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ŠKODA AUTO Volkswagen India obnovuje výrobu v obou 
závodech – projekt INDIA 2.0 dále běží na plné obrátky  
 

› Výroba v závodě v Púně bude obnovena 1. června; v Aurangábádu již výroba modelu SUPERB běží 

› Ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců mají i nadále nejvyšší prioritu 

› ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited ve spolupráci s experty z útvaru ochrany zdraví 

vypracovala šedesátibodový plán pro maximální ochranu svých zaměstnanců 

› Přípravy projektů INDIA 2.0 dále běží na plné obrátky 

 

Mladá Boleslav/Púna/Aurangábád, 25. května 2020 – Společnost ŠKODA AUTO Volkswagen India 

Private Limited (ŠAVWIPL) po odstávce vynucené pandemií koronaviru obnovila výrobu ve svém 

závodě v Aurangábádu. V závodě v Púně automobilka pokračuje v přípravách na náběh montáže vozů v 

rámci projektu INDIA 2.0. Vláda indického státu Maháráštra a místní úřady povolily obnovení výroby, 

oba závody přijaly rozsáhlá bezpečnostní opatření. Za účelem maximální ochrany zdraví zaměstnanců 

platí v obou závodech bezpečnostní protokol s 60 opatřeními. Automobilka vypracovala obsah 

protokolu pro bezpečné zahájení výroby v těsné koordinaci s experty. 

 

Gurpratap Boparai, Managing Director společnosti ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited, říká: 

„Doba pokoronavirová před nás staví mnoho známých i nových výzev. Přesto bychom nyní měli do budoucnosti 

hledět s optimismem. Po obnovení výroby můžeme opět lépe reagovat na požadavky trhu a na potřeby našich 

zákazníků. V uplynulých týdnech jsme úzce spolupracovali s vládou, místními úřady a našimi zdravotními 

experty, abychom vyvinuli koncepci bezpečné výroby a bezpečné administrativy a integrovali ji do našich 

pracovních procesů.“ 

 

V Aurangábádu se výroba rozbíhá nejprve v jednosměnném provozu. V závodě vzniká nová ŠKODA SUPERB, 

která bude tento týden uvedena na indický trh. Zároveň bude postupně obnovena výroba dalších modelových 

řad i vozů ostatních koncernových značek. Protože se situace ve stále vyšší míře uklidňuje také v 

dodavatelských řetězcích, disponibilitě dílů v logistice výroby i v dostupnosti pracovních sil, bude výroba 

postupně nabíhat opět na plnou kapacitu. 

 

Kromě toho společnost ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited dále zintenzivňuje také přípravy 

projektu INDIA 2.0. Dojde k modernizaci závodů, výstavbě nových technologií a urychlení dalších kroků na 

cestě k zahájení výroby vozů rodiny SUV na základě platformy MQB A0 IN. Tato verze modulární platformy je 

speciálně upravena pro indický trh. Slouží jako technický základ pro modely značek ŠKODA a Volkswagen. 

Prostřednictvím koncepčních vozů ŠKODA VISION IN a Volkswagen Taigun byly na autosalonu Auto EXPO v 

Dillí v únoru 2020 již k vidění první studie budoucích sériových modelů.  

 

ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited podporuje boj proti koronaviru v Indii 

Kromě rozsáhlého souboru opatření na ochranu zdraví zaměstnanců se společnost ŠKODA AUTO Volkswagen 

India Private Limited zapojuje v boji proti pandemii koronaviru také za branami závodů. Automobilka například 

podpořila prostřednictvím daru ve výši 10 000 000 indických rupií (přibližně 120 000 eur) výstavbu speciálního 

centra pro léčbu nemoci COVID-19 vybaveného 1 100 lůžky, které bude součástí všeobecné nemocnice v 

Púně. Navíc ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited darovala naléhavě potřebné léky v hodnotě 

27 000 eur. Mezitím bylo v automobilce již vyrobeno 12 000 ochranných obličejových štítů pro opakované 

použití, které byly rozdány zdravotnickému personálu ve městech Aurangábád, Beed, Latur a Púna. Vývojáři 

společnosti kromě toho vyvinuli intubační boxy, kyslíkové masky s filtry i automatické dýchací vaky AMBU pro 
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indická zdravotnická zařízení. ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited navíc věnovala nemocnicím po 

celé zemi více než 35 000 balení dezinfekčních prostředků a rozšířila svou spolupráci s nadací Annamitra, 

která v Aurangábádu a okolí rozdala potřebným lidem mimo jiné 50 000 potravinových balíčků. 

 

Při akci podporované odborovou organizací věnovali zaměstnanci v Púněa Aurangábádu svůj denní plat. Za 

takto nashromážděný obnos bude možné pořídit 15 plnohodnotných dýchacích přístrojů, 15 monitorů a 3 750 

sad zdravotnických ochranných prostředků pro zaměstnance v odděleních pro léčbu koronavirové infekce v 

nemocnicích v Bombaji, Púně a Aurangábádu. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí výroba, HR, životní prostředí 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 

 

Fotografie k tématu: 
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v obou závodech – projekt INDIA 2.0 dále běží na plné 

obrátky  

Za účelem maximální ochrany zdraví zaměstnanců platí v 

obou závodech soubor 60 opatření, která ŠKODA AUTO 

Volkswagen India Private Limited vypracovala ve spolupráci 

se zdravotnickými experty. 
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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 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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