náročnému konkurenčnímu prostředí se můžeme ohlédnout 

na nejúspěšnější finanční rok v naší firemní historii. 

Jak z pohledu dodávek zákazníkům, tak i z hlediska výnosů dosáhla ŠKODA AUTO 

historicky nejlepších hodnot. 

Provozní výsledek se zvýšil na 1 611 milionů eur, což je pro společnost ŠKODA AUTO 

špičková hodnota. Navíc se společnost ŠKODA AUTO s rentabilitou tržeb ve výši 9,7 

% a návratností investic ve výši 34,2 % pohybuje i v globálním srovnání na nejvyšší 

úrovni. 

Navzdory opětovně vysokým investicím a vývojovým nákladům dosáhl čistý peněžní 

tok 1,37 miliardy eur a překonal tím také hodnoty předchozího roku. 

Děkuji za Vaši pozornost a nyní bych chtěl předat slovo mému kolegovi panu 

Bohdanovi Wojnarovi. Děkuji! 


