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ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav diskutovali 
o rozvoji regionu 
 
› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier se setkal s vedením statutárního města 

Mladá Boleslav 
› Klíčovým bodem jednání vedení ŠKODA AUTO a zástupců města byl rozvoj a zvyšování atraktivity 

mladoboleslavského regionu 
› ŠKODA AUTO bude v Mladé Boleslavi a jejím okolí v příštích 3 letech investovat až 750 milionů korun  
› K investicím do atraktivity regionu se přihlásila také Vláda ČR, Středočeský kraj a statutární město 

Mladá Boleslav 
 
Mladá Boleslav, 30. července 2018 – Ve středu 25. července 2018 se setkal předseda 
představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier a člen představenstva ŠKODA AUTO 
za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar s primátorem města Raduanem Nwelatim, 
prvním náměstkem primátora Jiřím Bouškou a předsedou výboru pro spolupráci se 
ŠKODA AUTO a zastupitelem Mladé Boleslavi Robinem Povšíkem. Tématem diskuze byly 
zejména investice společnosti ŠKODA AUTO do rozvoje Mladoboleslavska. 
 
Předseda představenstva Bernhard Maier informoval vedení města o záměru společnosti vytvořit 
Nadační fond ŠKODA AUTO, ve kterém budou alokovány již přislíbené prostředky pro rozvoj 
atraktivity regionu ve výši 30 milionů EUR. Bernhard Maier také zástupce města informoval o tom, 
že došlo ke schválení první sady projektů v hodnotě téměř 700 000 EUR. V rámci diskuze mezi 
zainteresovanými stranami vyplynul požadavek realizovat prioritně projekty pro zvýšení 
bezpečnosti. V první vlně se tedy výrazná podpora bude týkat městského kamerového systému, 
Městské policie i záchranné služby, podpořena bude také práce s bezdomovci. ŠKODA AUTO 
plánuje v příštích třech letech vložit do rozvojového fondu pro region Mladá Boleslav celkem až 750 
milionů korun.  
 
Zástupci města informovali vedení společnosti o rozvojových plánech v oblasti „pod hradem“  - 
Poplužního dvora a zejména stavu 4 rozvojových projektů ve výši 80 milionů Kč investovaných 
městem, ke kterým se město zavázalo v roce 2017.  
 
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 pomohla vyjednat ŠKODA AUTO pro 
Mladoboleslavsko veřejné investice do dopravní infrastruktury ve výši více než 850 milionů korun.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 
Mluvčí za výrobu, personalistiku, životní prostředí 
kamila.biddle@skoda-auto.cz 
T +420 730 862 599 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav 
diskutovali o rozvoji regionu 
Předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier a 
člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení 
lidských zdrojů Bohdan Wojnar se setkali s primátorem 
města Raduanem Nwelatim. Bernhard Maier informoval 
vedení města o záměru společnosti vytvořit Nadační fond 
ŠKODA AUTO, ve kterém budou alokovány již přislíbené 
prostředky pro rozvoj atraktivity regionu ve výši 30 milionů 
EUR. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav 
diskutovali o rozvoji regionu 
Tématem diskuze mezi zástupci vedení města a 
automobilky ŠKODA AUTO byly zejména investice 
společnosti ŠKODA AUTO do rozvoje Mladoboleslavska. 
 
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 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. 
 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/o-aplikaci-skoda-media-services/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/07/01.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/07/02.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/07/01.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/07/02.jpg

	ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav diskutovali o rozvoji regionu
	› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier se setkal s vedením statutárního města Mladá Boleslav
	› Klíčovým bodem jednání vedení ŠKODA AUTO a zástupců města byl rozvoj a zvyšování atraktivity mladoboleslavského regionu
	› ŠKODA AUTO bude v Mladé Boleslavi a jejím okolí v příštích 3 letech investovat až 750 milionů korun
	› K investicím do atraktivity regionu se přihlásila také Vláda ČR, Středočeský kraj a statutární město Mladá Boleslav
	Pro další informace, prosím, kontaktujte:
	Fotografie k tématu:

	› 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 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.

	ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav diskutovali o rozvoji regionu
	Předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier a člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar se setkali s primátorem města Raduanem Nwelatim. Bernhard Maier informoval vedení města o záměru společnosti vytvořit Nadační fond ŠKODA AUTO, ve kterém budou alokovány již přislíbené prostředky pro rozvoj atraktivity regionu ve výši 30 milionů EUR.
	ŠKODA AUTO a zástupci města Mladá Boleslav diskutovali o rozvoji regionu

