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ŠKODA AUTO kvůli pandemii koronaviru minimálně na dva 
týdny uzavřela své závody v České republice 
 

› Ve  středu 18. března 2020 byla plynule zastavena výroba v závodech Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí 

› Zaměstnancům bude od 19. 3. do 29. 3. 2020 během odstávky náležet 70 procent jejich průměrného výdělku, 

v období od 30. 3. do 5. 4. 2020 to bude 75 procent 

› Hlavním cílem společnosti je si udržet i v této složité době všechny zaměstnance  

› V Číně se výroba modelů značky ŠKODA opět rozběhla, výroba v  Indii a v Rusku dosud pokračuje  

 

Mladá Boleslav, 19. března 2020 – Včera večer, ve 22.00 hodin, zastavila společnost  ŠKODA AUTO kvůli 

pandemii koronaviru po dohodě s koncernem Volkswagen a Odbory KOVO minimálně na dva týdny výrobu ve 

svých českých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Aby bylo zajištěno plynulé zastavení 

výroby, spolupracuje automobilka úzce se svými dodavateli. Opětovné zahájení výroby je s ohledem na 

současný stav plánováno na 6. dubna 2020. V čínských závodech se výroba vozů značky ŠKODA opět 

rozběhla, výroba v Indii a v Rusku pokračuje. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier odstávku výroby odůvodnil takto: „S 37 000 

zaměstnanci jen v České republice sahá naše zodpovědnost daleko za brány výrobních závodů. Musíme udělat vše 

pro zpomalení šíření viru, abychom pomohli všem a chránili všechny, kteří mohou být obzvláště zasaženi. Jsou jimi 

zejména starší lidé nebo lidé trpící dalšími chorobami. Kromě toho jsou odbytové kanály na většině hlavních trhů 

výrazně zasaženy úředními nařízeními jednotlivých vlád.“ 

 

Ve ŠKODA AUTO byly k 19. březnu 2020, 15:00 h potvrzeny tři případy nakažení tímto virem. Společnost se o 

dotyčné kolegy okamžitě postarala. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Pracoviště byla důkladně dezinfikována, aby 

se zabránilo dalšímu šíření viru. Z preventivních důvodů je několik dalších zaměstnanců v domácí karanténě. 

 

ŠKODA AUTO nese velkou zodpovědnost nejen za své zaměstnance, zákazníky, dodavatele a prodejce. 

Představenstvo proto rozhodlo o uzavření tří výrobních závodů v České republice. Všem zaměstnancům bude na 

počátku odstávky od 18. do 29. března letošního roku náležet 70 procent jejich průměrného výdělku, od 30. března do 

5. dubna 2020 to bude 75 procent průměrného výdělku.  

 

ŠKODA AUTO financuje prozatím dopady této náročné situace z vlastních finančních prostředků. Našim hlavním 

cílem je udržet i v této složité době všechny zaměstnance na palubě. V současné chvíli nelze s jistotou předpovědět, 

jaké dopady bude tato krize na společnost mít či jak dlouho potrvá. Český průmysl a s ním i všechny firmy čeká 

enormní zatěžkávací zkouška. Proto by, stejně jako v ostatních evropských zemích, měla být poskytnuta podpora ze 

strany vlády. ŠKODA AUTO společně s průmyslovými svazy vede jednání s vládou České republiky. Aktuální situace 

výrazně ovlivňuje trhy, mimo jiné i v důsledku vládních nařízení o uzavření maloobchodních provozoven. V některých 

zemích zůstávají pro zachování individuální mobility  zčásti otevřené pouze servisy.  

 

Koordinační tým společnosti ŠKODA AUTO situaci průběžně sleduje a vyhodnocuje. Při přijímání obchodních 

opatření, souvisejících s pandemií koronaviru, se společnost řídí doporučeními odborníků.  

 

S výjimkou závodu v Čchang-ša mezitím výrobu obnovily všechny závody společnosti SAIC Volkswagen v Číně, 

v nichž se vyrábí vozy značky ŠKODA. Ani ve výrobních závodech pro modely značky ŠKODA v Rusku dosud neplatí 

žádná omezení. V Indii pokračuje výroba v závodě v Aurangabádu s výrazně omezenou kapacitou. Výroba v závodě 

v indické Puné je současné době plánovaně přerušena, protože tu probíhá přestavba na výrobu vozů nové modelové 

rodiny v rámci projektu INDIA 2.0. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí za oblast výroby, HR a životního 

prostředí 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, 

KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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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