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ŠKODA AUTO a Etnetera Group zakládají společný 
softwarový podnik  
 

› ŠKODA AUTO zakládá s IT holdingem Etnetera Group společný podnik Green:Code 

› Cíl společnosti Green:Code: optimalizovat uživatelskou zkušenost zákazníků 

značky ŠKODA a vytvořit software nové generace pro éru elektromobility 

› Nově vzniklá joint-venture firma přijme v příštích letech až 200 IT odborníků 

 

Mladá Boleslav, 6. ledna 2022 – ŠKODA AUTO zakládá společný podnik s IT holdingem 

Etnetera Group, který sídlí v Praze. Spojením odborných znalostí a agilních metod vývoje 

automobilka dále pokračuje ve své strategii digitalizace. Cílem je optimalizovat uživatelskou 

zkušenost zákazníků společnosti ŠKODA AUTO a vytvořit software nové generace pro éru 

elektromobility. Nový společný podnik Green:Code v příštích letech přijme až 200 vývojářů, 

softwarových architektů, obchodních analytiků, designérů UX/UI a testerů. 

 

Christian Schenk, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT, vysvětluje: „Založení 

společnosti Green:Code s naším partnerem Etnetera Group představuje další krok na cestě 

k implementaci strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Spolu se silnými softwarovými 

zdroji koncernu Volkswagen pomůže společnost Green:Code vytvářet moderní ‘Simply Clever’ 

řešení a uspíšit digitalizaci.“  

 

Karsten Schnake, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Nákupu, zdůrazňuje: „V České 

republice máme živý trh mladých a inovativních IT firem. Spojení síly a průmyslového know-how 

společnosti ŠKODA AUTO s odbornými znalostmi v oblasti softwaru skupiny Etnetera bude 

přínosné pro obě strany. Jsem přesvědčen, že díky tomuto strategickému partnerství dosáhneme 

svého cíle.“ 

  

Klaus Blüm, vedoucí IT ve ŠKODA AUTO, uvádí: „ŠKODA AUTO se společností Etnetera již 

mnoho let úspěšně spolupracuje. Společně jsme například vyvinuli aplikace pro chytré telefony 

MyŠKODA a ŠKODA Plus. Založením společného podniku Green:Code nyní naše partnerství 

posouváme na další úroveň. ŠKODA AUTO bude využívat odborných znalostí, rychlosti a kvality 

výkonu společnosti Etnetera. Naším cílem je, aby naše produkty byly uživatelsky ještě přívětivější  

a interní procesy ještě efektivnější. Těšíme se, že budeme moci dále posouvat cíle digitalizace 

společnosti ŠKODA AUTO.“ 

 

Martin Palička, výkonný ředitel společnosti Etnetera Group, dodává: „Společný podnik se ŠKODA 

AUTO završuje naši téměř patnáctiletou spolupráci na projektech, které zásadně ovlivnily 

současnou podobu digitalizace vozů značky ŠKODA. Naší další společnou ambicí bude spojit naše 

agilní metody a firemní kulturu s korporátním prostředím a pokračovat ve vývoji softwarových 

řešení a aplikací, které vůz a jeho řidiče propojí s dokonalým ekosystémem digitálních nástrojů.“ 

 

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

digitální transformaci v celé společnosti a zvyšuje své úsilí v oblasti Průmyslu 4.0 a konektivity 

vozů. Společnost Green:Code poskytne české automobilce odborné znalosti, které jsou nezbytně 

nutné pro to, aby mohla vyvíjet nejlepší automobilový software pro svůj ekosystém vozů, mobilních 

https://twitter.com/skodaautonews
http://www.greencode.cz/
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aplikací a webových portálů. ŠKODA AUTO tak bude moci svým zákazníkům nabídnout ‘Simply 

Clever’ uživatelskou zkušenost.  

 

Green:Code zahájí počáteční vývojovou práci a implementaci od začátku tohoto roku. Nový 

společný podnik bude sídlit v Praze a během několika příštích let přijme až 200 IT odborníků. 

Většinu z nich budou tvořit vývojáři, softwaroví architekti, business analytici, designéři UX/UI  

a testeři. O řízení společnosti Green:Code se podělí obě zakládající společnosti: jednatel Marian 

Pavlík ze ŠKODA AUTO, který pro koncern Volkswagen pracuje více než 20 let na vedoucích 

pozicích v oblasti IT, a jednatel Václav Bittner, jeden ze zakladatelů společnosti Etnetera Group.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera   Simona Havlíková                               

Vedoucí Komunikace podniku         Tisková mluvčí pro 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 a Etnetera Group zakládají 

společný softwarový podnik 

Na fotografii zprava: Karsten Schnake, člen 

představenstva ŠKODA AUTO za oblast Nákupu, 

Christian Schenk, člen představenstva ŠKODA AUTO za 

oblast Financí a IT spolu se zástupci společnosti 

Etnetera Group Jiřím Štěpánem a Václavem Bittnerem 

při podpisu smlouvy o založení společného podniku.   

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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. 

https://twitter.com/skodaautonews
file:///C:/Users/DZCHMVT/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9XP580X6/tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:simona.Havlikova@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/220106_SKODA-AUTO-and-Etnetera-Group-establish-software-joint-venture.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/green-code-horizontal-pos-RGB.png
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/220106_SKODA-AUTO-and-Etnetera-Group-establish-software-joint-venture.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/green-code-horizontal-pos-RGB.png

