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ŠKODA AUTO byla již po dvaadvacáté vyhlášena 

exportérem roku 
 

› Trojí vítězství: ŠKODA AUTO zvítězila v kategoriích ‚Objem exportu 2015’ a 

‚Objem exportu 1993 – 2015’; automobilka byla také vyhlášena ‚Nejlepším 

exportérem Středočeského kraje’ 

› ŠKODA AUTO realizovala zhruba 8,0 procent objemu českého exportu v roce 2015 

› Bohdan Wojnar: „Vítězná série dokazuje dynamický rozvoj našeho podniku.“ 

 

Mladá Boleslav, 13. prosince 2016 – ŠKODA AUTO byla už po dvaadvacáté v řadě 

v České republice vyhlášena ‚Exportérem roku’. Automobilka zvítězila hned ve 

třech kategoriích: ‚Objem exportu 2015’, ‚Objem exportu 1993 – 2015’ a 

‚Největší exportér Středočeského kraje’. V minulém roce dodala společnost do 

zahraničí zboží a služby za více než 282 miliard korun. To představuje zhruba 

osm procent celkového objemu exportu České republiky v roce 2015. 

 

„ŠKODA AUTO v minulých pětadvaceti letech zaznamenala skvělé úspěchy a dnes je mezi 

mezinárodními velkovýrobci pevnou veličinou,“ řekl člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů Bohdan Wojnar při udílení cen 

v Kaiserštejnském paláci v Praze. „Naše úspěšná série titulů ‚Exportér roku’ dokládá 

dynamický rozvoj našeho podniku. Jedním z pilířů našeho úspěchu jsou vedle našeho 

domácího trhu a Evropy také růstové mezinárodní trhy, zejména pak Čína, která se na 

našem celkovém odbytu podílí zhruba jednou čtvrtinou. V následujících letech chceme 

v úspěšném kurzu pokračovat a atraktivními vozy získávat pro značku ŠKODA nové 

zákazníky,“ dodává Wojnar a zdůrazňuje ještě jednu podmínku úspěšného exportéra: 

„Dobrým exportérem může být jen silná společnost, která investuje a dlouhodobě se 

rozvíjí. Výzvy spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí s sebou přinesou potřebu dalšího 

vzdělávání zaměstnanců a investice do moderních technologií. Proto je potřebná podpora 

vlády ČR v oblasti eGovernance, digitální agendy, podpory rekvalifikaci a mj. v rozvoji 

dopravní, sociální a datové infrastruktury.“ 

 

Letos již po dvaadvacáté za sebou byla ŠKODA vyhlášena ‚Exportérem roku’ v kategorii 

objem exportu. Trofej z rukou ministra průmyslu a obchodu České republiky Jana Mládka 

převzal za společnost ŠKODA AUTO člen představenstva zodpovědný za oblast řízení 

lidských zdrojů Bohdan Wojnar. Soutěž proběhla pod záštitou České hospodářské 

komory.  

 

Vedle ocenění za rok 2015 se česká automobilka umístila na prvním místě v kategorii 

‚Objem exportu 1993 – 2015’. Kromě toho byla značka také oceněna titulem ‚Největší 

exportér Středočeského kraje’. ŠKODA zároveň obdržela zvláštní Cenu rozhodčího soudu 

Hospodářské a Agrární komory ČR. 
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V roce 2015 prodala ŠKODA podruhé za sebou více než 1 milion automobilů za jeden 

kalendářní rok, přesně 1,06 milionu vozů. 975 tisíc vozů přitom směřovalo k zákazníkům 

mimo Českou republiku. Nejsilnějším trhem značky ŠKODA byla v roce 2015 Čína před 

Německem a Velkou Británií. Obrat dosáhl hodnoty 12,5 miliard eur, což je rovněž nová 

rekordní hodnota.  

 

V roce 2016 udržuje ŠKODA i nadále úspěšný kurz. Od ledna do října zvýšila ŠKODA 

počet svých dodávek zákazníkům v porovnání s předchozím rokem o 6,7 procenta na  

938 800 vozů. V roce 2016 překročila ŠKODA hranici jednoho milionu vozů dodaných 

zákazníkům již 23. listopadu, tedy zhruba o měsíc dříve než loni. ŠKODA tak v roce 2016 

již potřetí za sebou dodá svým zákazníkům sedmimístný počet vozů. 

 

 

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 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA AUTO byla již po dvaadvacáté vyhlášena  

exportérem roku 

Trofej za společnost ŠKODA AUTO převzal člen 

představenstva zodpovědný za oblast řízení lidských 

zdrojů Bohdan Wojnar (na snímku uprostřed). 

  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
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, KODIAQ 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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