
TISKOVÁ  ZPRÁVA 
strana 1 ze 3 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO zvýšila v prvním pololetí roku 2019 
provozní výsledek a tržby 
 

› Tržby na konci června ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostly 

o 10,8 % na 10,154 miliard euro, rentabilita tržeb dosáhla 8,1 % 

› ŠKODA AUTO se nadále pohybuje na vysoké úrovni: provozní výsledek vzrostl 

o 0,3 % na 824 milionů euro 

› Automobilka v prvním pololetí dodala zákazníkům na celém světě 620 900 vozů  

› Zvýšené hmotné investice (+33,8 %), výdaje na výzkum a vývoj, na nové modely, digitalizaci 

a elektromobilitu se promítají do celkového výsledku 

 

Mladá Boleslav, 26. července 2019 – ŠKODA AUTO pokračuje v růstovém kurzu. Od ledna do 

června vzrostly tržby automobilky o 10,8 % na 10,154 miliard eur. Provozní výsledek vzrostl ve 

stejném období o 0,3 % na 824 milionů eur. Na vysoké úrovni je nadále i rentabilita tržeb, která 

v prvním pololetí dosáhla hodnoty 8,1 %. Ve sledovaném období ŠKODA AUTO výrazně 

investovala do budoucnosti a zvýšila výdaje na výzkum a vývoj a hmotné investice (+33,8 %). 

Investice směřují nejen do nových produktů, technologií pohonů a baterií, ale i do dalšího 

rozvoje výrobních závodů. 

 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „ŠKODA úspěšně 

uzavřela první půlrok a nadále drží kurz. Naše nové kompaktní modely SCALA a KAMIQ vstoupily 

úspěšně na trh a mají u našich zákazníků na celém světě vynikající ohlas. Očekáváme však protivítr 

způsobený přetrvávající nejistotou na světových trzích. Další růstové impulzy přinese nedávno 

modernizovaný model SUPERB a nová verze SUPERB SCOUT.“ 

 

Automobilka v prvním pololetí dodala zákazníkům na celém světě 620 900 vozů, a pohybuje se tak 

pod úrovní loňského rekordního výsledku (leden až červen 2018: 652 700 vozů; -4,9 %). Hlavním 

důvodem je především současná situace na čínském trhu s osobními vozy. Na ostatních světových 

trzích vzrostly dodávky zákazníkům za prvních šest měsíců o 1,6 % na 495 000 vozů (první pololetí 

2018: 487 200 vozů). 

 

V prvních šesti měsících roku 2019 vzrostl odbyt na 559 900 vozů (+9,6 %), tržby se zvýšily na 10,154 

mld. euro (+10,8 %). Na růst odbytu a tržeb mělo vliv také převzetí činností ostatních značek koncernu 

Volkswagen na indickém trhu značkou ŠKODA, což významně ovlivnilo také rentabilitu tržeb ve 

srovnání s předchozím rokem. 

 

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast financí a IT, Klaus-Dieter Schürmann, říká: 

„Navzdory stále složitějšímu tržnímu prostředí spojenému s celkovým poklesem zahraničních trhů, 

jsme v prvním pololetí roku 2019 zvýšili tržní podíly v Evropě a zámoří, a dosáhli tak solidního 

provozního výsledku lehce nad úrovní předchozího roku ve výši 824 milionů eur. Pozitivní vliv přineslo 

nejen naše aktivní řízení odbytu s optimalizovanými objemy a produktovými mixy, ale i první účinky 

našeho rozsáhlého Performance programu na zlepšení výkonnosti. Tyto faktory vyvážily negativní 

vývoj směnných kurzů a nutné vyšší výdaje, zejména s ohledem na přechod na nový měřící cyklus 

WLTP.“ 
 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
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ŠKODA představila v polovině května ve slovenské metropoli Bratislavě vedle modernizovaného 

modelu SUPERB a nové verze SUPERB SCOUT také novou dílčí značku iV určenou pro 

elektrifikované vozy. Kromě toho představila automobilka také první dva elektrifikované sériové 

modely v dosavadní historii podniku - vozy CITIGOe iV a SUPERB iV. ŠKODA tak oficiálně vstoupila 

do éry elektromobility. Do roku 2022 představí automobilka 30 nových modelů, z nichž více než deset 

bude elektrifikovaných.  

 

 

ŠKODA AUTO Group* – klíčové údaje v prvním pololetí 2019/2018** 

  
jednotka  2019 2018 Změny v % 

       

Dodávky zákazníkům 
 

vozů  620 900 652 700 -4,9 

Dodávky zákazníkům bez Číny 
 

vozů  495 000 487 200 1,6 

Výroba*** 
 

vozů  528 700 486 200 8,7 

Odbyt****  vozů 
 

559 900 510 700 9,6 

Tržby 
 

mil. EUR  10 154 9 161 10,8 

Provozní výsledek 
 

mil. EUR  824 821 0,3 

Rentabilita tržeb (Return on Sales) 
 

%  8,1 9,0 - 

Hmotné investice 
 

mil. EUR  369 276 33,8 

Čistý peněžní tok 
 

mil. EUR  1 025 980 4,6 

 

* ŠKODA AUTO Group zahrnuje společnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO 

Deutschland GmbH, SKODA AUTO India Pvt. Ltd., Volkswagen India Pvt. Ltd. (od 1. 1. 2019), Volkswagen Group 

Sales India Pvt. Ltd. (od 1. 1. 2019) a podíl na zisku společnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS. 

** Procentní odchylky jsou vypočítány z nezaokrouhlených čísel. 

*** zahrnuje výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číně, na Slovensku, v Rusku, Německu, ale včetně 

ostatních koncernových značek, jako SEAT, VW  a AUDI; výroba vozů bez rozložených sad  

**** zahrnuje odbyt značky ŠKODA na odbytové společnosti, včetně ostatních koncernových značek, jako SEAT, 

SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozů bez rozložených sad.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Simona Havlíková 

Tisková mluvčí prodej, finance a business 

simona.havlikova@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 771 
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Infografika a fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO v prvním pololetí roku 2019 zvýšila 

provozní výsledek a tržby 

Od ledna do června vzrostly tržby automobilky o 10,8 % na 

10,154 miliard eur. Provozní výsledek vzrostl ve stejném 

období o 0,3 % na 824 milionů eur. Na vysoké úrovni se 

nadále pohybuje i rentabilita tržeb, která v prvním pololetí 

dosáhla hodnoty 8,1 %. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO v prvním pololetí roku 2019 zvýšila 

provozní výsledek a tržby 

Ve sledovaném období společnost ŠKODA AUTO výrazně 

investovala do své budoucnosti a zvýšila hmotné investice  

o více než 33,8 %. Ty směřují do nových produktů, 

technologií pohonů a baterií, stejně tak do dalšího rozvoje 

výrobních závodů. 

 

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“. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/04/SCALA_1_057.JPG.jpg
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