
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO se zúčastnila "Evropského měsíce 
diverzity“, představuje Strategii diverzity 2030 
 

› ŠKODA AUTO podporuje a prohlubuje diverzitu a inkluzi ve všech oblastech  

› Kulturní rozmanitost, tolerance a rovnoprávnost jako faktory úspěchu při dosahování cílů 

společnosti 

› „Evropský měsíc rozmanitosti“: ŠKODA AUTO nabídla v květnu celou řadu různých 

iniciativ a aktivit 

 

Mladá Boleslav, 31. května 2022 – Za účelem trvalé podpory inkluze a 

rozmanitosti  v každodenním životě i na pracovišti vyhlásila Evropská unie také letos květen 

„Evropským měsícem diverzity“. Cílem této iniciativy je zvyšovat ve společnosti a na 

pracovišti povědomí o významu rozmanitosti a inkluze. Jako signatář české Charty diverzity 

se ŠKODA AUTO aktivně zasazuje za toleranci, rovné příležitosti, kulturní rozmanitost a 

soužití založené na vzájemném respektu. Svůj závazek k diverzitě a inkluzi automobilka 

zakotvila ve své strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a příslušná opatření navíc 

upřesnila ve své nové Strategii diverzity 2030. 

 

Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura, zdůrazňuje: „Pohlaví, 

etnický původ, sociální zázemí, náboženská příslušnost, ideologie, sexuální orientace nebo věk 

rozhodujícím způsobem určují vlastní obraz každého člověka. Abychom mohli být v budoucnu 

úspěšní, je třeba vědomě podporovat individuální rozmanitost. Je jednoznačně dokázáno, že 

rozmanitější týmy dosahují lepších výsledků a jsou inovativnější. Klademe si za cíl jít zde příkladem 

a stanovili jsme diverzitu a inkluzi za centrální oblasti aktivit naší strategie NEXT LEVEL – ŠKODA 

STRATEGY 2030. Jsme zastánci pracovního prostředí charakterizovaného otevřeností, tolerancí 

a vzájemným respektem, které každému dovolí, aby se zapojil podle svého individuálního nadání 

a svých schopností a aby ho jeho práce bavila. Jedna věc je jasná: jedinečnost každého člověka je 

to, co formuje diverzitu ve ŠKODA AUTO! Náš cíl je být ještě otevřenější, vřelejší a barevnější – 

jednoduše rozmanití!“ 

 

U příležitosti Evropského měsíce rozmanitosti Evropské Unie ŠKODA AUTO v uplynulých týdnech 

nabídla pod heslem „Každý z nás je jedinečný! Rozmanitost je to, co nás spojuje“ celou řadu aktivit. 

Cílem bylo zvýšit povědomí o významu rozmanitosti a inkluze na pracovišti a v běžném životě. 

Program zahrnoval mimo jiné nabídky, jako například workshop „Rodič jako průvodce po digitálním 

světě“ ve spolupráci s organizací Czechitas nebo on-line setkání určená matkám na rodičovské 

dovolené. Dále se konala setkání Diversity Community Meet Up, na která byli pozváni 

podporovatelé a ambasadoři témat diverzita a inkluze. Program zakončila setkání s osobnostmi, 

jako například Lenkou Královou, ambasadorkou iniciativy Trans*parent, nebo Ditou Formánkovou, 

zakladatelkou organizace Czechitas, a běh FUN & RUN proti homofobii ve spolupráci s Prague 

Pride. 

 

ŠKODA AUTO představuje svou Strategii diverzity 2030 

Obdobně, jako tomu bylo v případě strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030, představí 

česká automobilka v nejbližší době svou Strategii diverzity 2030. Programově-obsahovou orientaci 

stanoví měnící se očekávání společnosti týkající se zaměstnavatelů zaměřených na budoucnost 

a jasné cíle v oblastech diverzity a inkluze do konce desetiletí. Česká automobilka tím důrazně 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.eudiversity2022.eu/cs/mesic-rozmanitosti-eu-2022/
https://www.czechitas.cz/
https://jsmetransparent.cz/o-nas/
https://praguepride.cz/cs/funrun-2022
https://praguepride.cz/cs/funrun-2022
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/mezinarodnejsi-elektrifikovanejsi-a-digitalnejsi-skoda-auto-predstavuje-novou-firemni-strategii/
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potvrzuje, že se hlásí k rozmanitosti, rovným příležitostem a toleranci coby klíčovým faktorům pro 

úspěšnou realizaci svých ambiciózních strategických cílů. Podrobné informace o pokroku 

dosaženém v oblasti diverzity a inkluze nabízí ŠKODA AUTO ve své Výroční zprávě diverzity 2021. 

 

Strategie diverzity 2030 společnosti ŠKODA AUTO zahrnuje různé klíčové oblasti. Společnost se 

u svých zaměstnanců mimo jiné zasazuje za vyváženou rovnost pohlaví i za rovné příležitosti. 

Do roku 2030 má být každá čtvrtá pozice v managementu obsazena ženou. Dále se ŠKODA AUTO 

ve své Strategii diverzity zavázala k aktivní podpoře a posilování skupin ERG 

(Employee Resource Groups). V nich se propojují zaměstnanci, kteří sdílí například stejnou 

sexuální orientaci, geografický původ či etnický původ. Příkladem jsou třeba skupiny „ŠKODA 

Proud“ nebo „Internationals@ŠKODA“, která se zaměřuje na zaměstnance ze zahraničí. Ti zde 

navazují sociální kontakty a vzájemně si poskytují podporu, aby se po zahájení práce ve ŠKODA 

AUTO rychle sžili  s prostředím. 

 

Dále je Strategie diverzity zaměřena na podporu zaměstnanců z komunity LGBT+, opatření pro 

kolegy s tělesnými omezeními, lepší mezigenerační spolupráci nebo prorodinnou politiku. Strategie 

navíc zahrnuje také program modelových rolí a zasazuje se za soužití bez předsudků v 

mezinárodním pracovním prostředí. 

 

Partnerství za větší diverzitu 

Jako jeden z největších zaměstnavatelů soukromého sektoru v České republice podporuje ŠKODA 

AUTO různorodé iniciativy na podporu diverzity a inkluze. Již od roku 2019 je automobilka navíc 

signatářem české i evropské Charty diverzity. Společnost navíc úzce kooperuje s největším 

partnerem organizace CSR Europe, iniciativou Byznys pro společnost, a spolupracuje s národním 

koordinátorem české Charty diverzity.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Gabriela Slabihoudková 

Tisková mluvčí za závody Kvasiny a Vrchlabí  

T +420 605 293 198 

gabriela.slabihoudkova@skoda-auto.cz 

 
 

Video a fotografie a k tématu: 

 

 

Video: ŠKODA AUTO se zúčastnila "Evropského dne 

diverzity“, představuje Strategii diverzity 2030 

Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO nejrůznějšího 

původu vypráví svůj osobní příběh v zaměstnaneckém 

videu „My story“. Také Maren Gräf, členka 

představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura, 

a Karsten Schnake, člen představenstva ŠKODA AUTO 

za oblast Nákupu, hovoří o tom, proč jsou rádi součástí 

mezinárodní a rozmanité kultury ve ŠKODA AUTO. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/05/SKODA-AUTO-Diversity-Report-21-CZ.pdf
https://www.skoda-kariera.cz/blog/proc-mit-vic-zen-v-managementu
https://www.csreurope.org/
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:gabriela.slabihoudkova@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/05/220531-Evropsky-den-diverzity.mp4
https://vimeo.com/715481261
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ŠKODA AUTO se zúčastnila "Evropského dne 

diverzity“, představuje Strategii diverzity 2030 

ŠKODA AUTO podporuje zakládání skupin ERG 

(Employee Resource Groups). Zaměstnanecká iniciativa 

„ŠKODA Proud“ si dala za úkol podporovat 

rovnoprávnost a zvyšovat povědomí o otázkách LGBT+.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO se zúčastnila "Evropského dne 

diverzity“, představuje Strategii diverzity 2030 

Podruhé pozval tým diverzity ŠKODA AUTO všechny, 

kteří se o téma diverzity zajímají, na akci 

„Diversity Community Meet up“, která se konala 

17. května ve ŠKODA Muzeu. Na fotografii jsou (zprava) 

Christian Schenk, člen představenstva ŠKODA AUTO za 

oblast Financí a IT, a specialista diverzity Jan Kotík. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO se zúčastnila "Evropského dne 

diverzity“, představuje Strategii diverzity 2030 

ŠKODA AUTO v rámci akce „Diversity Community Meet 

up“ poprvé moderovala rozhovor o tématech 

transgenderové komunity. Ambasadorka transgenderové 

iniciativy, IT vývojářka a youtuberka Lenka Králová 

(vpravo), odpovídala na dotazy Martiny Zimmermann, 

koordinátorky diverzity ve ŠKODA AUTO (vlevo). 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/05/220531-European-Diversity-Month-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/05/220531-European-Diversity-Month-2.jpg
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