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ŠKODA AUTO zřídí novou oblast ,Digitalizace‘, 

posílí tak důležitou perspektivní kompetenci 
 

› ŠKODA posiluje své aktivity v segmentech „Celopodniková digitalizace“, 

„Konektivita/Connected Car“ a „Koncepce budoucí mobility“ 

› Digitalizace je součástí všech oblastí Strategie 2025 

› Jako průřezová funkce se bude digitalizace v budoucnu týkat všech oblastí 

podniku 

 

Mladá Boleslav, 21. června 2016 – ŠKODA AUTO rozšiřuje svou organizaci o 

novou oblast ,Digitalizace‘. Česká automobilka tak vytváří důležitý předpoklad 

pro vytváření řešení, odpovídajících současným technologickým změnám. 

Úkolem oblasti ,Digitalizace‘ bude mimo jiné vývoj nových projektů a služeb 

mobility. Kromě toho má tato oblast připravit celý podnik na digitální 

transformaci. 

 

„Již po několik desetiletí udávají inovace digitální techniky tón v mnoha oblastech našeho 

života i našeho průmyslového odvětví,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO Bernhard Maier. „Tento vývoj mezitím nabral takovou razanci, že zastiňuje vše, co 

bylo předtím. Automobil je v tomto případě pouze částí převratné změny. 

Díky inovativním technologiím bude mobilní život našich zákazníků lehčí, efektivnější a 

zajímavější,“ říká Maier. 

 

Digitalizace je považována za klíčovou myšlenku nedávno avizované Strategie 2025 

společnosti ŠKODA AUTO. Jako tzv. průřezová funkce zahrne všechny oblasti podniku – 

od vzdělávání a školení personálu přes vývoj za pomoci moderních technologií, virtuální 

reality a 3D-technologie až po výrobu v duchu Průmyslu 4.0. Klasická oblast podnikání 

společnosti ŠKODA AUTO – výroba automobilů – bude do budoucna ještě silněji ovlivněna 

digitalizací.  

 

Význam digitalizace pro automobilový průmysl vysvětlil předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier na příkladu změn ve významu telefonu: „Pro 

lidstvo znamenal vynález telefonu revoluci, protože umožňoval komunikaci na velkou 

vzdálenost v reálném čase. Telefony existují dodnes a je jich víc než kdykoli předtím. 

Jejich charakter a jejich využití se ale kompletně změnily. Telefon je dnes inteligentním 

nástrojem. S jeho pomocí si mohou uživatelé organizovat a utvářet svou práci, svůj volný 

čas – ano, v zásadě celý svůj život. Pro telekomunikační průmysl to znamenalo 

podstatnou změnu obchodního modelu. Podobná změna dnes čeká i automobilový 

průmysl.“ 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 
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ŠKODA AUTO zřídí novou oblast ,Digitalizace‘, 

posílí tak důležitou perspektivní kompetenci 

Úkolem oblasti ,Digitalizace‘ bude mimo jiné vývoj 

nových projektů a služeb mobility.  
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ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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