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ŠKODA AUTO investovala zhruba 22,5 milionů eur 
do rozšíření ŠKODA Parts Centra a vytvořila 
40 nových pracovních míst  
 

› Celková plocha ŠKODA Parts Centra vzrostla o 60 000 na 180 000 metrů čtverečních  

› Díky rozšíření zajistí společnost ŠKODA AUTO efektivnější zásobování originálními 

náhradními díly  

› Největší sklad originálních náhradních dílů v České republice a jeden ze tří evropských 

centrálních skladů koncernu Volkswagen 

› Zákazníci ocení kratší dodací lhůty ŠKODA Originálních dílů a příslušenství 

 

Mladá Boleslav, 20. března 2018 – ŠKODA AUTO úspěšně dokončila rozšíření svého ŠKODA 

Parts Centra v hlavním sídle značky. S celkovou plochou 180 000 čtverečních metrů je to 

největší sklad originálních dílů v České republice a jeden ze tří evropských centrálních 

skladů koncernu Volkswagen. Automobilka investovala do výstavby zhruba 22,5 milionů eur 

a vytvořila 40 nových pracovních míst, např. operátorů logistiky a průmyslových logistiků. 

Rozšířením vytvoří ŠKODA AUTO potřebné skladovací kapacity pro originální náhradní díly 

a příslušenství, které se budou od roku 2020 používat pro budoucí elektromobily české 

značky. 

 

„Rozšíření ŠKODA Parts Centra bude pro naše zákazníky přínosem,“ říká Alain Favey, člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu. „Potřebné náhradní díly 

nyní obdrží ještě rychleji. Současně jsme ještě lépe připraveni na budoucí výzvy. Díky rozšíření 

našeho centrálního skladu je zaručeno i zásobování náhradními díly pro budoucí modely značky 

ŠKODA. V rámci Strategie ŠKODA 2025 budeme v příštích letech intenzivně pracovat na 

elektrifikaci naší modelové palety,“ dodává Favey. 

 

ŠKODA Parts Center je významným pilířem poprodejní logistiky podniku. Celková plocha areálu 

vzrostla o 60 000 na 180 000 metrů čtverečních. Jen skladovací plochy po rozšíření zabírají více 

než 105 000 metrů čtverečních, což odpovídá ploše přibližně 13 fotbalových hřišť. Se zhruba 

28 000 objednanými položkami denně pro zákazníky ve více než 100 zemích představuje důležitou 

součást celosvětové distribuční sítě originálních náhradních dílů a příslušenství jak pro vozy značky 

ŠKODA, tak i pro vozy dalších značek koncernu Volkswagen. Aktivní sortiment zahrnuje kolem 

140 000 položek. Rychlou a spolehlivou expedici dílů partnerům značky ŠKODA na celém světě i 

prodejcům dalších koncernových značek na vybraných trzích zajišťuje zhruba 500 zaměstnanců. 

V rámci rozšíření vzroste počet zdejších zaměstnanců o dalších 40 kolegyň a kolegů. 

 

Od otevření v roce 1999 společnost ŠKODA AUTO svůj sklad originálních náhradních dílů 

postupně rozšiřovala. V letech 2004 a 2005 vzrostla skladovací plocha o 14 000 metrů čtverečních. 

V roce 2011 byla dokončena další přístavba o ploše 18 600 metrů čtverečních. V letech 2011 a 

2012 byl vybudován takzvaný regálový sklad (HRL). Aktuální rozšíření o dalších 31 000 metrů 

čtverečních bylo zahájeno v prosinci 2016 a dokončeno v březnu letošního roku. Vedle nového 

úseku příjmu zboží a expedice disponuje ŠKODA Parts Center také velice moderním regálovým 

skladem, do nějž se v režimu blokového skladování vejde až 8 000 palet. Speciální regály umožňují 

maximální využití prostoru. Díky optimalizovaným procesům se objednané originální díly a 
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příslušenství na území České republiky a Slovenska dodávají do rána následujícího dne. Zákazníci 

ve vybraných evropských zemích obdrží svou zásilku do 24 hodin. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera, Kamila Biddle, 

Vedoucí komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí  

T +420 326 811 773 T +420 730 862 599 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   kamila.biddle@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO investovala zhruba 22,5 milionů eur do 

rozšíření ŠKODA Parts Centra a vytvořila 40 nových 

pracovních míst  

ŠKODA investovala zhruba 22,5 milionu eur do 

výrazného rozšíření ŠKODA Parts Centra. Centrální sklad 

má dnes o 31 000 metrů čtverečních větší plochu než 

dosud. Zákazníci budou profitovat z kratších dodacích 

lhůt. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO investovala zhruba 22,5 milionů eur do 

rozšíření ŠKODA Parts Centra a vytvořila 40 nových 

pracovních míst  

Rozšíření ŠKODA Parts Centra slavnostně otevřeli Alain 

Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za 

oblast prodeje a marketingu, Miloš Kovář, zástupce 

Odborů KOVO MB, Roman Havlásek, vedoucí After 

Sales, Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA 

AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. 

 

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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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