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ŠKODA AUTO v prvních třech čtvrtletích roku 2018:  
nové rekordy v dodávkách zákazníkům a tržbách 
 
› 939 100 dodaných vozů během prvních devíti měsíců letošního roku (+7,8 %) 
› Tržby za první tři čtvrtletí vzrostly o 2,1 % na 12,6 miliardy eur 
› Provozní výsledek ve výši 1,1 miliardy eur i nadále na vysoké úrovni 
› Rozsáhlé výdaje do nových modelů, elektromobility, efekty směnných kurzů a vyšší 

personální náklady ovlivňují celkový výsledek 
 
Mladá Boleslav, 31. října 2018 - ŠKODA AUTO pokračuje dále ve svém úspěšném kurzu. 
Od ledna do konce září automobilka meziročně zvýšila celosvětové dodávky zákazníkům o 
7,8 % na novou rekordní hodnotu 939 100 vozidel. Také u tržeb dosáhla společnost 
ŠKODA AUTO nejlepšího výsledku ve své dosavadní historii: 12,6 miliardy eur představuje 
nárůst o 2,1 % oproti stejnému období loňského roku. Provozní výsledek ve výši 1,1 miliardy 
eur se za první tři čtvrtletí i nadále pohyboval na vysoké úrovni, byl však ovlivněn vysokými 
výdaji na nové modely, elektromobilu a rostoucími personálními náklady. 
 
Tržby české automobilky vzrostly za prvních devět měsíců roku 2018 o 2,1 % na 12,6 miliardy eur 
(leden až září 2017: 12,3 miliardy eur). Provozní výsledek poklesl o 10,2 % na 1,1 miliardy eur (leden 
až září 2017: 1,2 miliardy eur). Rentabilita tržeb společnosti ŠKODA AUTO se na konci září 2018 
pohybovala na hodnotě 8,6 % (leden až září 2017 9,8 %). 
 
Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast financí a IT, 
zdůrazňuje: „ŠKODA AUTO je úspěšná společnost s trvale udržitelnou ziskovostí. Mezi klíčové důvody 
patří náš aktivní management cen a odbytu i důsledné řízení nákladů. Přísnější předpisy týkající se 
emisí a CO2 však představují velkou výzvu pro celý automobilový průmysl. Potřebné finanční výdaje 
na nové produkty, elektromobilitu a další technologie budoucnosti se logicky odráží v současných 
výsledcích stejně tak jako negativní efekty směnných kurzů. Kromě toho vzrostly také personální 
náklady v důsledku nové kolektivní smlouvy, která vstoupila v platnost v dubnu letošního roku. 
V reakci na tyto vlivy jsme již v první polovině roku 2018 přijmuli dodatečná opatření za účelem 
zlepšení výsledku.“ 
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ŠKODA AUTO Group – klíčové údaje od ledna do září 2018* 

  
Jednotky  2018 2017 Změna v % 

       

Dodávky zákazníkům  vozů  939 100 871 100 7,8 
Dodávky zákazníkům 
bez Číny 

 
vozů  688 900 658 500 4,6 

Výroba**  vozů  667 400 648 500 2,9 

Odbyt***  vozů  697 800 699 600 -0,3 

Tržby  mil. EUR  12 598 12 338 2,1 

Provozní výsledek  mil. EUR  1 083 1 206 -10,2 

Rentabilita tržeb (Return on Sales)  procent  8,6 9,8 - 

Čistý peněžní tok  mil. EUR  795 1690 -53,0 
 
* Procentní odchylky jsou vypočítány z nezaokrouhlených čísel. 
** zahrnuje výrobu značky ŠKODA, bez výroby v Číně, na Slovensku, v Rusku a v Indii, ale včetně ostatních 
koncernových značek, jako SEAT, AUDI a VW; výroba vozů bez rozložených sad  
*** zahrnuje odbyt značky ŠKODA na odbytové společnosti, včetně ostatních koncernových značek, jako SEAT, 
AUDI a VW; odbyt vozů bez rozložených sad 
 
 
 
Další informace: 
Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773 

Zdeněk Štěpánek 
Tiskový mluvčí pro prodej, finance a business 
zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 771 
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Infografika, foto a logo k tiskové zprávě: 
 

 

Infografika: ŠKODA AUTO v prvních třech čtvrtletích 
roku 2018: nové rekordy v dodávkách zákazníkům a 
tržbách 
Od ledna do konce září zvýšil výrobce automobilů 
meziročně své celosvětové dodávky zákazníkům o 7,8 % 
na nový rekord 939 100 vozidel. Také u tržeb dosáhla 
společnost ŠKODA AUTO nejlepšího výsledku ve své 
dosavadní historii. 12,6 miliardy eur představuje nárůst 
o 2,1 %. 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO v prvních třech čtvrtletích roku 2018: 
nové rekordy v dodávkách zákazníkům a tržbách 
Tržby české automobilky vzrostly za prvních devět měsíců 
roku 2018 o 2,1 % na 12,6 miliardy eur. Provozní výsledek 
poklesl o 10,2 % na 1,1 miliardy eur. Rentabilita tržeb 
společnosti ŠKODA AUTO se na konci září 2018 
pohybovala na hodnotě 8,6 %. 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

 

Logo značky ŠKODA AUTO 
Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO, používané od 
roku 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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