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Video: Bezpečnostní opatření ve výrobě společnosti 
ŠKODA AUTO 
 

› ŠKODA AUTO a sociální partner Odbory KOVO – vypracovali a přijali více než 80 závazných 

opatření pro maximální ochranu zdraví zaměstnanců 

› Krátké video z automobilky ukazuje realizaci opatření v každodenním provozu 

 

Mladá Boleslav, 18. května 2020 – 27. dubna 2020 byla ve všech třech výrobních závodech 

společnosti ŠKODA AUTO v České republice v těsné součinnosti s Odbory KOVO obnovena 

výroba vozů a komponentů. Video automobilky ukazuje příklady realizace opatření pro ochranu 

zdraví zaměstnanců ve svých závodech.  

  

Po plánovaném obnovení výroby ve svých třech výrobních závodech v České republice, k němuž 

došlo před dvěma týdny, vyrábí společnost ŠKODA AUTO od pondělka, 11. května 2020, v Mladé 

Boleslavi a v Kvasinách vozy už také na noční směně. Automobilka tak učinila další důležitý krok 

směrem k normálnímu provozu a i nadále se spoléhá na své rozsáhlé koncepty „Safe Production“ a 

„Safe Office“. Pomocí rozsáhlých hygienických opatření a změn v organizaci jednotlivých provozů  se 

ŠKODA AUTO aktivně a účinně brání šíření nákazy COVID-19 na pracovištích a maximálně chrání 

zdraví svých zaměstnanců.  

 

Za tímto účelem automobilka spolu se svým sociálním partnerem Odbory KOVO vypracovala a 

realizovala více než 80 závazných opatření. Jak realizace v závodě konkrétně vypadá, ukazuje na 

několika příkladech krátké video, které automobilka zveřejnila na svých kanálech. 

 

 

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 výrobu, personalistiku a 

ekologii  

kamila.biddle@skoda-auto.cz  

T +420 730 862 599 

  
Video k tématu: 
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ŠKODA AUTO společně se svým sociálním 

partnerem Odbory KOVO vypracovala a přijala více 

než 80 závazných opatření pro maximální ochranu 

zdraví zaměstnanců. Jak realizace v závodě 
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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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