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ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Úspěchy firmy zajišťují rekordní zaměstnanost
Skupina ŠKODA zajišťuje celosvětově pracovní místa
pro více než 28 500 zaměstnanců

V České republice posílila ŠKODA AUTO v roce 2015 kmenovou
zaměstnanost o téměř 1 000 zaměstnanců

Společnost zajišťuje vzdělání pro 2 000 mladých lidí
Významné projekty v oblasti společenské odpovědnosti

O vysoké loajalitě zaměstnanců svědčí
velmi nízká míra fluktuace na úrovni 5 % ročně (Ø odvětví: 12 %)

120 let ŠKODA - Tradice, atraktivita a oslava společných úspěchů

Výkonnost firmy a zaměstnanců se pozitivně odráží v odměňování
Flexibilita zaměstnanců, kvalita práce a jejich nasazení jsou
základní pilíře konkurenceschopnosti značky

Průměrná mzda zaměstnance ŠKODA AUTO vzrostla
od roku 2010 o cca 30 %

Celková hodnota bonusu dosáhla v roce 2015 v průměru
více než 61 500 Kč
V roce 2016 je očekáván nárůst bonusu tarifních zaměstnanců

Výkonný systém zlepšovatelství
Téměř 29 000 zlepšovacích návrhů v roce 2015

Rok 2016 ve znamení výrazného růstu závodu Kvasiny
Zvyšování kompetencí a kvalifikace zaměstnanců

Významný růst zaměstnanosti: pracovní místa pro 2 000 lidí v 2016

Velmi atraktivní podmínky pro kmenové i agenturní zaměstnance

Rozvoj zaměstnanosti vyžaduje pokračující podporu státu
Další zlepšení meziregionální spolupráce Úřadů práce při náboru

Podpora mobility pracovní síly, umožnění trvalého přesídlení,
zaměstnávání cizinců vybraných profesí
Veřejná průmyslová zóna, investice do dopravní infrastruktury
a nezbytný rozvoj okolních obcí (školství, zdravotnictví, apod.)

Průmysl stojí před rozsáhlými změnami

Nové
technologie
a
inovace

Digitalizace
Průmysl 4.0
Internet věcí

Životní
prostředí

„65 procent dnešních studentů
bude vykonávat práci, která dnes
ještě neexistuje“
U.S. Department of Labor Report

Chování
zákazníků

Elektrifikace

Centra růstu
(východní
polokoule)

Noví konkurenti
s novými
business
modely

„Rychlá změna zaměstnání je nová
normalita pro Millennials: Cesty, jak
zabránit noční můře personalistů“
Jeanne Meister, Partner with Future Workplace
for Forbes 8/2012

Zásadní úkol pro budoucnost: Příprava na změnu světa práce
Modernizace a přestavba Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO
Infrastruktura pro moderní vzdělávání
Již realizované investice: 135 milionů Kč
Nové technologie
3D-tisk
CNC-Centrum
Laboratoř robotiky
Laboratoř alternativních pohonů
Vzdělávání dospělých
Nové vzdělávací metody
Virtuální třídy
Simulace
3D brýle
Blended Learning

Rosteme s našimi zaměstnanci
Připravujeme zaměstnance a celou firmu na budoucí výzvy
Vytváříme otevřenou a inovativní podnikovou kulturu

Vytváříme nová vysoce kvalifikovaná a
dobře placená pracovní místa

Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost
a realizujeme celou řadu dobročinných projektů

Spolupracujeme se sociálním partnerem Odbory KOVO

Děkuji.

Odvolání
Tato prezentace obsahuje výhledová prohlášení a informace o vývoji společnosti a
značky ŠKODA. Tato prohlášení mohou být v mluvené nebo psané formě a mohou být
rozpoznána pomocí termínů jako „očekávaný“, „předvídaný“,
„zamýšlený“,
„domnívaný“, „usilovat“, „odhadovat“ „bude“ nebo slova s podobným významem. Tato
prohlášení jsou založena na závěrech vztahujících se k vývoji ekonomik jednotlivých
zemí, a obzvláště k vývoji automobilového průmyslu, které jsme provedli na základě
nám dostupných informací a které jsme považovali za realistické v době tisku.
Zmíněné výhledy obsahují i určité riziko, a aktuální vývoj se může odlišovat od těchto
předpovědí.
Proto, jakýkoliv neočekávaný propad poptávky nebo ekonomická stagnace na našich
klíčových prodejních trzích, jako v západní Evropě (a obzvláště v Německu) nebo v
Číně, bude mít odpovídající dopad na vývoj našeho podniku. To samé platí i v případě
výrazné změny směnných kurzů relativně k EURU, americkému dolaru, britské libře
nebo čínské měně RMB.
Pokud nastanou některé z výše zmíněných nebo jiných rizik, nebo pokud závěry
založené na těchto prohlášeních se projeví jako nesprávné, aktuální výsledky se
mohou výrazně odlišovat od těch vyřčených nebo od těch vyjádřených nebo
naznačených těmito prohlášeními.
Neprovádíme aktualizaci výhledových prohlášení zpětně. Tato prohlášení jsou platná
k datu publikace a mohou být nahrazena.

