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ŠKODA AUTO získala ocenění „COMPANYBEST 2020“ 
 

› Největší nezávislá automobilová porota v Evropě ocenila úspěšný rozvoj společnosti 

ŠKODA AUTO na mezinárodních trzích a inovativní koncepty ve výrobě 

› Slavnostní předání ocenění uděleného v listopadu 2020 bylo kvůli koronavirové pandemii 

odloženo 

› Vítězové všech kategorií byli vyznamenáni ve čtvrtek večer v Barceloně 

 

Mladá Boleslav, 4. října 2021 – „AUTOBEST“, největší nezávislá automobilová porota v Evropě, 

vyznamenala společnost ŠKODA AUTO oceněním „COMPANYBEST 2020“. Novináři z 32 zemí 

ocenili vynikající rozvoj české automobilky na mnoha zahraničních trzích i realizaci 

inovativních konceptů ve výrobě. Vedle projektu digitalizace „dProdukce“ v závodě v 

Kvasinách porota ocenila také paralelní výrobu různých modelů vozů na bázi platforem MQB a 

MEB na společné výrobní lince v Mladé Boleslavi. Kvůli koronavirové pandemii bylo předání 

ocenění uděleného již v listopadu 2020 odloženo a proběhlo ve čtvrtek večer v Barceloně. 

 

Již v listopadu 2020 byla společnost ŠKODA AUTO vyznamenána renomovaným oceněním 

„COMPANYBEST 2020“, slavnostní udělení cen tehdy ovšem muselo být kvůli koronavirové pandemii 

zrušeno a nyní proběhlo dodatečně. V Barceloně jej za českou automobilku převzal Tomáš Kotera, 

vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace ve společnosti ŠKODA AUTO.  

 

Nezávislá porota „AUTOBEST“ složená z automobilových novinářů z 32 evropských zemí 

vyznamenala společnost ŠKODA AUTO mimo jiné za pozitivní vývoj jejích nových modelů i za 

rostoucí podíly na mnoha mezinárodních trzích. Kromě toho novináři ocenili atraktivní design vozů 

ŠKODA, rozšiřování portfolia zaměřeného na zákazníky i praktické „Simply Clever“ nápady, které jsou 

pro značku typické. 

 

Společnost ŠKODA AUTO navíc porotu přesvědčila inovativním konceptem výroby: v hlavním závodě 

v Mladé Boleslavi vyrábí na téže výrobní lince paralelně a zcela flexibilně modely OCTAVIA a KAROQ 

na bázi modulární platformy MQB a model ENYAQ iV, který využívá modulární platformu pro 

elektromobily (MEB). Porota AUTOBEST dále ocenila projekt digitalizace „dProdukce“, který 

zaměstnance v závodě v Kvasinách vede bez papírových podkladů jednotlivými kroky výroby, 

dokumentace a kontroly kvality. 

 

Společnost ŠKODA AUTO přesvědčila porotce již v roce 2019: ocenění „SMARTBEST“ tehdy získala 

za digitální asistentku Lauru coby inovaci roku v oblasti interakce mezi řidičem vozu a umělou 

inteligencí. 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-investovala-32-milionu-euro-do-vyrobni-linky-pro-enyaq-iv-v-mlade-boleslavi/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/uspesne-zavedeni-projektu-dprodukce-skoda-auto-v-kvasinach-optimalizuje-vyrobni-procesy/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí za výrobu, HR a životní prostředí 

T +420 730 862 599 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO získala ocenění „COMPANYBEST 2020“ 

Ocenění za českou automobilku převzal 30. září 

v Barceloně Tomáš Kotera, vedoucí Komunikace podniku 

a interní komunikace. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů;  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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