
BOHDAN WOJNAR

Člen představenstva za oblast 

Řízení lidských zdrojů



NÁRŮST PERSONÁLU SKUPINY ŠKODA AUTO

Rekordní zaměstnanost 

34 428

36 485

2017 2018 2019

1 366

1 340

Česká republika Dceřiné společnosti

+6 %

Stav ke dni 31. prosince

37 825

35 794



VÝVOJ MEZD

Nárůst průměrného výdělku výrobních zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s.

2016 2017 2018

40 557

46 357

37 034

+14 %

+10 %

+25 %



SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 

Ofenzíva v oblasti rozvoje sociální infrastruktury 

Investice do sociální 

infrastruktury v roce 2018 

nad rámec pravidelných 

aktivit

17,1 mil. €

Závodní 

stravování

Parkování Šatny



PROMĚNA SPOLEČNOSTI 

Nový pohled na individuální mobilitu 

SPOLEČNOSTPRODUKTY

eMobilita

Konektivita

Emise

Digitalizace

Firemní kultura

Odpovědnost



ODPOVĚDNOST NEKONČÍ BRANOU ZÁVODU 

Spolupráce se státní sférouPodpora regionuCSR

Posílení aktivit mimo výrobní závody  



DIGITALIZACE

Přístup k potřebným informacím ze všech zařízení 

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V IT

1. Google

2. Microsoft

3. IBM

4. Seznam.cz

5. ŠKODA AUTO



ROZVOJ FIREMNÍ KULTURY 

Přijetí zodpovědnostiOtevřená komunikace 

Kultura integrityŘízení rizik

Strategie



• Rekordní zaměstnanost

• Proměna společnosti s ohledem na novou éru mobility 

• Rozvoj sociální infrastruktury a posílení odpovědnosti za rozvoj regionu 

• Postupná digitalizace společnosti 

• Kvalitní sociální dialog

SHRNUTÍ



ODVOLÁNÍ

• Tato prezentace obsahuje výhledová prohlášení a informace o vývoji společnosti a značky ŠKODA. Tato prohlášení mohou být v mluvené nebo psané formě a

mohou být rozpoznána pomocí termínů jako „očekávaný“, „předvídaný“, „zamýšlený“, „domnívaný“, „usilovat“, „odhadovat“ „bude“ nebo slova s podobným

významem. Tato prohlášení jsou založena na závěrech vztahujících se k vývoji ekonomik jednotlivých zemí, a obzvláště k vývoji automobilového průmyslu, které

jsme provedli na základě nám dostupných informací a které jsme považovali za realistické v době tisku. Zmíněné výhledy obsahují i určité riziko, a aktuální vývoj se

může odlišovat od těchto předpovědí.

• Proto, jakýkoliv neočekávaný propad poptávky nebo ekonomická stagnace na našich klíčových prodejních trzích, jako v západní Evropě (a obzvláště v Německu)

nebo v Číně, bude mít odpovídající dopad na vývoj našeho podniku. To samé platí i v případě výrazné změny směnných kurzů relativně k EURU, americkému

dolaru, britské libře nebo čínské měně RMB.

• Pokud nastanou některé z výše zmíněných nebo jiných rizik, nebo pokud závěry založené na těchto prohlášeních se projeví jako nesprávné, aktuální výsledky se

mohou výrazně odlišovat od těch vyřčených nebo od těch vyjádřených nebo naznačených těmito prohlášeními.

• Neprovádíme aktualizaci výhledových prohlášení zpětně. Tato prohlášení jsou platná k datu publikace a mohou být nahrazena.


