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Společnost ŠKODA AUTO v rámci programu „FastCo“ 
podporuje digitální a flexibilní modely práce 
 

› Po zaměstnancích v administrativních pozicích mají nyní možnost mobilní práce i 

zaměstnanci ve výrobě 

› Virtuální schůzky se během pandemie covid-19 osvědčily jako efektivní nástroj pro rychlou 

výměnu informací a blízkou spolupráci 

 

Mladá Boleslav, 17. března 2021 – ŠKODA AUTO důsledně pokračuje v digitalizaci pracovního 

prostředí v celém podniku. Flexibilní modely mobilní práce, virtuální porady a digitální školeni 

spolu s dalšími iniciativami přispívají k efektivní spolupráci a kromě toho snižují i uhlíkovou 

stopu podniku.  

 

Miroslav Kroupa, Vedoucí řízení značky ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „Od března 2020 a v průběhu 

pandemie covid-19 jsme získali bohaté zkušenosti v oblasti digitální práce. Tyto poznatky využijeme 

k tomu, abychom iniciativy plánované pro tuto oblast, realizovali přesvědčivěji a rychleji. Cílem je 

vytvořit ještě digitálnější a tedy i flexibilnější a efektivnější pracovní prostředí.“ 

 

Ode dne, kdy česká automobilka po 39 denní odstávce českých výrobních závodů koncem dubna 

2020 obnovila výrobu, zvýšila ŠKODA AUTO například počet VPN připojení (VPN: Virtual Private 

Network) z 1200 na zhruba 8000 a realizovala přitom množství online setkání a video-porad..  

 

S projektem #STRONGERTOGETHER automobilka podporuje své zaměstnance i vedoucí pracovníky 

při přechodu na takzvanou “vzdálenou práci“: automobilka poskytuje vedle technického vybavení také 

odpovídající materiály, například návody a školení. Manažeři se rovněž učí novým technikám, aby byli 

schopni své týmy optimálně řídit a efektivně je vést i za těchto změněných podmínek. Navíc je 

prostřednictvím návodů a online kurzů podporuje také ŠKODA Academy. 

 

Iniciativa FastCo sází na efektivní digitální řešení 

Od května 2020 pracuje na realizaci rozličných projektů v rámci nově založené iniciativy FastCo 

(„Fast Forward after COVID“) zhruba 30 specialistů z různých oblastí podniku. Cílem je pokračovat 

v digitální transformaci společnosti ŠKODA AUTO a urychlit ji. Skupina vypracovává digitální náměty a 

koncepty pro pracovní prostředí, které se s ohledem na pandemii koronaviru dají rychle aplikovat. Tým 

FastCo tak během krátké doby realizoval 25 projektů z oblastí organizace práce a struktury, metod 

práce a struktury podniku, interních procesů a obchodních modelů, produktů a služeb.  

 

Ke konkrétním výsledkům patří mimo jiné i podpora pracovních procesů v rámci automatizace za 

podpory robotů. V oblasti financí ušetří digitální technologie deset pracovních hodin týdně při kontrole 

výplaty mezd. Cílenou automatizací v oblasti controllingu a logistiky lze efektivně a rychle vytvářet 

měsíční zprávy, jejichž vypracování dosud pokaždé zabralo několik dní. Aktuálně společnost ŠKODA 

AUTO v letošním roce pracuje na dvanácti dalších projektech tohoto druhu, přičemž dalších dvanáct 

projektů má být realizováno v roce 2022. 
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V rámci „SMART Applications“ mají zaměstnanci automobilky možnost hlásit pomocí intranetu případy 

nákazy koronavirem covid-19 mezi zaměstnanci a lze tak zpětně vysledovat jejich kontakty. Zmíněnou 

mobilní aplikaci vyvinula automobilka pro všechny zaměstnance společnosti za pouhé dva měsíce.  

 

Z programu FastCo vychází také iniciativa „Mobile Work 2.0“. Ta se zaměřuje na používání hardwaru 

a softwaru, na ochranu zdraví zaměstnanců a nové možnosti školení. Společnost ŠKODA AUTO na 

těchto tématech úzce spolupracuje se svým sociálním partnerem Odbory KOVO. 

 

Stále více se také digitalizuje mezinárodní prodejní síť společnosti ŠKODA AUTO: 220 prodejců 

značky ŠKODA ve 22 zemích se podílí na pilotním projektu „Digitální showroom“. Prodejní prostory 

jsou vybaveny inovativním digitálním zařízením, které podporuje prodejní proces a reaguje na chování 

zákazníka. Návštěvníci těchto autorizovaných prodejců tak mohou na velkých obrazovkách s vysokým 

rozlišením získat detailní informace o požadovaném modelu a svůj nový vůz si také nakonfigurovat. 

Společnost ŠKODA AUTO plánuje realizaci tohoto konceptu ve stovkách showroomů. V tomto rámci 

bude možné digitální formou pořádat i jednání či prezentace jednotlivých modelů. 

 

Odpadající služební lety zlepšují podnikovou bilanci emisí CO2 

Díky využití digitálních kanálů pro interní spolupráci výrazně klesl ve srovnání s rokem 2019 počet 

kilometrů služebních letů. To odpovídá zlepšení klimatické bilance o přibližně 80 % oxidu uhličitého na 

pravidelných linkách. Společnost ŠKODA AUTO proto bude na virtuální setkání v co nejvyšší míře 

sázet i v budoucnu. 

 

Virtuální vzdělávání pro pracovníky ekonomické oblasti a obchodu v době karantény 

Od 18. ledna 2021 nabízí společnost ŠKODA AUTO po dohodě s Odbory KOVO možnost mobilní 

práce i pracovníkům z výroby, pokud se na ně vztahuje povinnost domácí karantény: mohou se totiž 

vzdělávat v rámci speciálních online kurzů. Podobná úprava platí od 25. ledna 2021 i pro kancelářský 

personál: pokud v době domácí karantény nemohou vykonávat svou běžnou práci, účastní se 

virtuálního školení. Celodenní školení probíhá v českém jazyce a studijní pokrok se ověřuje 

prostřednictvím testů prováděných v e-learningovém systému eDoceo. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:  
Tomáš Kotera 

Vedoucí komunikace podniku a interní 

komunikace 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Martina Gillichová 

Tisková mluvčí za oblast výroby, logistiky a 

personalistiky 

martina.gillichova@skoda-auto.cz  

T +420 730 862 526   
Fotografie k tématu: 

 

 

Společnost ŠKODA AUTO v rámci programu „FastCo“ 

podporuje digitální a flexibilní modely práce 

Flexibilní modely mobilní práce, virtuální porady, digitální 

školení a řada dalších iniciativ zefektivňují spolupráci na 

mnoha úrovních a snižují uhlíkovou stopu české 

automobilky. 
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ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním 

segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti 
ekologie a diverzity. 

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 

› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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