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- Platí mluvené slovo - 
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Snímek: „Úvodní snímek“ 

Vážené dámy a pánové, 

i já Vás srdečně vítám na Výroční tiskové konferenci ŠKODA AUTO.  

Také pro oblast řízení lidských zdrojů byl rok 2015 intenzivní a úspěšný. Rok 

2016 se nese ve znamení nových trendů a to ve všech oblastech naší práce, tu 

personální nevyjímaje. Změna světa práce a rozvoj digitalizace pro nás jsou 

velkou šancí. Musíme se jí však chopit s plnou silou a efektivně. O tomto budeme 

stejně jako o dalších tématech hovořit v následujících minutách. 

 

Snímek: „Úspěchy firmy zajišťují rekordní zaměstnanost“ 

 

Rok 2015 byl v mnoha ohledech velmi významným rokem pro celou ŠKODA AUTO. 

Znovu jsme prodali více než 1 milion vozů a nový Superb se stal skutečnou hvězdou. 

Díky našim úspěchům jsme mohli rekordně růst také z pohledu našich 

zaměstnanců. Značka ŠKODA zaměstnává celosvětově na 28.500 lidí. To je 

nejvíce v historii. Přičteme-li k tomuto číslu pracovní místa, která existují díky 

ŠKODA AUTO nepřímo, dostáváme se celosvětově na počet více než 180.000 

zaměstnanců. 

V roce 2015 jsme díky našim prodejním úspěchům a novým produktům mohli 

vytvořit téměř 1.000 nových pracovních míst. V rámci Středního odborného 

učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO Vysoké školy se pak na budoucí 

povolání v nejvyšší kvalitě připravuje na 2.000 mladých lidí. Tím však naše 

aktivity na poli společenské odpovědnosti pouze začínají. Společně s Odbory KOVO 

jsme například nastartovali další kolo Zaměstnaneckých sbírek, sbírka šatstva 

pro potřebné mezi zaměstnanci přinesla více než 3 tuny různého oblečení, 
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pomáháme dětem v dětských domovech, zasadili jsme již půl miliontý ŠKODA 

stromek v České republice či se podílíme na zvyšování bezpečnosti silničního 

provozu.  

ŠKODA si i díky tomu udržuje velmi vysokou loajalitu zaměstnanců. Průměrná 

roční míra fluktuace dosahuje 5%, což je méně než poloviční hodnota obvyklá 

v celém odvětví. 

 

Snímek: „120 let ŠKODA - Tradice, atraktivita a oslava společných úspěchů“ 

 

ŠKODA je atraktivní nejen pro stávající zaměstnance, ale také pro širokou 

veřejnost. V prestižních žebříčcích Trendence a Universum jsme i v roce 2015 

obsadili nejvyšší příčky. Bohatou 120 letou tradici naší společnosti jsme se 

zaměstnanci, jejich rodinami a přáteli značky oslavili běhen dne otevřených dveří, 

který do závodu a technického vývoje v Mladé Boleslavi přilákal více než 80.000 

návštěvníků. 

 

Snímek: „Výkonnost firmy a zaměstnanců se pozitivně odráží v odměňování“ 

 

Nejen naše vozy, ale stejně tak i celá firma dosahuje vysokých výkonů. To je pro 

zajištění stabilní konkurenceschopné pozice na trhu nezbytné. Velký díl 

odpovědnosti v tomto leží na našich zaměstnancích, jejichž flexibilita, vysoká 

kvalita práce a nasazení jsou základními pilíři našeho úspěchu. Vyšší efektivitu 

fungování firmy a jejích procesů ovlivňují tedy zaměstnanci přímo svou prací, ale 

také například prostřednictvím zlepšovatelství ŠKODA. V něm jsme za rok 2015 

zaznamenali téměř 29.000 zlepšovacích návrhů. 

Ruku v ruce s dobrým výkonem musí jít i odpovídající odměňování. Také v tomto 

bodě stojí ŠKODA vysoko nad průměrem České republiky. Průměrná mzda ve 

ŠKODA AUTO vzrostla od roku 2010 o přibližně 30%. To je zásadní rozdíl proti 

některým odvětvím, která v růstu mezd dlouhodobě stagnovala. V roce 2015 jsme 

vyplatili zaměstnancům bonus, který v průměru překročil 61.500 korun, a také 

v roce 2016 očekáváme, že tato částka dále vzroste. 
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Snímek: „Rok 2016 ve znamení výrazného růstu závodu Kvasiny“ 

 

Již rok 2015 přinesl další rozšíření závodu v Kvasinách. Z našich linek na východě 

Čech sjedou v letošním roce dva nové modely značek SEAT a ŠKODA. Pro 

zajištění jejich výroby musíme zaprvé rozšiřovat kompetence a kvalifikaci našich 

stávajících zaměstnanců a za druhé vytváříme také nová pracovní místa. Jen 

v roce 2016 tak novou práci najde na 2.000 lidí.  

ŠKODA AUTO díky svému systému odměňování nabízí velmi atraktivní podmínky 

jak pro kmenové, tak pro agenturní zaměstnance. Jejich pozice je pak 

posilována Chartou agenturního zaměstnávání, kterou ŠKODA AUTO jako první 

v celé Střední Evropě podepsala s Odbory KOVO, které agenturní zaměstnance 

také přímo zastupují. 

 

Snímek: „Rozvoj zaměstnanosti vyžaduje pokračující podporu státu“ 

 

Současná situace na trhu práce v České republice je velice napjatá. Vážíme si 

přístupu České vlády, která se snaží podnikům pomáhat.  

Rozhodně však nejsme při řešení otázek zaměstnanosti na konci cesty. Jako 

významný zaměstnavatel bychom velmi uvítali další zlepšení meziregionální 

spolupráce Úřadů práce při náboru.  

Zásadním tématem je pak v České republice mobilita pracovní síly. Ta se může 

výrazněji zlepšit až ve chvíli, kdy bude existovat program na umožnění trvalého 

přesídlení lidí, zajištění jejich bydlení a nutné infrastruktury. Jako významný 

bod vnímáme také zaměstnávání cizinců některých vybraných profesí. 

Pro další rozvoj Rychnovska, Kvasin a Solnice jsou hlavními body dobudování 

veřejné průmyslové zóny, naplnění investic do veřejné infrastruktury a podpora 

rozvoje obcí včetně posílení školství a zdravotnictví. 

 

Snímek: „Průmysl stojí před rozsáhlými změnami“  

 

Průmysl stojí před rozsáhlými změnami. Část z nich již je uváděna do praxe. 

Obrovský rozmach nových technologií, digitalizace a například elektrifikace úplně 

změní průmysl a tedy i svět práce. Výrazně rychleji budou vznikat nové 
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profese, které budou vytlačovat ty, které dnes známe. Dle studií bude až 65% 

dnešních studentů vykonávat práci, která dnes ještě vůbec neexistuje. To klade 

velké nároky na vzdělávací systém, který musí myslet více dopředu. Mladí lidé, 

kteří se narodili na přelomu tisíciletí, budou mnohem častěji měnit svou práci i 

zaměstnavatele a to v průměru až 10 krát za aktivní profesní život. Na to se musí 

připravit také firmy a personalisté. 

 

Snímek: „Zásadní úkol pro budoucnost: Příprava na změnu světa práce“ 

 

My se na tuto změnu připravujeme již nyní. Výrazně například investujeme do 

našeho Středního odborného učiliště. Jen za poslední 2 roky jsme do 

modernizace budovy, ale zejména školních pomůcek a vybavení dílen investovali na 

135 milionů korun. Další investice budou následovat v letošním roce. Žáky 

vzděláváme v oblasti 3D tisku, otevřeli jsme nové CNC centrum a již budujeme 

laboratoř robotiky či alternativních pohonů.  

Nezapomínáme ani na nové metody a to také ve vzdělávání dospělých. Pro 

zvýšení flexibility výuky a zohlednění mobility zaměstnanců jsme zavedli nástroje 

virtuálních tříd či tzv. Blended learning, což je označení pro kombinaci standardní 

prezenční výuky s e-learningem. Pro zvýšení efektivity výuky používáme také různé 

metody simulací či nástrojů virtuální reality a to zejména v technické přípravě. 

 

Snímek: „Rosteme s našimi zaměstnanci“ 

 

ŠKODA AUTO je významný zaměstnavatel. Cítíme však také svou velkou 

odpovědnost. Průběžně tedy připravujeme naše zaměstnance a tím i celou firmu na 

budoucí výzvy. Ochota ke změnám je klíčem k úspěchu v tomto procesu. 

Vytváříme proto otevřenou a inovativní podnikovou kulturu, která nabízí 

zaměstnancům možnost spoluutvářet dění ve firmě. 

Průběžně vytváříme nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Také v roce 2016 

budeme v tomto trendu pokračovat.  

Velmi dobře si uvědomujeme také svou společenskou odpovědnost. 

Spolupracujeme s celou řadou neziskových organizací a realizujeme nespočet 

dobročinných projektů. 
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Jsem přesvědčen o tom, že pouze otevřený a konstruktivní sociální dialog, který 

vedeme s naším sociálním partnerem, nám může zajistit prosazení důležitých změn a 

připravit zaměstnance i firmu na budoucí výzvy. 

Dlouhá tradice naší firmy nás zavazuje k tomu, abychom na naší cestě byli i 

nadále úspěšní. A takoví zejména díky našim zaměstnancům budeme. 

Děkuji za pozornost! 

 
 
 
 


