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ŠKODA AUTO a Odbory KOVO dojednaly kolektivní 
smlouvu 
 
› Dohodnutá kolektivní smlouva platí do konce března 2020 
› Zvýšení tarifů zaměstnanců automobilky o pevnou měsíční částku ve výši 2.500 Kč  
 
Mladá Boleslav, 22. března 2019 – Vedení společnosti ŠKODA AUTO a Odbory KOVO se 
dnes dohodli na kolektivní smlouvě.  
 
„Novou kolektivní smlouvou jsme společně se sociálním partnerem KOVO dosáhli výsledku, který 
na jedné straně odráží náročné tržní prostředí a současně oceňuje výkon zaměstnanců společnosti 
ŠKODA AUTO“, říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a 
dodává: „Vedle nadále složitých ekonomických celosvětových podmínek nabývá i ve společnosti 
ŠKODA AUTO citelně na intenzitě proces transformace v automobilovém průmyslu. Jsme 
odhodláni tuto největší změnu v historii automobilového průmyslu úspěšně spoluutvářet. To však 
vyžaduje enormní investice do budoucnosti, které v příštích letech zatíží náš hospodářský 
výsledek. Je zřejmé, že v takové situaci si už nemůžeme dovolit mimořádně vysoký nárůst tarifů, 
jaký byl dojednán v minulém roce. Našim cílem je dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti 
společnosti ŠKODA AUTO a tím i pracovních míst pro naše zaměstnance. Děkuji Odborům KOVO 
pod vedením Jaroslava Povšíka za konstruktivní jednání, vedená v ovzduší vzájemné důvěry.“ 
 
Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, 
k tomu dodává: „Kromě navýšení tarifu o pevnou měsíční částku se budou zaměstnanci společnosti 
ŠKODA AUTO díky bonusovému systému opět přímo podílet na hospodářských výsledcích 
podniku. Tarifní zaměstnanci obdrží variabilní bonus ve výši 61.000 Kč. Při kolektivním vyjednávání 
byla kromě toho dohodnuta mimořádná jednorázová prémie ve výši 4.000 Kč, která bude vyplacena 
ve stejném výplatním termínu. Všichni zaměstnanci si za svou tvrdou a odpovědnou práci v roce 
2018 tento bonus více než zaslouží.“ 
 
ŠKODA AUTO a Odbory KOVO se dohodly na roční platnosti kolektivní smlouvy. Automobilka 
zvyšuje platy tarifních zaměstnanců o pevnou měsíční částku ve výši 2.500 Kč měsíčně. 
Mimořádné platby, tedy variabilní bonus a jednorázová prémie, v celkovém součtu činí 65.000 Kč a 
budou vyplaceny v květnu. Kromě toho bude v prosinci vyplacena další jednorázová prémie ve výši 
2.000 Kč. 
 
Průměrná mzda tarifního zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO v roce 2018 činila více než  
51.275 Kč.  
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

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

Kamila Biddle 
Tisková mluvčí pro výrobu, HR a životní 
prostředí  
kamila.biddle@skoda-auto.cz 
T +420 730 862 599 
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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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „SimplyClever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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