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ŠKODA AUTO je již po jednadvacáté v čele žebříčku 
CZECH TOP 100 
 

› Automobilka je od roku 1996 již po jednadvacáté špičkou mezi nejlepšími českými podniky 

› ŠKODA AUTO získala též ocenění „Nejobdivovanější firma České republiky“ 

› Tradiční česká automobilka má nakročeno k dalšímu úspěšnému roku: v prvních pěti 

měsících roku vzrostly celosvětové dodávky zákazníkům o 11,7 % na 536 200 vozů 

› Růstový kurz dále urychluje SUV-ofenzíva: po loňském úspěšném startu modelů ŠKODA 

KODIAQ a KAROQ rozšíří již brzy portfolio SUV vozů značky exkluzivně na čínském trhu 

model KAMIQ 

› Největší investiční program v historii: V následujících pěti letech investuje ŠKODA AUTO 

více než 2 miliardy eur do alternativních pohonů a digitalizace 

 
Mladá Boleslav/Praha, 14. června 2018 – ŠKODA AUTO opět potvrdila svou výjimečnou 

pozici v rámci české ekonomiky: již po jednadvacáté zvítězila v hodnocení firem ‚CZECH 

TOP 100’. Kromě toho automobilka vévodila i žebříčku ‚100 nejobdivovanějších firem 

v České republice‘. ŠKODA AUTO se této renomované ekonomické ankety pořádané 

sdružením CZECH TOP 100 účastní již od roku 1996 a je v ní zdaleka nejčastěji 

vyznamenanou firmou. 

 

ŠKODA AUTO svým 21. úspěchem v renomovaném žebříčku potvrdila výjimečné postavení 

v rámci české ekonomiky i společnosti. Automobilka je zdaleka nejčastěji oceňovanou společností. 

ŠKODA AUTO tak logicky vede i v pořadí „AllStars“, které zahrnuje jen nejúspěšnější firmy v historii 

žebříčku. Sdružení CZECH TOP 100 stejnojmenný žebříček sestavuje od roku 1996. V žebříčku 

jsou každoročně hodnoceny významné české společnosti na základě aktuálního vývoje 

ekonomických a dalších ukazatelů, jako je například kvalita produktů, hodnota firmy, společenská 

zodpovědnost a atraktivita firmy jakožto zaměstnavatele. ŠKODA AUTO na celém světě 

zaměstnává více než 35 000 pracovníků, v České republice pak provozuje vlastní střední odborné 

učiliště a spolupracuje s mnoha vysokými školami a dalšími organizacemi v zemi. 

 

V roce 2017dodalaŠKODA svým zákazníkům celosvětově již počtvrté za sebou více než 1 milion 

vozů za jeden kalendářní rok. Na úspěšný loňský rok automobilka navazuje i v roce letošním: za 

prvních pět měsíců roku 2018 bylo zákazníkům ve více než 100 zemích dodáno 536 200 vozů 

značky ŠKODA, což představuje ve srovnání s velmi úspěšným rokem 2017 nárůst o 11,7 %. 

 

Jedním s nejdůležitějších faktorů trvalého růstu je SUV-ofenzíva značky. V únoru 2017 vstoupil 

na trh model ŠKODA KODIAQ – první velké SUV mladoboleslavské automobilky. V říjnu téhož roku 

rozšířil paletu vozů SUV i kompaktní model ŠKODA KAROQ. V SUV-ofenzívě pokračuje ŠKODA 

AUTO i letos. Již brzy vstoupí na trh model ŠKODA KAMIQ, který bude exkluzivně nabízen na 

nejdůležitějším trhu značky ŠKODA – v Číně. Na letošním autosalonu v Ženevě představila 

automobilka také VISION X, koncept městského crossoveru, jehož sériová verze bude představena 

již v příštím roce. 

 

ŠKODA AUTO se také důsledně připravuje na budoucnost. Automobilka v následujících pěti letech 

investuje 2 miliardy eur do alternativních pohonů a digitalizace. Jedná se o největší investiční 

program v její dosavadní historii. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí prodej, finance a business 

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

tomas.kotera@skoda-auto.cz           zdenek.stepanek@skoda-auto.cz 
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ŠKODA AUTO opět potvrdila svou výjimečnou pozici 

v rámci české ekonomiky: již po jednadvacáté zvítězila 
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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, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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