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ŠKODA AUTO dodala v roce 2021 zákazníkům na 
celém světě navzdory pandemii koronaviru  
a nedostatku polovodičů 878 200 vozů 

 

› Pozitivní vývoj po silném prvním pololetí zbrzdil nedostatek polovodičů  

› Úspěšné uvedení plně elektrického modelu ENYAQ iV s téměř 45 000 dodanými vozy na 

celém světě 

› Výrazný růst v Indii díky vozu KUSHAQ (+108,9 % oproti roku 2020) 

› Výhled: postupné zlepšování situace v dodávkách polovodičů ve druhém pololetí letošního 

roku 

› Očekáváné pozitivní impulzy v roce 2022 díky vozu ENYAQ COUPÉ iV a modernizované verzi 

modelu KAROQ 

 

Mladá Boleslav, 11. ledna 2022 – Společnost ŠKODA AUTO dodala v roce 2021 zákazníkům na 

celém světě navzdory pandemii koronaviru a nedostatku polovodičů celkem 878 200 vozů. 
S téměř 45 000 dodanými vozy vstoupil úspěšně na trh plně elektrický model ENYAQ iV. Díky 

novému modelu KUSHAQ rostla ŠKODA AUTO výrazně také v Indii. Automobilka očekává, že 

se situace v dodávkách polovodičů bude postupně uvolňovat v druhém pololetí letošního roku. 

Očekávané pozitivní impulzy by české automobilce měly přinést i modelové novinky, 

především ENYAQ COUPÉ iV nebo modernizovaná verze modelu KAROQ. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „Rok 2021 byl 

v historii společnosti ŠKODA AUTO jedním z nejnáročnějších. Pandemie Covid-19 spolu  

s nedostatkem polovodičů výrazně zbrzdily náš růst. Díky flexibilitě a nápaditosti zaměstnanců 

ŠKODA AUTO, ale i úzké spolupráci s naším sociálním partnerem, Odbory KOVO, a dodavateli jsme 

společnost navzdory všem obtížím provedli uplynulým rokem s dobrým výsledkem. Očekáváme, že se 

situace v dodávkách polovodičů bude v průběhu druhého pololetí letošního roku postupně zlepšovat. 

Do budoucna hledím s optimismem: připravujeme celou řadu produktových novinek, jako například 

model ENYAQ COUPÉ iV. I nadále se přitom těšíme vysoké poptávce ze strany zákazníků  

a máme špičkově motivovaný tým. Se strategií NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je 

automobilka navíc dlouhodobě dobře připravena na to, aby z procesu transformace vyšla posílena.“  

 
Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Prodeje a marketingu, 

dodává: „Pandemie Covid-19 a nedostatek polovodičů vedly v uplynulém roce k prodloužení dodacích 

lhůt. Chtěl bych poděkovat zákazníkům za projevenou důvěru ve značku ŠKODA a našim dealerům za 

jejich vysoké nasazení v této náročné době. Naše produkty jsou na celém světě velmi úspěšné  

a poptávka po nich je díky modelům jako ENYAQ iV nebo nová FABIA celosvětově i nadále vysoká. 

V novém roce se opět posuneme dopředu: modernizované verze našich nejprodávanějších vozů 

z kategorie SUV, modely KODIAQ a KAROQ, stejně jako nový vůz ENYAQ COUPÉ iV jsou vynikající 

produkty a jsem přesvědčen o tom, že budou mít u našich zákazníků úspěch.“ 

 

V západní Evropě dodala společnost ŠKODA AUTO v roce 2021 svým zákazníkům 409 000 vozů, 

což ve srovnání s předchozím rokem představuje pokles o 5,9 % (leden až prosinec 2020:  

434 500 vozů). V prosinci bylo zákazníkům v západní Evropě dodáno 34 200 vozů (prosinec 2020:  

41 700 vozů).  
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V Německu, na svém největším trhu, zaznamenala automobilka ŠKODA v uplynulém roce  

136 800 dodávek zákazníkům, tedy o 15,4 % méně než v předchozím roce (leden až prosinec 2020: 

161 800 vozů). V prosinci dodávky činily 14 700 vozů a byly tak o 11,5 % nižší než ve stejném měsíci 

předchozího roku (prosinec 2020: 16 600 vozů). 

V Portugalsku (1 800 vozů; +37,4 %), Norsku (9 800 vozů; +36,9 %), Irsku (9 100 vozů; +21,8 %),  

Nizozemí (19 300 vozů; +19,0 %) a ve Španělsku (24 600 vozů; +17,0 %) ale zaznamenala 

společnost ŠKODA AUTO dokonce dvouciferný růst. 

 

Ve střední Evropě dodala společnost ŠKODA AUTO od ledna do prosince 2021 zákazníkům celkem 

164 100 vozů, tedy o 9,8 % méně než v předchozím roce (leden až prosinec 2020: 181 900 vozů). 

Prosincový výsledek 12 200 dodaných vozů představuje ve srovnání se stejným měsícem 

předchozího roku pokles o 16,5 % (prosinec 2020: 14 600 vozů).  

Na domácím českém trhu poklesly dodávky zákazníkům v období od ledna do prosince 2021  

o 4,0 % na 79 900 vozů (leden až prosinec 2020: 83 200 vozů). V prosinci zde automobilka dodala  

6 700 vozů (prosinec 2020: 7 100 vozů; -5,0 %). 

 

Ve východní Evropě bez Ruska dodala společnost ŠKODA AUTO zákazníkům 35 800 vozů 

(leden až prosinec 2020: 39 400 vozů; -9,2 %). V prosinci dodávky klesly o 39,9 % na 2 500 vozů 

(prosinec 2020: 4 200 vozů). 

 

V Rusku představuje 90 400 dodaných vozů ve srovnání s předchozím rokem pokles o 4,4 % 

(leden až prosinec 2020: 94 600 vozů). V prosinci dodala společnost ŠKODA AUTO zdejším 

zákazníkům 7 200 vozů (prosinec 2020: 9 700 vozů; -25,7 %). 

 

V Číně dodala česká automobilka zákazníkům 71 200 vozů. To odpovídá poklesu o 58,8 % (leden až 

prosinec 2020: 173 000 vozů). V prosinci zde dodala značka ŠKODA 7 500 vozů (prosinec 2020:  

16 500 vozů; -54,6 %). 

 

V Indii si společnost ŠKODA AUTO po uvedení speciálně pro tento trh vyvinutého modelu KUSHAQ 

v roce 2021 výrazně polepšila. Zákazníkům tam dodala celkem 22 800 vozů (leden až prosinec 2020: 

10 900 vozů; +108,9 %). V prosinci 2021 zde pak bylo dodáno 3 500 vozů (prosinec 2020: 1 400 vozů;  

+156,2 %). 

 

Rovněž na zbývajících světových trzích zaznamenala automobilka ŠKODA povzbuzující růst: od 

ledna do prosince 2021 zde ŠKODA AUTO zvýšila své dodávky zákazníkům o 20,6 % na 85 000 vozů 

(leden až prosinec 2020: 70 500 vozů). 
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Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v roce 2021 (v kusech, zaokrouhleno, po 

jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti předcházejícímu roku): 

 

ŠKODA OCTAVIA (200 800; -22,0 %) 

ŠKODA KAMIQ (120 700; -6,1 %) 

ŠKODA KAROQ (119 200; -13,2 %) 

ŠKODA FABIA (99 100; -6,0 %) 

ŠKODA KODIAQ (98 600; -25,1 %) 

ŠKODA SUPERB (66 100; -23,2 %) 

ŠKODA RAPID (63 700; -20,1 %) 

ŠKODA SCALA (48 200; -23,8 %) 

ŠKODA ENYAQ iV (44 700; – ) 

ŠKODA KUSHAQ (12 800; – ) 

ŠKODA CITIGOe iV (prodej pouze v Evropě: 4 400; -70,8 %) 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí komunikace podniku  Tisková mluvčí pro prodej, finance   

a interní komunikace   a mezinárodní trhy 

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.havlikova@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Infografika: ŠKODA AUTO dodala v roce 2021 

zákazníkům na celém světě navzdory pandemii 

koronaviru a nedostatku polovodičů 878 200 vozů 

ŠKODA AUTO v roce 2021 dodala zákazníkům celkem  

878 200 vozů. S ohledem na pandemii Covid-19  

a nedostatek polovodičů je to dobrý výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO dodala v roce 2021 zákazníkům na celém 

světě navzdory pandemii koronaviru  

a nedostatku polovodičů 878 200 vozů 

Automobilka rozšířila portfolio svým prvním, plně 

elektrickým SUV ŠKODA ENYAQ iV (Foto), který byl 

zákazníky velmi pozitivně přijat. Téměř každý čtvrtý 

prodaný vůz značky ŠKODA je OCTAVIA, „srdce značky“ je 

tak i nadále bestsellerem. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Logo společnosti ŠKODA AUTO 

Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO, platné od roku 

2016. 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 
 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/12/211210-SKODA-ENYAQ-iV-named-Switzerlands-Favourite-Car-of-2022-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/11/170313-%C5%A0KODA-Logo.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/12/211210-SKODA-ENYAQ-iV-named-Switzerlands-Favourite-Car-of-2022-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/11/170313-%C5%A0KODA-Logo.jpg

