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ŠKODA AUTO získá dodatečné výrobní kapacity v rámci 
koncernu VOLKSWAGEN 
 

› Přesunem výroby příští generace modelové řady SUPERB ze závodu v Kvasinách na 

Slovensko do Bratislavy v roce 2023 uvolní ŠKODA AUTO v České republice kapacity 

potřebné pro růstový plán společnosti 

› Tyto kapacity budou v budoucnu využity pro dodatečný objem výroby oblíbených modelů 

SUV ŠKODA KODIAQ a KAROQ, jakož i pro další model značky ŠKODA 

› Výroba vysoce ziskové vlajkové lodi kategorie SUV ŠKODA KODIAQ a jejího následníka 

zůstane dlouhodobě v kvasinském závodě 

› ŠKODA AUTO vyvíjí v Mladé Boleslavi nejen příští generaci modelu SUPERB, ale také novou 

generaci vozů střední třídy, které patří do skupiny objemových značek koncernu 

VOLKSWAGEN  

› Po regionu Indie nyní převezme ŠKODA AUTO zodpovědnost také za aktivity koncernu na 

růstových trzích v Rusku a v regionu severní Afriky 

 

Mladá Boleslav, 13. listopadu 2020 – Společnost ŠKODA AUTO získá dodatečné výrobní 

kapacity v rámci výrobního svazku koncernu VOLKSWAGEN: přesunem výroby příští generace 

modelu SUPERB ze závodu v Kvasinách na Slovensko do Bratislavy uvolní ŠKODA AUTO v 

České republice kapacity potřebné pro růstový plán značky. Tyto kapacity budou v budoucnu 

využity pro navýšení objemu výroby oblíbených modelů SUV ŠKODA KODIAQ a KAROQ, jakož 

i pro další model značky ŠKODA. V této souvislosti bylo rozhodnuto vyrábět také příští 

generaci modelu ŠKODA KODIAQ i nadále v Kvasinách. ŠKODA AUTO navíc kromě vývoje 

další generace modelu SUPERB převzala nad rámec značky také vývoj nové generace vozů 

střední třídy náležejících do skupiny objemových značek koncernu VOLKSWAGEN. Koncern 

VOLKSWAGEN navíc pověřil českou automobilku řízením aktivit koncernu na důležitých 

růstových trzích: po Indii nyní převezme ŠKODA AUTO odpovědnost také za Rusko a region 

severní Afriky. Díky projektu INDIA 2.0 má společnost ŠKODA AUTO velké zkušenosti s 

rozvojem dynamických automobilových trhů. 

 

Předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer vysvětluje: „Vítáme rozhodnutí týkající se 

plánování vytíženosti koncernových závodů. Ve společnosti ŠKODA AUTO získáme v České republice 

dodatečné kapacity, které jsou naléhavě potřebné pro náš růstový plán. Tím vytvoříme podmínky pro 

další expanzi naší značky při současném zachování vysoké ziskovosti. Považuji za důležitý signál, že 

značka ŠKODA v koncernu VOLKSWAGEN zároveň převezme ještě větší odpovědnost. Vedle 

regionu Indie budeme v budoucnu řídit také růstové trhy v Rusku a v regionu severní Afriky. 

Skutečnost, že vedení koncernu nám svěřilo tyto úkoly, zdůrazňuje velkou důvěru ve schopnosti 

zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.“ 

 

Již delší dobu hledá společnost ŠKODA AUTO dodatečné výrobní kapacity. Přesunem výroby příští 

generace modelu SUPERB z Kvasin do Bratislavy od roku 2023 získá ŠKODA AUTO možnost dalšího 

růstu. Přesun vychází z takzvaného „plánování vytíženosti závodů“. V tomto dokumentu se na úrovni 

koncernu stanovuje, ve kterém závodě se budou vyrábět které modely. Vedle přesunu výroby modelu 

SUPERB do Bratislavy je v něm také stanoveno, že výroba vysoce ziskové vlajkové lodi segmentu 

SUV ŠKODA KODIAQ a jejího následníka zůstane v dlouhodobém horizontu v Kvasinách.  

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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V současnosti vyrábí společnost ŠKODA AUTO ve svém závodě v Kvasinách vedle špičkového 

modelu SUPERB a plug-in hybridní verze SUPERB iV také modelové řady segmentu SUV ŠKODA 

KODIAQ a ŠKODA KAROQ. Kapacity, které se brzy uvolní, společnosti umožní zvýšit výrobu těchto 

modelů SUV, po nichž je velká poptávka, a navíc umožní v Kvasinách vyrábět další model značky 

ŠKODA. K tomu je třeba zdůraznit, že zákazníci díky celkově rozšířeným výrobním kapacitám získají 

výhodu v podobě kratších dodacích lhůt.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Martina Gillichová 

Tisková mluvčí závodů Kvasiny a Vrchlabí 

martina.gillichova@skoda-auto.cz  

T +420 730 862 526 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO získá dodatečné výrobní kapacity 

v rámci koncernu VOLKSWAGEN 

ŠKODA SUPERB se bude od roku 2023 vyrábět v závodě 

společnosti VOLKSWAGEN v Bratislavě. Uvolněné 

kapacity v kvasinském závodě využije ŠKODA AUTO pro 

výrobu úspěšných modelů SUV. Díky rozšíření kapacit 

získají zákazníci výhodu v podobě kratších dodacích lhůt. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 
 

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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› 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 zhruba 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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