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ŠKODA AUTO představuje plán udržitelné mobility 
 

› Cíle do roku 2030: důsledně prosazovat klimaticky neutrální mobilitu, snížit emise CO2 vozového 

parku o více než 50 % oproti roku 2020 

› Zaměření na elektromobilitu, klimaticky neutrální výrobu a opakovaně použitelné a recyklované 

materiály 

› Nově zřízený externí Poradní výbor pro udržitelný rozvoj pomáhá odbornými znalostmi při důležitých 

rozhodnutích 

› Udržitelnost mezi hlavními tematickými oblastmi strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 

 

Mladá Boleslav, 19. září 2022 – Pomocí komplexního plánu opatření v rámci strategie 

NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 urychluje ŠKODA AUTO dekarbonizaci podniku. 

Kromě urychleného rozšiřování elektromobility se zaměřuje na udržitelnou výrobu a používání 

bateriových vozů, včetně dodavatelských řetězců. Za tímto účelem sází ŠKODA AUTO ve svých 

vozech například na znovu použitelné materiály a na důslednou recyklaci vysokonapěťových 

baterií z elektromobilů. 

 

Udržitelnost jako klíčová oblast strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 

Automobilka definovala udržitelnost jako klíčovou oblast své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA 

STRATEGY 2030 a stanovila si ambiciózní cíle k dalšímu efektivnímu snižování uhlíkové stopy svých 

firemních aktivit v celém hodnotovém řetězci. Investice společnosti ŠKODA AUTO a její komplexní 

a transparentní komunikace v oblastech životního prostředí, sociálních témat, governance a financí 

pomohla koncernu Volkswagen stát se v uplynulém roce první automobilkou na světě, která splnila 

požadavky definované Akčním plánem Evropské unie pro financování udržitelného růstu a 

taxonomie EU. 

 

Rozvoj elektromobility 

Do roku 2026 uvede ŠKODA AUTO na trh tři nové čistě elektrické automobily, přičemž další modely 

budou následovat. Do roku 2030 se má podíl čistě bateriových elektromobilů na prodejích značky 

ŠKODA v Evropě zvýšit na více než 70 procent. ŠKODA AUTO chce dalším rozvojem elektromobility 

do roku 2030 ve svém vozovém parku snížit emise CO2 o více než 50 procent oproti roku 2020. 

 

Dekarbonizace výroby 

Při výrobě svých vozů využívá ŠKODA AUTO stále více obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě 

výrazně snižuje emise CO2. Například všechny tři české závody mají do roku 2030 vyrábět se zcela 

neutrální bilancí CO2, výrobní závody v Indii mají tento cíl již v roce 2025. Závod na výrobu 

komponentů ve Vrchlabí tento požadavek plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny 

z obnovitelných zdrojů zahrnují komplexní opatření také recyklaci odpadů, používání udržitelných 

materiálů, procesy šetřící zdroje a do značné míry ekologickou logistiku. Kromě toho ŠKODA AUTO 

společně se ŠKO-ENERGO podporuje výstavbu větrné elektrárny v Moravici-Melči na východě 

České republiky. 

 

Udržitelný materiálový cyklus a druhý životní cyklus baterií 

ŠKODA AUTO používá stále více přírodních, recyklovaných a recyklovatelných materiálů, jako je tomu 

například u koncepčního vozu VISION 7S. Kromě kovů, hliníku a skla se v nových automobilech již 

nyní používají recyklované plasty. V modelové řadě ŠKODA ENYAQ iV jsou potahy sedadel vyrobeny 
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ze střižní vlny a recyklovaných PET lahví. Dalšími kroky v cyklu jsou kompozitní materiály vyrobené z 

plastů a vláken cukrové řepy nebo rákosu rodu Miscanthus (ozdobnice). V současné době se zkoumá 

také použití rýžových slupek a konopných, korkových a kokosových vláken. ŠKODA AUTO využívá 

použité vysokonapěťové baterie z elektromobilů ještě před jejich recyklací jako stacionární úložiště 

energie. Tento druhý životní cyklus účinně snižuje stopu CO2. 

 

Klimaticky neutrální využívání elektrických vozidel 

Komplexní přístup společnosti ŠKODA AUTO k udržitelnosti zahrnuje nejen výrobu s neutrálními 

emisemi CO2, ale také provoz elektromobilů s převážně nízkými emisemi. Již dnes je zákazníkům 

dodávána modelová řada ŠKODA ENYAQ iV s neutrální bilanční stopou CO2. ŠKODA AUTO 

kompenzuje emise CO2, kterým se zatím při výrobě nelze vyhnout, nákupem certifikovaných 

uhlíkových kreditů. Kromě toho společnost podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů 

energie v Evropě. Podílí se například na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným 

množstvím energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek tzv. zelené energie 

pro zásobování elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon 

elektromobilů značky ŠKODA. 

 

Nově zřízený Poradní výbor pro udržitelný rozvoj s mezinárodními odborníky 

V listopadu 2021 založila společnost ŠKODA AUTO vlastní Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Tento 

externí, nezávislý orgán se skládá z pěti mezinárodně uznávaných odborníků, kteří radí 

představenstvu při realizaci plánovaných opatření v oblasti udržitelnosti a přispívají novými pohledy, 

podněty a přístupy. Automobilka se tak stala jednou z prvních společností v České republice, která 

se v této oblasti opírá o odborné znalosti vlastní komise. 

 

Rozsáhlá školení pro prodejce vozů ŠKODA a další aktivity v oblasti udržitelnosti 

ŠKODA AUTO na cestě k vyšší udržitelnosti důsledně zapojuje svých 3 200 prodejců po celém světě. 

Jedno je totiž jisté – i malá opatření mohou snížit uhlíkovou stopu, například nabídka jízdních kol 

namísto náhradních vozidel pro zákazníky při návštěvě servisu. Kromě pilíře 

GreenRetail v maloobchodním sektoru se GreenProduct zaměřuje na vozidla, která jsou co 

nejšetrnější k životnímu prostředí, a GreenFactory na udržitelnou výrobu. 

 

Opatření společnosti v oblasti udržitelnosti jsou v souladu s environmentálním prohlášením koncernu 

Volkswagen „goTOzero“, které v oblasti životního prostředí zahrnuje témata změny klimatu, zdrojů, 

kvality ovzduší a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.  

 

V této souvislosti vyzývá u příležitosti Dne Země iniciativa „#Project1Hour“ 660 000 zaměstnanců 

koncernu Volkswagen, aby se každoročně 22. dubna zaměřili na svůj vlastní přínos k udržitelnosti 

a ochraně klimatu. V roce 2022 se do iniciativy zapojili zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a jejích 

dceřiných společností SAVWIPL India, ŠKODA AUTO Německo a ŠKODA AUTO Slovensko. 
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Materiály: šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné  
 

› Téměř třetina surovin v současném modelu ŠKODA OCTAVIA je recyklovaná 

› Čisté a biologicky odbouratelné materiály lze využít opakovaně  

› Nové materiály získané z odpadu hrají stále důležitější roli  

 

Používání recyklovatelných materiálů a v ideálním případě materiálů, které již byly jednou 

recyklovány, je pro udržitelnost automobilů obzvláště důležité. To platí pro karoserii, podvozek 

a v neposlední řadě i pro interiér vozidla. Podle směrnice EU 2005/64/ES musí být nejméně 85 

% hmotnosti vozidla recyklovatelných a dalších deset procent musí být alespoň energeticky 

využitelných. ŠKODA AUTO tuto hodnotu překračuje a v rámci koncernu Volkswagen se snaží 

dosáhnout více než 95% materiálového využití a interní recyklace. 

 

Johannes Neft, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Technického vývoje, 

říká: „Téměř úplná recyklovatelnost vozu je pro ekologicky orientovaného výrobce ideálem. Ve 

společnosti ŠKODA AUTO a v koncernu Volkswagen jsme si stanovili cíl dosáhnout míry využití více 

než 95 %, což je výrazně více, než je cíl EU, který činí 85 %. Především chceme co nejvíce 

recyklovaných materiálů sami znovu použít a udržovat je v koloběhu. Proto neustále zkoumáme ještě 

účinnější recyklační procesy a nové materiály, nejlépe z přírodních zdrojů, z obnovitelných zdrojů nebo 

dokonce z odpadních produktů.“ 

 

Na konci životního cyklu se vozidlo demontuje, aby se co nejvíce jeho součástí recyklovalo. Kovy se 

používají k výrobě nové oceli a hliníku pro nové odlitky. Odpadní sklo se využívá k výrobě nových 

oken nebo izolačního materiálu ze skleněných vláken. Plasty se používají přinejmenším k výrobě 

nových výrobků každodenní potřeby, jako jsou ramínka na šaty nebo květináče. V současnosti se 

přibližně polovina materiálů získává pyrometalurgickou technologií a ve spolupráci s externími 

recyklačními společnostmi. ŠKODA AUTO také při výrobě nových vozů stále častěji využívá 

recyklované suroviny. Nyní pochází téměř třetina surovin vozu ŠKODA OCTAVIA z recyklovaných 

materiálů. Kromě oceli, hliníku a skla sem patří také plasty a izolační materiály, například obložení 

podvozku, podběhů kol či podložky do zavazadlového prostoru. 

 

Výběr materiálu s ohledem na recyklovatelnost 

Oddělení Technického vývoje ŠKODA AUTO zohledňuje recyklovatelnost použitých surovin již ve fázi 

výběru materiálu pro nový vůz a v oblasti výzkumu spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. 

Jedním z cílů je zvýšit podíl monomateriálů, které lze díky jejich odrůdové čistotě recyklovat nejlépe 

a nejúčinněji. Tyto monomateriály se používají například v interiérových obloženích, 

vzduchotechnických kanálech nebo jako měděné vodiče v kabelových svazcích. Po recyklaci se 

využívají například na potahy sedadel nebo na koberce. Vzhledem k vysokým technickým 

požadavkům je dnes většina dílů nového vozu vyrobena z kompozitních materiálů. Příkladem je 

obložení dveří v modelu OCTAVIA, kde je 50 % kompozitního materiálu vyrobeno z obnovitelných 

surovin. Biologicky odbouratelné materiály jsou obecně snadno recyklovatelné – ŠKODA AUTO 

vyvinula kompostovatelné fólie na bázi kukuřičného škrobu pro balení dílů, které se přepravují 

z České republiky do indického závodu v Púně. Ty se poté po třech až šesti měsících v logistickém 
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parku v Púně uplatňují jako půdní kondicionér a organické hnojivo. Tímto způsobem lze měsíčně 

ušetřit 500 kilogramů běžné plastové fólie.  

 

Udržitelné zpracování a v některých případech i úplné vyloučení zvířecí kůže 

Zvířecí kůže se v automobilech tradičně používá na obložení interiéru. V zájmu optimalizace 

ekologické bilance kůže používá ŠKODA AUTO při její úpravě stále častěji udržitelné postupy. 

Při činění kůže pro modelovou řadu ENYAQ iV používá společnost výtažek z listů olivovníku.  

Kromě toho designéři interiérů ŠKODA AUTO stále častěji využívají textilní čalounění tam, kde se 

jinak používá převážně kůže, například na přístrojové desce. V závislosti na modelu je kůže použita 

výhradně na středové části sedadla, na volantu a částečně na řadicí páce a na madle ruční brzdy. 

 

Tkaniny vyrobené z PET lahví a plniva z vedlejšího produktu při výrobě cukru 

Pro modelové řady ŠKODA ENYAQ iV a ŠKODA KAROQ již jsou k dispozici látky vyrobené až 

ze 70 % z recyklovaných PET lahví. Ty se po recyklaci zpracovávají na přízi. U potahů 

sedadel v interiéru Lodge v modelové řadě ENYAQ iV jsou tyto příze kombinovány s přírodní střižní 

vlnou. ŠKODA AUTO pracuje také na vývoji udržitelných materiálů s přírodními složkami, které 

se v budoucnu dostanou i do sériové výroby. Patří mezi ně například vlákna z cukrové řepy, která jsou 

vedlejším produktem cukrovaru v Dobrovici nedaleko sídla společnosti ŠKODA AUTO 

v Mladé Boleslavi. Vlákna z cukrové řepy se používají k výrobě plniva pro plastové díly. Inženýři ze 

společnosti ŠKODA AUTO využívají také cukrovarské řízky: barví se speciálním postupem a 

v interiéru vytváří designové akcenty. ŠKODA AUTO si na tento proces podala patentovou přihlášku.  

 

Nové technologie pro udržitelnější pneumatiky a nižší spotřebu energie  

ŠKODA AUTO se komplexně zabývá otázkou udržitelnosti také v oblasti vývoje pneumatik. 

V budoucnu bude možné používat pneumatiky s vysokým podílem udržitelného materiálu nebo 

pneumatiky s certifikátem FSC, pokud budou splňovat vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. 

Za tímto účelem společnost úzce spolupracuje se svými partnery z oblasti vývoje a výroby pneumatik. 

Například společnost Continental nabízí pneumatiky s vyšším podílem recyklovaného materiálu a 

zkoumá využití přírodního kaučuku z pampelišek. Společnost Bridgestone již pro ŠKODA AUTO na 

vozy ENYAQ iV dodává lehčí pneumatiky s nižším valivým odporem. Nižší spotřebu energie, a tím i 

nižší emise zajišťují u současných vozů ŠKODA také nové technologie, jako je použití úsporného 

vnějšího i vnitřního LED osvětlení, optimalizované jízdní režimy pro motor a převodovku a průběžné 

úpravy softwaru vozu prostřednictvím vzdálených aktualizací. Tepelné čerpadlo, která je dostupné 

v modelové řadě ENYAQ iV jako prvek na přání, umožňuje ještě efektivnější provoz 

vytápění a klimatizace. 
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Výroba: V České republice do roku 2030 CO2 neutrální bilance 
 

› Závod na výrobu komponentů ŠKODA AUTO ve Vrchlabí je již od roku 2020 CO2 neutrální 

› Závody Vrchlabí a Kvasiny využívají až 90 procent elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

› ŠKODA AUTO se důsledně zaměřuje na udržitelnost v oblasti těžby surovin, 

procesních toků a logistiky 

 

ŠKODA AUTO pro udržitelnou výrobu vozů stále více využívá obnovitelné zdroje energie, čímž 

při výrobě výrazně snižuje emise CO2. Všechny tři české závody mají být do roku 2030 z 

hlediska emisí CO2 zcela neutrální. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento cíl plní již 

od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů patří mezi komplexní 

opatření také recyklace odpadů, využívání materiálů a procesů šetřících zdroje a do značné 

míry tzv. zelená logistika. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby 

a logistiky, říká: „Ve společnosti ŠKODA AUTO přistupujeme k udržitelnosti komplexně a efektivně 

snižujeme naši uhlíkovou stopu. Ve výrobě se z velké části spoléháme na elektřinu z obnovitelných 

zdrojů a využíváme vlastní fotovoltaické systémy nebo kogenerační elektrárnu v Mladé Boleslavi. 

Standardy nastavujeme také díky nejmodernějším výrobním zařízením, jako je naše efektivní 

a úsporná lakovna v Mladé Boleslavi. Naším jasně definovaným cílem je provozovat naše tři české 

výrobní závody s neutrálními emisemi CO2 do roku 2030. V Indii této mety dosáhneme již 

do roku 2025.“ 

 

Závod ve Vrchlabí je již od konce roku 2020 bilančně CO2 neutrální. To je možné díky 

optimalizovaným výrobním procesům, trvale snížené spotřebě energie a přechodu na obnovitelné 

zdroje energie. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil v roce 2020 přibližně 90 %, což snížilo 

emise CO2 ze 45 000 na 3 000 tun ročně. Zbývající emise byly vyváženy kompenzačními opatřeními 

a odpovídajícími certifikáty z globálních projektů na ochranu klimatu. Jen v roce 2020 se ve Vrchlabí 

díky efektivnímu hospodaření s energiemi podařilo ušetřit více než 2 000 MWh tepelné energie a 

téměř 1 500 MWh elektřiny. Použití CO2 neutrálního metanu z bioplynových stanic namísto zemního 

plynu snížilo emise přibližně o 2 700 tun. Od začátku roku 2019 jsou veškeré odpady z výrobního 

procesu v tomto závodě recyklovány buď materiálově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí 

i pro další dva výrobní závody v České republice - Mladou Boleslav a Kvasiny. 

 

Třetí největší střešní fotovoltaický systém v České republice bude v Mladé Boleslavi 

Společně s poskytovatelem energetických služeb ČEZ uvede společnost ve svém hlavním závodě 

v Mladé Boleslavi na přelomu let 2022/2023 do provozu třetí největší střešní fotovoltaický systém 

v České republice. Celkem téměř 6 000 solárních modulů nejnovější generace nabídne jmenovitý 

výkon 2 300 kW a ročně vyrobí více než 2 200 MWh elektřiny. Menší systém na střechách Servisního 

centra v Kosmonosech se špičkovým výkonem 441 kWp je v provozu již od konce roku 2019. 

Společně s teplárnou ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se podílí téměř 20 procenty na tzv. zelené 

energii potřebné v mateřském závodě ŠKODA AUTO. Více než 30 procent tvoří tzv. zelená elektřina 

z externích zdrojů. V teplárně se 30 % potřebného paliva získává z biomasy, tedy z obnovitelných 

surovin. Do konce desetiletí se má v elektrárnách používat pouze CO2 neutrální biomasa a bioplyn. 

V závodě ve Kvasinách pochází nyní více než 90 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

a v Moravici-Melči na východě České republiky podporuje ŠKODA AUTO společně se svou dceřinou 
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společností ŠKO-ENERGO výstavbu větrné elektrárny. Čtyři větrné turbíny zde v budoucnu vyrobí 

26,3 GWh energie ročně. 

 

ŠKODA ENYAQ iV je již nyní bilančně CO2 neutrální 

ŠKODA ENYAQ iV je vrcholem výrobního programu a již nyní je dodáván zákazníkům s neutrální 

bilancí emisí CO2. ŠKODA AUTO kompenzuje emise CO2, kterým se při výrobě zatím nelze vyhnout, 

nákupem certifikovaných uhlíkových kreditů. Automobilka při vývoji a výrobě vozidel snižuje svou 

uhlíkovou stopu a důsledně podporuje také rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v Evropě. 

Společnost se například podílí na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným objemem 

energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek zelené energie pro zásobování 

elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon elektromobilů ŠKODA. 

 

Snížení hmotnosti díky inovativním materiálům 

ŠKODA AUTO nabízí svým zákazníkům udržitelné vozy, které jsou šetrné k životnímu prostředí při 

výrobě certifikované podle ISO a bodují z hlediska spotřeby energie, použití materiálů 

a recyklovatelnosti. Lehká konstrukce z vysokopevnostní oceli, která je lehčí při zachování stejné 

pevnosti, a moderní kompozitní materiály mají vliv na nižší spotřebu i v běžném provozu. V těchto 

kompozitních materiálech se například plasty kombinují s vlákny z cukrové řepy, skelnými vlákny nebo 

s minerálními plnivy. Nižší hmotnost, i díky pěnovým plastům, znamená v důsledku nižší spotřebu 

energie a delší dojezd. 

 

Moderní lakovna šetří přírodní zdroje 

Udržitelnost je klíčová také v případě výrobních zařízení, těžby surovin i jednotlivých procesů: 

Nedávno vyvinula automobilka společně s firmou BASF inovativní lak, který umožňuje nanášet jednu 

ze čtyř vrstev laku mnohem tenčeji při zachování stejné kvality a odolnosti. ŠKODA AUTO tak ušetří 

ve svých českých výrobních závodech celkem 720 tun barvy ročně.  

 

Standardy z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí stanovuje moderní lakovna v Mladé Boleslavi: 

Kromě finálního bezbarvého laku používá ŠKODA AUTO vodou ředitelné nátěrové hmoty a jen při 

samotném procesu lakování a sušení se spotřebuje až o 20 % méně energie než v minulosti. 

ŠKODA AUTO klade zvláštní důraz na to, aby se od samého počátku předcházelo vzniku odpadu. 

Například v lakovně se na jedno vozidlo spotřebuje o 210 gramů méně rozpouštědla a o 17 % méně 

bezbarvého laku než v běžných provozech. Kromě toho nevzniká žádný odpadní kal z laku a systém 

čištění odpadního vzduchu snižuje množství zbytků laku o více než dva kilogramy na karoserii. 

Veškerý skládkovatelný odpad vznikající při různých výrobních procesech byl od začátku roku 2020 

materiálově nebo tepelně recyklován.   
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Chytrá logistika a promyšlená recyklace 

Chytrá logistika umožňuje ještě vyšší míru udržitelnosti. Kromě automatizace a digitalizace zajišťuje 

maximální efektivitu také optimalizace tras a maximální využití dopravních prostředků. V závodě 

v Mladé Boleslavi používá ŠKODA AUTO pro přepravu uvnitř výrobního závodu dva elektrické tahače, 

které nahrazují nákladní automobily se spalovacími motory a ročně tak ušetří 60 tun CO2. Kromě toho 

využívá společnost pro logistiku také nákladní vozidla na alternativní paliva CNG a LNG. K přepravě 

dílů a součástek se používají recyklovatelné obaly. Na konci životního cyklu vozidla jsou uplatňovány 

mechanické a chemické procesy, jako je například speciální tavení kovů, které umožňují od externích 

partnerů a recyklátorů získat cenné suroviny. Vysoká míra recyklace a rozsáhlé využívání již 

recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů přispívá k dalšímu snižování emisí. 
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Nákup: Společně s externími partnery pro ještě větší 
udržitelnost 
 

› Sladění nákupu s kritérii udržitelnosti a principy cirkulární ekonomiky 

› Etický kodex a hodnocení S-Rating pro dodavatele a průběžné monitorování 

dodavatelských řetězců 

› Přímá spolupráce s externími partnery v oblasti udržitelných materiálů a komponentů 

 

ŠKODA AUTO v rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 přeorientovala své 

nákupní procesy pod heslem programu „NEW PROCUREMENT“ (Nový nákup). Při pořizování 

materiálů a komponent hrají kritéria udržitelnosti rozhodující roli. V souladu s principem 

cirkulární ekonomiky sází ŠKODA AUTO ještě více na recyklované a recyklovatelné suroviny. 

Základem je Etický kodex, jasné specifikace a komplexní systém hodnocení dodavatelů, včetně 

pravidelných kontrol. 

 

Karsten Schnake, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast nákupu, říká: 

„ŠKODA AUTO si je vědoma své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém všichni žijeme, a proto je pro 

nás udržitelnost tak důležitá. Přitom se nesoustředíme jen na co nejnižší emise, ale díváme se i dál 

než na špičku nosu. Protože vše, co se kdekoli na světě vyrobí, má svou ekologickou stopu. V rámci 

celé naší společnosti a v úzké spolupráci s našimi partnery proto vyvíjíme pro naše zákazníky 

udržitelná technická řešení pro současné i budoucí modely našich vozů.“ 

 

ŠKODA AUTO si je jako automobilka vědoma své spoluodpovědnosti za klima a životní prostředí a 

v oblasti nákupu se komplexně zaměřuje na ještě větší udržitelnost. V rámci odpovědného řízení 

dodavatelského řetězce se to týká jak nakupovaných materiálů, tak i jejich výroby a přepravy. 

ŠKODA AUTO se při výrobě udržitelných produktů spoléhá na dodavatele, kteří používají především 

recyklované a recyklovatelné suroviny a vyznačují se nízkou uhlíkovou stopou. Kromě toho 

se společnost se svými partnery intenzivně a podrobně věnuje diskuzi o inovativních nápadech pro 

nové modely. Patří mezi ně například udržitelné materiály v interiéru a exteriéru, ráfky z lehkých slitin 

se zvýšeným podílem recyklovaných materiálů, ekologické čelní masky nebo výplně dveří. 

 

Hodnocení a kontrola dodavatelů 

Základem spolupráce mezi společností ŠKODA AUTO a jejími dodavateli nebo obchodními partnery 

je Etický kodex (Code of Conduct) a hodnocení udržitelnosti (S-Rating) koncernu Volkswagen. Etický 

kodex určuje závazné požadavky na ochranu životního prostředí, lidská práva, pracovní práva, 

transparentní obchodní vztahy, spravedlivé chování na trhu, náležitou péči na podporu odpovědných 

dodavatelských řetězců surovin a začlenění požadavků udržitelnosti do organizace a procesů. 

Základem hodnocení S-Rating je dotazník pro dodavatele, který dodavatel vyplňuje sám. 

Tento dotazník, jehož výsledek musí být pro spolupráci pozitivní, společně vypracovalo devět velkých 

mezinárodních automobilových skupin v rámci iniciativy „Drive Sustainability Initiative“.  

V rámci hodnocení S-Rating koncernu Volkswagen je v případě potřeby přidána kontrola žadatele 

přímo na místě. Soulad se specifikacemi lze během spolupráce s partnerem kdykoli zkontrolovat. 

Například dodavatelé vysokonapěťových baterií musí ve svých výrobních procesech využívat alespoň 

20 % energie z obnovitelných zdrojů. V některých případech je soulad s požadavky na udržitelnost 

ověřován také uznávanými certifikáty. V českých výrobních závodech například ŠKODA AUTO v roce 
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2021 použila 1469 tun certifikované „zelené“ oceli X CARB od společnosti Arcelor Mittal a ušetřila 

3104 tun CO₂. Očekává se, že se tyto úspory v nadcházejících letech ještě výrazně zvýší. 

 

Příklady partnerství: tkaniny z PET lahví a opravitelné deštníky 

Mnoho produktových inovací je výsledkem úspěšných partnerství s významnými mezinárodními 

a regionálními dodavateli. Například globální dodavatelé Sage Automotive a Aunde Interiors dodávají 

potahy sedadel pro modelovou řadu ŠKODA ENYAQ iV. Tyto potahy jsou vyrobeny až ze 70 % 

z recyklovaných PET lahví. Aby se ŠKODA AUTO mohla ještě udržitelněji prosadit v oblasti nákupu, 

věnuje se také detailům: Budoucí generace deštníků, které jsou jedním z nejznámějších Simply Clever 

prvků v interiéru vozů ŠKODA, bude vyrobena výhradně z recyklovaných materiálů a bude mít rukojeť 

z konopných vláken. V případě potřeby bude možné je u rakouského výrobce deštníků Doppler opravit 

a poté znovu použít. Dalším příkladem úspěšné a inovativní spolupráce je spolupráce se skupinou 

Trèves Group s mezinárodní působností: Pro zisk materiálu na akustickou izolaci automobilů 

společnost čistí, dezinfikuje a rozdrtí staré matrace, které by jinak skončily v odpadu. 
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Baterie: Druhý životní cyklus ve stacionárních uložištích 
energie 
 

› Využití použitých baterií z vozů ŠKODA iV v uložištích energie; flexibilní využití vyrobené 

elektřiny, například v prodejnách ŠKODA 

› Prodloužení životnosti až na 15 let zajišťuje výrazné snížení emisí CO2 

› Výroba bateriových systémů MEB v sídle společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi 

 

ŠKODA AUTO přišla s chytrým nápadem, jak prodloužit životnost baterií elektromobilů a snížit 

jejich uhlíkovou stopu. Baterie se ve druhém životním cyklu používají ve stacionárních 

uložištích energie. Prodejci ŠKODA AUTO využívají tato uložiště například jako nabíjecí stanice 

anebo jako zdroj energie pro osvětlení a klimatizaci v showroomech a servisu. ŠKODA AUTO 

ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrábí bateriové systémy pro modely postavené na 

platformě MEB a zajišťuje tak jejich dodávky. 

 

Baterie z plně elektrické modelové řady ENYAQ iV a z vozů SUPERB iV, OCTAVIA iV nebo 

OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem přecházejí po využití ve voze do druhého životního 

cyklu. Ve stacionárních uložištích energie dodávají prodejcům ŠKODA udržitelně vyrobenou elektřinu, 

kterou lze mimo jiné využít pro nabíjecí stanice, osvětlení nebo klimatizaci v showroomu a v servisu. 

Kapacita stacionárního úložiště je až 300 kWh, lze tak napájet i rychlonabíjecí stanice s výkonem až 

150 kW. Systémy také ukládají přebytečnou tzv. zelenou elektřinu, kterou vyrábí například 

fotovoltaický systém prodejce. Tato elektřina je pak dostupná kdykoli, bez ohledu na počasí nebo 

aktuální vytížení místní elektrické sítě. Stacionární zásobníky energie jsou individuálně škálovatelné 

a použité baterie lze v případě potřeby vyměnit v několika jednoduchých krocích. V příštích letech 

bude vytvořeno více než 4000 těchto udržitelných skladovacích jednotek elektrické energie. 

 

Životnost baterií se prodlužuje až na 15 let 

Zkušenosti získané v rámci pilotního projektu v Praze ukázaly, že kapacita baterií ve stacionárních 

uložištích klesá jen asi o dvě procenta ročně. Životnost baterií se tak prodlouží až na 15 let a výrazně 

se tím zmírní uhlíková stopa. Po skončení druhého životního cyklu v uložištích ŠKODA AUTO předává 

baterie do řízeného recyklačního procesu. Získané suroviny se pak používají k výrobě nových baterií. 

 

Výroba baterií v hlavním závodě v Mladé Boleslavi 

Od května 2022 vyrábí ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi bateriové systémy pro vozy postavené 

na platformě MEB koncernu Volkswagen. Kapacita více než 250 000 jednotek ročně se má do konce 

roku 2023 zvýšit na 380 000 jednotek. Montáž modelů ENYAQ iV probíhá hned na sousední výrobní 

lince. Kromě modelové řady ENYAQ iV se baterie používají také ve vozech Volkswagen, Audi a 

SEAT. Výrobou této klíčové komponenty v mladoboleslavském závodě bylo dosaženo důležitého 

milníku v transformaci společnosti směrem k elektromobilitě. 
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Výhled: Konkrétní přístupy pro udržitelnou budoucnost 
 

› Sedmimístný koncept ŠKODA VISION 7S představuje nový designový jazyk značky ŠKODA 

› ŠKODA AUTO ukazuje v prezentačním voze IVET mnoho udržitelných materiálů v interiéru 

› Strategie udržitelného rozvoje ŠKODA 2030 se třemi pilíři – environmentálním, sociálním 

a ekonomicko-správním – je nedílnou součástí NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 

 

Koncept elektrického vozu VISION 7S dává konkrétní pohled na budoucí modely značky 

ŠKODA. ŠKODA AUTO ukazuje na prezentačním voze IVET, postaveném na bázi současného 

modelu OCTAVIA, jaké udržitelné materiály mohou být použity v interiéru budoucích 

automobilů. 

 

Nedávno představený koncepční vůz VISION 7S ukazuje nový designový jazyk značky ŠKODA 

a nastiňuje cestu k udržitelnější budoucnosti: Části předních a zadních nárazníků, obložení podběhů 

kol a podlaha interiéru jsou vyrobeny z recyklovaných použitých pneumatik, zatímco látka na výplních 

dveří, přístrojové desce a středových panelech sedadel je vyrobena z recyklovaných polyesterových 

přízí. 

 

Mohutný vzhled vozu VISION 7S s robustním podvozkem, širokou stavbou karoserie a vysoko 

posazenou Tornado linií v kombinaci se symetricky řešeným interiérem, který obklopuje cestující, 

navozuje pocit bezpečí a jistoty. Bateriové SUV je mimořádně udržitelné, energeticky úsporné a nabízí 

dojezd více než 600 km v cyklu WLTP. Vysokonapěťovou baterii lze nabít z 10 na 80 procent 

za pouhých 25 minut a její špičkový nabíjecí výkon je 200 kW. 

 

Udržitelná studie IVET 

ŠKODA AUTO v koncepčním interiéru IVET představuje udržitelné materiály, které by mohly ovlivnit 

podobu interiéru budoucích automobilů. V prezentačním voze, postaveném na základě současného 

modelu OCTAVIA, jsou obklady sloupků A, B, C a D a spodní část výplní dveří vyrobeny z 

kompozitního materiálu z polypropylenu a rychle obnovitelné trávy rodu Miscanthus (ozdobnice). Pro 

dekorační lišty na dveřích, přístrojové desce a středové konzoli je použit kompozit ABS plastu a vláken 

z cukrové řepy, které ŠKODA AUTO získává z cukrovaru Dobrovice nedaleko výrobního závodu 

v Mladé Boleslavi. Tato vlákna jsou zde vedlejším produktem z výroby cukru. Látka na čalounění 

přístrojové desky a středových částí sedadel je vyrobena z přírodní vlny z alpaky, ze střižní vlny a také 

z recyklovaných PET lahví. Vývojové oddělení společnosti ŠKODA AUTO testuje vlákna z kokosových 

ořechů, skořápek ořechů, rýže, korku a chmele a také kávovou sedlinu jako potenciální přírodní plniva 

pro plastové kompozitní materiály. V úložném prostoru ve výplni dveří je také malý odpadkový koš, 

jehož držák a víko jsou vyrobeny z kompostovatelného plastu. Vyměnitelné sáčky na odpad jsou 

biologicky rozložitelné.  

Na volant vozidla je použit „veganský“ materiál s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Tkanina 

použitá na čalounění stropu je ze 100 % vyrobena z recyklovaných PET lahví. Nárazníky byly 

vyrobeny recyklačními firmami výhradně ze starých a vyřazených nárazníků. Úzká spolupráce 

s recyklační firmou nedaleko Mladé Boleslavi zajišťuje potřebnou kvalitu a stabilní dodávky. 
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Nová strategie udržitelnosti pro nadcházející roky a projekty v oblasti biodiverzity 

Strategie udržitelného rozvoje ŠKODA 2030 s environmentálním, sociálním 

a ekonomicko-správním pilířem, je pevně zakotvena ve strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 

2030. Členové představenstva automobilky jsou odpovědní za realizaci strategie v úzké spolupráci 

s externím nezávislým Poradním výborem pro udržitelný rozvoj.  

 

Oblast životního prostředí zahrnuje mimo jiné přeměnu výrobních závodů na továrny, které ve 

střednědobém horizontu již nebudou mít při výrobě žádný dopad na životní prostředí. Tato oblast 

obsahuje také podporu projektů v oblasti biodiverzity, jako je iniciativa „Za každý prodaný vůz jeden 

strom“. ŠKODA AUTO tak podporuje zalesňování České republiky. Od roku 2007 sází za každý vůz 

dodaný na tuzemský trh jeden strom. Na konci roku 2021 automobilka vysadila miliontou sazenici. 

Celková plocha nových lesů vytvořených na 170 místech má rozlohu celkem 347 fotbalových hřišť, 

tedy 227 hektarů. S pomocí Nadačního fondu a podpory svých zaměstnanců podporuje 

ŠKODA AUTO v okolí svých českých závodů také další projekty v oblasti biodiverzity. Příkladem je 

zakládání a rekultivace zahrad a parků a zřizování rekreačních zařízení v blízkosti přírody. Společnost 

také podporuje řadu projektů na ochranu biodiverzity a udržitelnosti v blízkosti svých závodů v Indii. 

Kromě ekoparku poblíž závodu Chakan patří mezi aktuální iniciativy také kyslíkový park v závodě 

v Aurangábádu, kde bylo od roku 2019 vysazeno přibližně 25 000 stromů, které zajišťují produkci 

kyslíku a vázání oxidu uhličitého. V roce 2020 ŠKODA AUTO podpořila rozvojový projekt v okolí 

Chakanu, v jehož rámci bylo vysazeno 10 000 ovocných stromů, které budou za několik let sloužit jako 

zdroj příjmů pro místní zemědělce. V rámci dalšího projektu bude do roku 2027 vysazeno více než 

580 000 mangrovových stromů. Jeho cílem je chránit mořský život a zabránit erozi pobřeží. 

 

Podpora vzdělávání a diverzity 

V sociální oblasti je kladen důraz na vzdělávání a školení zaměstnanců na základě Etického kodexu 

ŠKODA AUTO, který byl aktualizován v listopadu 2019. Kromě toho společnost letos v květnu 

představila Strategii diverzity 2030. Programově-obsahový směr je dán měnícími se společenskými 

očekáváními perspektivních zaměstnavatelů a jasnými cíli v oblasti diverzity a inkluze do konce 

desetiletí. ŠKODA AUTO tak zdůrazňuje svůj závazek k rozmanitosti, rovným příležitostem a toleranci 

jako klíčovým faktorům pro úspěšnou realizaci svých ambiciózních strategických podnikových cílů. 

 

Odpovědné a transparentní vedení 

Ekonomicko-správní pilíř pokrývá tematickou oblast integrity. Corporate governance představuje 

odpovědné, kvalifikované a transparentní řízení společnosti.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 326 811 785 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace o udržitelnosti získáte pod hashtagem #sustainableSKODA. 

 

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. 
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