
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO IT otevírá kompetenční centrum SAP a 
městské coworkingové centrum „VISIONARY” 
v pražských Holešovicích  
 
› Inspirující pracoviště pro IT specialisty společnosti ŠKODA AUTO, studenty a zákazníky 

v kreativní pražské čtvrti Holešovice 
› Česká automobilka trvale investuje do talentů, hardwaru a do moderních pracovišť 
› Oblast IT společnosti ŠKODA AUTO v rámci koncernu Volkswagen postupně přebírá stále 

vyšší díl odpovědnosti v oblasti SAP aplikací 
 
Mladá Boleslav/Praha, 19. června 2019 – „Blíže k talentům, partnerům a zákazníkům“ - tak zní 
motto kreativního pracoviště „VISIONARY“, které bylo dnes otevřeno v Praze.  Moderní 
prostory v pulsující čtvrti Holešovice slouží od nynějška jako pracoviště IT specialistů. Kromě 
toho jsou k dispozici dalším zaměstnancům společnosti ŠKODA AUTO, partnerům, studentům 
a zákazníkům jako inspirativní coworkingové centrum.  
 
Vedoucí oddělení IT společnosti ŠKODA AUTO Klaus Blüm, říká: „Volba zřídit druhý domov oblasti IT 
v Holešovicích nebyla náhodná. Bývalá dělnická čtvrť se v posledních letech změnila v sídlo kulturní a 
startupové scény. ŠKODA AUTO chce v novém coworkingovém centru „VISIONARY“ intenzivně 
spolupracovat s odborníky z oblasti IT a se studenty z Prahy a okolí.“ 
 
Oblast IT společnosti ŠKODA AUTO postupně přebírá v celokoncernovém měřítku stále větší díl 
odpovědnost za nové úkoly v oblasti SAP aplikací. Už v roce 2012 bylo založeno kompetenční 
centrum SAP, které se neustále rozšiřuje. IT specialisté zde vyvíjejí digitální nástroje a řešení se 
zaměřením na finance a logistické procesy pro celou řadu odborných útvarů a koncernových značek. 
V současné době obsluhuje ŠKODA IT už více než 500 interních a externích zákazníků. ŠKODA 
AUTO nyní vstupuje do tohoto velkoměstského prostředí a poskytne svým zaměstnancům z oblasti IT 
moderní coworkingové centrum. 
 
ŠKODA AUTO rozvoj digitalizace a automatizace procesů důsledně podporuje – jak ve výrobě 
automobilů, tak i ve všech dalších oblastech podnikání. Potřeba programátorů a digitálních řešení 
proto nepřetržitě roste. Automobilka se mezi IT talenty pravidelně umisťuje na pozici žádaného 
zaměstnavatele a v této oblasti v uplynulých letech získala skvělou pověst. ŠKODA AUTO trvale 
investuje do talentů, hardwaru a moderních pracovišť. V září minulého roku dokončila ŠKODA AUTO 
rozšíření svého datového centra v Mladé Boleslavi, čímž vzniklo největší podnikové výpočetní a 
paměťové centrum v České republice. Datové centrum po rozšíření dosáhlo kapacity 15 petaFLOPSů, 
což odpovídá 15 biliardám výpočetních operací za sekundu.  
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 
Tisková mluvčí za výrobu, personalistiku a 
životní prostředí 
kamila.biddle@skoda-auto.cz  
T +420 730 862 599 
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ŠKODA AUTO IT otevírá kompetenční centrum SAP a 
městské coworkingové centrum „VISIONARY” v pražských 
Holešovicích  
Zástupci společností ŠKODA AUTO, Volkswagen a SAP dnes 
slavnostně otevřeli kompetenční centrum SAP. Zleva: Klaus 
Blüm, vedoucí ŠKODA AUTO IT, Andreas Hafemann, vedoucí 
VW Group IT Governance, Luděk Pavlík, vedoucí 
koncernového kompetenčního centra SAP, Bohdan Wojnar, 
člen představenstva ŠKODA AUTO pro řízení lidských zdrojů a 
Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva ŠKODA AUTO 
pro oblast financí a IT. 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO IT otevírá kompetenční centrum SAP a 
městské coworkingové centrum „VISIONARY” v pražských 
Holešovicích   
Moderní prostory v pulsující čtvrti Holešovice slouží od nynějška 
jako pracoviště IT specialistů automobilky. Kromě toho jsou 
k dispozici dalším zaměstnancům společnosti ŠKODA AUTO, 
partnerům, studentům a zákazníkům jako inspirativní 
coworkingové centrum.  
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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