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ŠKODA AUTO je partnerem českého zastoupení na 
Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji 
 

› Generální komisař zastoupení České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO bude 

po dobu trvání výstavy řídit plně elektrický vůz ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV 

› Všeobecná světová výstava EXPO 2020 v Dubaji se zaměřuje na témata udržitelnosti a 

mobility 

› Společnost ŠKODA AUTO formuluje v rámci firemní strategie NEXT LEVEL – ŠKODA 

STRATEGY 2030 jasně definované, ambiciózní cíle udržitelnosti 

 

Mladá Boleslav, 4 listopadu 2021 – ŠKODA AUTO je partnerem českého zastoupení na 

výstavě EXPO 2020* ve Spojených arabských emirátech. Automobilka poskytne českému 

generálnímu komisaři, Jiřímu Františku Potužníkovi, na dobu konání Všeobecné světové 

výstavy EXPO plně elektrické SUV ENYAQ SPORTLINE iV. Heslem Všeobecné světové 

výstavy EXPO je „Connecting Minds, Creating the Future“. Výstava se věnuje především 

tématům udržitelnosti a mobility. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu, 

zdůrazňuje: „Jako partner českého zastoupení na výstavě EXPO 2020 v Dubaji budeme mít 

příležitost prezentovat naši společnost celosvětovému publiku na mezinárodní scéně. Heslo 

„Connecting Minds, Creating the Future“ společně se zaměřením výstavy na udržitelnost a mobilitu 

dokonale koresponduje s firemní strategií NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Právě proto 

prezentujeme vůz ENYAQ iV na Všeobecné světové výstavě EXPO v tomto regionu vůbec poprvé, 

čímž podtrhujeme svůj jasný závazek vůči elektrifikované budoucnosti individuální mobility.“  

 

Jiří František Potužník, český generální komisař v rámci Všeobecné světové výstavy EXPO, 

dodává: „Český pavilon na EXPO v Dubaji stojí nejen v zóně Sustainabilty, ale i na principech 

energetické udržitelnosti. Elektromobil, který za sebou nenechává uhlíkovou stopu ani při výrobě, 

ani při provozu, pokud využívá zelenou energii, do národní expozice Country for the Future 

dokonale zapadá. A pro mne osobně je důležité i to, že ENYAQ iV je nejen chytré, ale i krásné auto 

– pro inovativní technologie a vizionářský design se ostatně světové výstavy začaly konat.“ 

 

Společnost ŠKODA poskytne českému generálnímu komisaři při Všeobecné světové výstavě 

EXPO po dobu konání výstavy vůz ENYAQ SPORTLINE iV. Plně elektrické SUV je prvním 

modelem české automobilky, který se zákazníkům dodává s uhlíkově neutrální bilancí. Díky tomu 

se ideálně hodí k hlavnímu tématu světové výstavy, organizované pod heslem „Connecting Minds, 

Creating the Future“, která se zaměřuje na otázky trvalé udržitelnosti a mobility. Trvalá udržitelnost 

bude středobodem pavilonu České republiky, kde se návštěvníci dozvědí, jak lze v poušti pomocí 

solární energie a inovativních technologií extrahovat ze vzduchu vodní páru a jak je možné 

nakonec vytvořit úrodnou půdu. 

 

Společnost ŠKODA AUTO v rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 

zintenzivňuje úsilí v oblasti ekologie a výrazně zpřísňuje své ekologické cíle. Automobilka plánuje 

ve srovnání s rokem 2020 snížit flotilové emise o více než 50 % a do roku 2030 přejde ve všech 

českých a indických závodech na uhlíkově neutrální výrobu. Společnost ŠKODA AUTO bude,  

v závislosti na rozvoji trhu, usilovat o to, aby podíl plně elektrických modelů na prodejích značky 
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ŠKODA v Evropě činil 50 až 70 %. Do roku 2030 bude produktové portfolio obsahovat nejméně tři 

další elektromobily. Kromě toho strategie navíc stanovuje ambiciózní cíle v oblastech 

internacionalizace a digitalizace. 

 

* Vzhledem k pandemii se mezinárodní výstava koná o rok později, než bylo původně plánováno. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí Komunikace podniku   Mluvčí za prodej, finance       

interní komunikace   a mezinárodní trhy   

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.havlikova@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO je partnerem českého zastoupení na 

Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji 

Český generální komisař zastoupení České republiky na 

Všeobecné světové výstavě EXPO 2020, Jiří František 

Potužník, bude na světové výstavě řídit vůz ŠKODA 

ENYAQ SPORTLINE iV.  

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO je partnerem českého zastoupení na 

Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji 

Plně elektrické SUV je prvním modelem české 

automobilky, který se zákazníkům dodává s uhlíkově 

neutrální bilancí. Díky tomu se ideálně hodí k hlavnímu 

tématu světové výstavy, organizované pod heslem 

„Connecting Minds, Creating the Future“, která se 

zaměřuje na otázky trvalé udržitelnosti a mobility 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

   

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:simona.Havlikova@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/11/211104_EXPO-2020-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/11/211104_EXPO-2020-2.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/11/211104_EXPO-2020-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/11/211104_EXPO-2020-2.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 z 3 

  
 
 
   
 

 

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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