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Předseda vlády Andrej Babiš navštívil společnost
ŠKODA AUTO
› Klíčovým bodem jednání s vedením ŠKODA AUTO byly vládní investice do mladoboleslavského regionu
› ŠKODA AUTO chce v Mladé Boleslavi a jejím okolí v příštích 3 letech investovat až 750 milionů korun
› Investice do zlepšení celkové kvality života - rozšíření veřejného prostoru, budování hřišť
a parků nebo podpory vzdělávání
› Podporou kultury, sociálních zařízení a dalších projektů přebírá ŠKODA AUTO již mnoho
let společenskou odpovědnost za region
Mladá Boleslav, 10. dubna 2018 – Předseda české vlády Andrej Babiš, členové vlády,
nejvyšší představitelé Středočeského kraje, měst Mladá Boleslav a Kosmonosy a
představitelé státních institucí se v úterý setkali s vedením společnosti ŠKODA AUTO.
Klíčovým bodem jednání s předsedou představenstva Bernhardem Maierem a členem
představenstva za oblast personalistiky Bohdanem Wojnarem byly budoucí vládní investice
do mladoboleslavského regionu. Český výrobce automobilů chce v příštích třech letech
investicemi ve výši 750 miliónů korun podstatně zvýšit atraktivitu mladoboleslavského
regionu, který je domovem české automobilky. Předpokladem k úspěšnosti projektu je
dohoda mezi společností ŠKODA AUTO, českou vládou, Středočeským krajem a městem
Mladá Boleslav. Výrazné zapojení tradiční české značky má zvýšit kvalitu života
v Mladé Boleslavi a okolí.
„ŠKODA se v uplynulých letech rozvíjela opravdu pozitivně. Závod zde v Mladé Boleslavi, do
kterého jsme jen od roku 2012 investovali téměř 2 miliardy eur, patří v současnosti k největším
závodům na výrobu automobilů v Evropě,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA
AUTO Bernhard Maier. „Chtěli bychom, aby se na tomto úspěchu podíleli i občané. Chceme
v Mladé Boleslavi intenzivně a trvale investovat, abychom výrazně zlepšili infrastrukturu města a
regionu. Je samozřejmě jasné, že tak velký záměr lze realizovat pouze tehdy, pokud všichni
zúčastnění budou táhnout za jeden provaz. Dnešní diskuse byla slibným a zdařilým začátkem.“
Angažovanost společnosti ŠKODA AUTO by mohla mít dokonce ještě větší rozsah: „Společnost
ŠKODA AUTO i nadále roste. Leží mi na srdci, aby se Česká republika i mladoboleslavský region
na tomto růstu podílely. Chceme se všemi zúčastněnými pokračovat v rozhovorech o budoucím
směřování firmy. V případě potenciálního dalšího rozšíření kapacit v závodě v Mladé Boleslavi je
třeba opětovně prověřit i investice do infrastruktury,“ zdůraznil Maier.
Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za personalistiku, k tomu
doplňuje: „Chceme, aby se okolí Mladé Boleslavi stalo jedním z nejatraktivnějších míst k životu
v České republice. Naším cílem je, aby se obyvatelé v Mladé Boleslavi a okolí cítili dobře a rádi zde
pracovali, bydleli a žili. V této souvislosti je důležité zvýšit kvalitu veřejného prostoru. A právě na to
se plánované investice zaměřují.“
„ŠKODA AUTO jakožto jedna z nejvýznamnějších firem v rámci české ekonomiky příkladně
přistupuje k městům, obcím a okolním regionům, ve kterých má své výrobní závody. Vláda ČR
oceňuje plánované investice ŠKODA AUTO v mladoboleslavském regionu a je připravena se na
nich společně se Středočeským krajem, městy Mladá Boleslav, Kosmonosy a dalšími obcemi také
konkrétně podílet prostřednictvím prioritních strategických investic směřujících do klíčové dopravní
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infrastruktury, kapacit pro bydlení, zdravotnictví, sociální péče či volnočasových aktivit,“ řekl
předseda Vlády České republiky Andrej Babiš.
ŠKODA AUTO plánuje v příštích třech letech vložit do rozvojového fondu pro region Mladá Boleslav
až 750 milionů korun. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání mezi automobilkou a českou vládou
o investicích do dopravní infrastruktury a bytové výstavby. Současně s tím se ŠKODA AUTO
společně se Středočeským krajem zabývá rozvojem veřejné zdravotní péče a dalšími tématy
budoucnosti. V jednáních s městem Mladá Boleslav, Kosmonosy a okolními obcemi jsou hlavními
tématy kvalita života, veřejných prostor, hřišť, parků, vybavení škol nebo zvýšení bezpečnosti.
Na programu je také podpora technického vzdělávání a bezpečnost. První výsledky jednání se
očekávají do konce dubna letošního roku.
Mladoboleslavsko patří již více než 100 let k nejprůmyslovějším regionům v českých zemích.
Podporou kultury, sociálních zařízení, sportovních aktivit a dalších projektů přebírá ŠKODA AUTO
společenskou odpovědnost za regiony, ve kterých jsou umístěny její závody. Přitom automobilka
úzce spolupracuje s oborovými a průmyslovými svazy, aby napomohla přípravě celé české
ekonomiky na budoucí výzvy. Již v minulosti vyjednala ŠKODA AUTO pro Mladoboleslavsko
veřejné investice do dopravní infrastruktury ve výši více než 850 milionů korun.
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„Vláda ČR oceňuje plánované investice ŠKODA AUTO
v mladoboleslavském regionu a je připravena se na nich společně
se Středočeským krajem, městy Mladá Boleslav, Kosmonosy a
dalšími obcemi také konkrétně podílet prostřednictvím prioritních
strategických investic směřujících do klíčové dopravní infrastruktury,
kapacit pro bydlení, zdravotnictví, sociální péče či volnočasových
aktivit,“ řekl při jednání s vedením ŠKODA AUTO dne 10.4.2018
předseda Vlády České republiky Andrej Babiš.
Download

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

Zdroj: ŠKODA AUTO

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 3 z 3

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil společnost
ŠKODA AUTO
Klíčovým bodem jednání s vedením ŠKODA AUTO byly vládní
investice do mladoboleslavského regionu.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil společnost
ŠKODA AUTO
Předseda české vlády Andrej Babiš, členové vlády, nejvyšší
představitelé Středočeského kraje, měst Mladá Boleslav a
Kosmonosy a představitelé státních institucí se v úterý setkali
s vedením společnosti ŠKODA AUTO.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil společnost
ŠKODA AUTO
Zleva: Bernhard Maier, předseda představenstva ŠKODA AUTO,
Andrej Babiš, předseda Vlády ČR, Bohdan Wojnar, člen
představenstva ŠKODA AUTO za oblast personalistiky.
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 1,2 milionu 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, 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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