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Auf einen Blick 

   

Was?  Jahrespressekonferenz ŠKODA AUTO a.s. 

Wann?  22.03.2022 

Wo?  ŠKODA Museum, L&K Hall 

Agenda/ Rundown  

 

10:00 – 10:04 Welcome by Jens Katemann 
10:04 – 10:30  1st part speech - Mr. Schäfer (review 2021) 
10:30 – 10:50  Speech - Mr. Schenk  
10:50 – 11:05 Speech – Mr. Jahn 
11:05 – 11:15  2nd part speech – Mr. Schäfer (outlook 2022) 
11:15 – 11:30  Q&As (all available BoMs)  
11:30 – 11:40   Group Pictures  

Art des Beitrags  Opening Speech 

Länge  25 minutes 

Sprache  Englishh (Übersetzung in CZ) 

Publikum  Livestream im Internet 

Begleitende 

Kommunikations- 

maßnahmen 

 

• Livestream (EN u. CZ) 

• PM 

• Twitter 

• Storyboard 

• Intranet 

• LinkedIn Live 

Kommunikationsziele  
• Zusammenfassen: ŠKODA AUTO in 2021 

• Einordnen: Finanzergebnis 2021 

• Erläutern: Strategische Entscheidungen 2021 

Setting  

• high table 

• headset 

• LED wall 

• teleprompter 

Redebegleitung/ Charts  yes (EN+CZ) 

Film(e)  Yes (product & corporate highlights 2021) 
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Key Visual  

ÚVOD 

Vážení hosté, vážení přátelé značky ŠKODA, 

dovolte mi, abych vás přivítal na výroční tiskové konferenci společnosti 

ŠKODA AUTO.  

Je těžké vyjádřit slovy to, co se událo během posledních týdnů. Jsme 

zděšeni válkou na Ukrajině a doufáme v zastavení bojů a v návrat k 

diplomacii podle mezinárodního práva. 

Když člověk spatří katastrofu, jako je tato, musí jeho první myšlenka mířit  

k lidem. Velmi se obáváme o ty, kteří se na Ukrajině zrovna nacházejí, 

zvláště o rodiny našich více než 600 ukrajinských kolegů pracujících 

v našich závodech zde Česku,  o pracovní tým našeho smluvního 

výrobce Eurocar  

v továrně v ukrajinském Solomonovu i v jeho hlavním sídle v Kyjevě, 

stejně jako o tisíce pracovníků tamních dodavatelů. 

Podpora Ukrajině  

Jsme si plně vědomi toho, že tato humanitární krize bude bohužel trvat 

dlouho. Jako první humanitární kroky jsme ve spolupráci s naším 

sociálním partnerem KOVO přijali konkrétní podpůrná opatření, mnoho 

dalších pak bude následovat: 

• Jako značka ŠKODA jsme humanitárním organizacím a na 

humanitární účely darovali přes 20 milionů korun. Prostřednictvím 

Logistiky společnosti ŠKODA pomáháme přepravovat pomoc z 

České republiky na Ukrajinu. Již bylo dodáno více než 10 plně 

naložených kamionů  

a další budou následovat. Českým humanitárním organizacím dále 

poskytujeme vozy, abychom jim pomohli s doručováním 

materiálových sbírek. 

• Do Česka už dorazilo přes 270 000 ukrajinských uprchlíků.  

V maximální možné míře se je snažíme podporovat na lokální 

úrovni  

a ve spolupráci s městy a obcemi, jako je tomu například v Mladé 

Boleslavi. Naše pomoc vychází ze srdce a je plánována 

strategicky; pomáháme přímo s každodenními potřebami a situaci 

řešíme  
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z dlouhodobého hlediska, ve kterém hraje hlavní úlohu integrace. 

Před dvěma týdny jsme pomohli rozběhnout jazykové kurzy 

českého jazyka, které každý den navštěvuje přes 600 dětí a 

dospělých. Podporu chceme poskytovat také v oblasti 

zdravotnictví, hledání práce a bydlení a chceme jim pomoci stát se 

součástí naší společnosti. Chtěl bych poděkovat kolegům z útvarů 

Vnější vztahy, z oblasti Lidé a kultura, Nadačního fondu ŠKODA 

AUTO, ŠKODA Akademie a také našemu sociálnímu partnerovi 

KOVO a všem dobrovolníkům za velmi praktickou a vytrvalou 

podporu. 

S kolegy v terénu na Ukrajině jsme v každodenním kontaktu – udržet je  

v bezpečí je naší nejvyšší prioritou. Pokud jde o naše aktivity v Rusku, 

tam jsme podnikli rázný krok:  

Koncern Volkswagen se rozhodl až do odvolání zastavit výrobu svých 

vozidel v Rusku. Situaci nadále pozorně analyzujeme. 

 

Vážení hosté, 

jakkoli máme všichni v myslích hrozivou situaci na Ukrajině,  pojďme se 

nyní krátce podívat na předchozí fiskální rok. Rok 2021 byl pro nás 

všechny druhým rokem krize. Nouzový stav zanechal stopy na 

hospodářských výsledcích, ale i na nás samotných.  

Screenshot – titulek deníku NYT   

Deník The New York Times popsal převládající pocit roku 2021 jako 

„languishing“, (v překladu malátnosti) – odkazující na termín, který 

poprvé použil americký sociolog Corey Keyes1 jako pocit stagnace a 

prázdnoty. Je to pocit, jako byste se na svůj život dívali přes zamlžené 

čelní sklo. 

Očkování 

VÝZVY ROKU 2021:  

Po dvou letech lockdownů, karantén a izolace si myslím, že každý ví, 

jaký to je pocit. O to víc považuji za pozoruhodné, že jsme přes všechny 

tyto výzvy jako ŠKODA AUTO touto „skomírající“ dobou se ctí propluli.  

Rok 2021 byl dalším rokem ve znamení pandemie koronaviru. 

Nejúčinnějším protiopatřením byla naše úspěšná očkovací kampaň. V ní 

 
1 https://www.nytimes.com/2021/04/19/well/mind/covid-mental-health-languishing.html 

https://www.nytimes.com/2021/04/19/well/mind/covid-mental-health-languishing.html
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budeme pokračovat. Rád bych dnes využil příležitosti a poděkoval 

našemu anti-covidovému týmu za skvělou práci a za intenzivní 

spolupráci s naším sociálním partnerem KOVO. 

Kromě pandemie jsme pochopitelně řešili i nedostatek polovodičů, který 

zasáhl mnoho odvětví, jako je spotřební elektronika a automobilový 

průmysl, a to kvůli nešťastné kombinaci vícero faktorů. Podle odhadů 

způsobil nedostatek polovodičů našemu průmyslu škody okolo 200 

miliard eur2.  

V roce 2021 jsme kvůli tomu jako společnost ŠKODA přišli o více než  

280 000 vozů; dočasně jsme zastavili výrobní linky a načas zavedli i 

zkrácené úvazky. 

I přesto jsme se ale snažili vyrobit co nejvíce vozů. A z ekonomického 

hlediska jsme to zvládli dobře – o tom budu mluvit více za chvíli. Člen 

našeho představenstva pro oblast Nákupu Karsten Schnake a jeho tým 

strávili spoustu probdělých nocí, aby nalezli chytrá a často velmi 

kreativní řešení – nejen pro společnost ŠKODA AUTO, ale i pro celý 

koncern Volkswagen.  

Za jejich obětavost jim opravdu děkuji. 

COMPASS 

To, co začalo jako pracovní skupina řešící situaci s polovodiči, nyní 

pokračuje v celém koncernu projektem pod názvem COMPASS – s 

cílem dlouhodobě zajistit dodávky dílů a do budoucna předejít případným 

vážným omezením. 

Skvělá práce této pracovní skupiny a podpora odborů KOVO nám 

umožnily zajistit zaměstnanost pro všechny škodováky – a já bych zde 

chtěl poděkovat předsedovi Odborového svazu KOVO Jaroslavu 

Povšíkovi a jeho týmu za spolehlivou spolupráci. Tento příklad ukazuje, 

jak důležité je stát společně na stejné straně v podobných situacích!  

 

KPI pro rok 2021 

Vážení hosté, 

naše firemní výsledky odrážejí tuto náročnou dobu, ale jsou rovněž 

měřítkem naší odolnosti, silné vůle a vytrvalosti.  

 
2  https://www.springerprofessional.de/halbleiter/halbleitertechnik/das-muessen-sie-zur-halbleiter-
krise-wissen/19356172 

https://www.springerprofessional.de/halbleiter/halbleitertechnik/das-muessen-sie-zur-halbleiter-krise-wissen/19356172
https://www.springerprofessional.de/halbleiter/halbleitertechnik/das-muessen-sie-zur-halbleiter-krise-wissen/19356172
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Pohled na nejdůležitější hlavní údaje nám nyní ukazuje, co to konkrétně 

znamená. Jako vždy rozlišujeme ve výsledcích mezi ŠKODA AUTO a.s. 

a ŠKODA AUTO Group. Christian Schenk se tomu za chvíli bude 

věnovat podrobněji. Prodejní čísla, která uvádím, se vztahují na značku 

ŠKODA; finanční údaje se pak vztahují ke ŠKODA AUTO Group: 

KPI 

• V roce 2021 jsme dodali celkem 878 200 vozů. Kvůli pandemii 

koronaviru a nedostatku polovodičů se jedná o pokles 12,6 procent 

oproti předchozímu roku. O konkrétní čísla se s vámi za chvíli 

podělí Martin Jahn, člen představenstva za oblast Prodeje a 

marketingu. 

• Za rok 2021 dosáhla společnost ŠKODA AUTO provozního zisku 

1,083 miliardy eur – za daných okolností se jedná o velký úspěch. 

Tyto peníze jsme vydělali hlavně v první polovině roku, než nás 

těžce zasáhl nedostatek polovodičů.  

• Naše rentabilita tržeb je solidních 6,1 procent. Na objemového 

výrobce je to opravdu úctyhodný výsledek. Většinu vozů, kterých 

se týkal nedostatek polovodičů, jsme byli schopni „zachránit“ 

uskladněním s následnou dodatečnou montáží. Bylo to odvážné 

rozhodnutí, které nám umožnilo vyrobit vozy, které bychom jinak 

ztratili. Zde jsme se zaměřili na „hodnotu“, nikoli na objem. 

Přes všechna úskalí jsme společnost bezpečně provedli druhým 

krizovým rokem.  

Za tento úspěch bych chtěl poděkovat celému týmu. Obrovský dík patří 

našim dealerům působícím na jednotlivých trzích za jejich neúnavné 

úsilí, našim dodavatelům a partnerům za jejich obrovskou flexibilitu a 

našim zákazníkům za důvěru v naši značku. 

Vážení hosté,  

opakem „skomírání“ – které deník The New York Times popsal jako 

dominantní pocit v roce 2021 – je „vzkvétání“. Pocit nadnášení vodou. 

Když zapomínáme na čas, protože jsme soustředění se na projekty, na 

dosahování skvělých výsledků. Pokud se společně podíváme zpět na 

nejvýraznější body minulého roku, je zřejmé, že ŠKODA AUTO byla v 

roce 2021 přesně v takovém „flow“. 

Film  

REVIEW: ÚSPĚCHY SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO V ROCE 2021  
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(…) FILM 

Jak vidíte, v roce 2021 jsme toho zažili opravdu hodně!   

Souhrn NLS 2030  

Kromě jiných věcí jsme představili novou strategii NEXT LEVEL – 

ŠKODA STRATEGY 2030. Díky této strategii bude značka ŠKODA ještě 

více elektrifikovaná, mezinárodní a digitální, což jsou v této dekádě 

hlavní kvalifikace úspěchu. Rychle jsme tuto strategii uzpůsobili 

jednotlivým útvarům a již jsme dosáhli některých počátečních úspěchů: 

Informace o elektromobilitě 

Začněme elektromobilitou. Ve srovnání s rokem 2020 se počet nových 

registrací čistě elektrických vozů v Evropě za rok 2021 zvýšil o 80 

procent. V prosinci bylo poprvé registrováno více elektrických vozů než 

naftových.3  S modelem ENYAQ iV jsme tak uvedli na trh správný 

produkt ve správný čas, což nám dokládají jeho výsledky:  

Dosud jsme přijali přes 115 000 objednávek na naše první, plně 

elektrické škodovácké SUV, a více než 50 000 z nich jsme dodali na 

světové trhy. V jednom se dokonce svezl i papež František při své 

návštěvě Slovenska. Soudě podle fotografie na něj udělalo velmi dobrý 

dojem. 

Martin Jahn za chvíli doplní, na kterých trzích si ENYAQ iV vedl obzvlášť 

dobře.  

Z pohledu elektromobility je to pouhý začátek: po modelu ENYAQ iV 

máme v přípravě minimálně tři další plně elektrické modely, takže dále 

pokračujeme cestou k elektrifikaci. Naším cílem je do roku 2030 navýšit 

podíl elektromobilů ŠKODA na našich prodejích v Evropě na 50 až 70 

procent. V tomto směru očekáváme silné a dobře načasované posílení 

od našeho nového emotivního modelu ENYAQ COUPÉ RS iV. Splněním 

těchto cílů se značka ŠKODA připraví na budoucnost,  dlouhodobě 

zajistí pracovní místa a své mateřské zemi upevní pozici automobilové 

velmoci. 

Centrum elektromobility 

Vážení hosté, 

naším cílem je přeměnit Českou republiku na centrum elektromobility. 

To s sebou nese lokalizaci e-komponentů a výroby baterií, zaměření se 

 
3 https://www.elektroauto-news.net/2022/analyse-ende-dezember-mehr-e-autos-als-diesel-zugelassen 

https://www.elektroauto-news.net/2022/analyse-ende-dezember-mehr-e-autos-als-diesel-zugelassen
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na obnovitelné energie a na rozšiřování dobíjecí infrastruktury. Naším 

cílem je přeměnit celý náš hodnotový řetězec na hospodářství 

s uźavřeným oběhem a pracovat s uhlíkově neutrální energií.  

Tímto způsobem budeme prosazovat klíčovou součást naší firemní 

strategie, kterou je udržitelnost. Důležité je slova podpořit činy! A to 

platí pro všechny útvary společnosti: 

Pokrok v oblasti udržitelnosti společnosti ŠKODA 

• Průměrná hodnota emisí všech našich modelů dodaných v roce 

2021 byla 3 gramy na kilometr pod limitem stanoveným Evropskou 

unií.  

• Disponujeme největším vozovým parkem plně elektrických 

firemních vozidel v České republice a za poslední rok jsme 

zdvojnásobili počet dobíjecích stanic. 

• Při výrobě v Česku se nám podařilo ušetřit 11 000 tun CO2 – tolik 

každoročně vypouští až 7 000 aut dojíždějících za prací.  

• Navíc se nám podařilo snížit spotřebu vody ve výrobě o více než 

třetinu a naopak zvýšit podíl recyklované vody o téměř 50 procent.  

• Když už jsme u tématu recyklace: naši zákazníci mají možnost 

volby potahů sedadel pro model ENYAQ iV, které jsou z velké části 

vyrobeny z recyklovaných PET lahví.  

• Vloni jsme se stali nekuřáckou společností. Z mého pohledu je i 

toto udržitelným rozhodnutím, které má v sobě především sociální 

prvek. Přijetím tohoto přístupu jsme skutečným tvůrcem trendů v 

české korporátní sféře a za naši vedoucí roli jsme obdrželi z 

mnoha stran velké uznání. 
Externí rada pro udržitelnost 

Abychom mohli v budoucnu v oblasti udržitelnosti ještě více pokročit, 

založili jsme jako první česká společnost Poradní výbor pro udržitelný 

rozvoj. Tým pěti renomovaných mezinárodních odborníků nám bude 

poskytovat cenné podněty a nové pohledy na to, jak naplno rozvinout 

potenciál automobilky ŠKODA. 

Jedna věc je jasná: udržitelnost pro nás není zastíracím fíkovým listem, 

ale jasnou součástí našeho podnikání.  

Příklady Digitalizace 
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Totéž platí pro digitalizaci – zaměřujeme se na digitální služby, které 

našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Říkáme tomu 

Simply Clever 2.0: 

• Pokud máte ENYAQ iV, můžete jej snadno a pohodlně nabíjet 

pomocí karty PowerPass na více než 290 000 nabíjecích stanicích 

Evropy.  

• Rovněž využíváme umělé inteligence, například pomocí naší 

aplikace Citymove, která byla loni stažena celkem 230 000krát.   

• Pro podporu školení IT specialistů jsme spoluzaložili vzdělávací 

institut s názvem „42 Prague“. Od letošního léta se zde začne 

připravovat na práci až 450 budoucích programátorů, a to bez 

poplatků za studium.  

Vážení hosté, 

co dalšího se dělo v roce 2021 ve společnosti ŠKODA AUTO? 

Modely 

Kromě variant modelu ENYAQ iV jsme také představili nové modely, 

jako je FABIA nebo omlazené SUV modely KODIAQ a KAROQ. Naši 

zákazníci je přijali velmi dobře. To se odráží ve vysokých prodejích, ale 

také v mnoha prestižních oceněních, která jsme v loňském roce obdrželi. 

K tomu vám za chvíli více poví Martin Jahn, ale s jistotou mohu říci, že 

ten seznam je opravdu dlouhý; a v sídle společnosti budeme brzy muset 

přidat další police na trofeje. 

Takové mezinárodní uznání nás těší a považujeme to za potvrzení toho, 

že ŠKODA je cenově dostupná, a přesto žádoucí a emotivní značka 

• s jedinečným designem,  

• skvělou kvalitou 

• a přesvědčivými hodnotami značky, která je překvapivá, lidská a 

usnadňující život.  

 

Jsou to vlastnosti, které jsou nejlepšími předpoklady pro náš cíl stát se 

do roku 2030 jedním z 5 největších výrobců automobilů v EU.  

Vážení hosté, 

společnost ŠKODA je na cestě k úspěchu i mimo Evropu, například v 

Indii. 
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Modely a čísla – Indie 

S modely ŠKODA KUSHAQ, ŠKODA SLAVIA, Volkswagen Taigun a 

nedávno představeným modelem Volkswagen Virtus jsme úspěšně 

rozjeli projekt India 2.0. Díky míře lokalizace přesahující 95 procent 

splňují tyto modely dokonale potřeby indických zákazníků. Naše prodejní 

čísla v regionu se od té doby více než zdvojnásobila. Počet 

zákaznických objednávek modelů KUSHAQ a SLAVIA dosahuje téměř 

35 000. 

MQB A0 – globální platforma 22 

Ale nejen z hlediska regionů přebírá ŠKODA AUTO v rámci koncernu 

Volkswagen důležité úkoly: od loňského roku máme poprvé 

celosvětovou odpovědnost za koncernovou globální platformu MQB 

A0, což je pro naše inženýry velká čest! Na dobré cestě jsme i s vývojem 

nástupců vozů ŠKODA SUPERB a Volkswagen Passat – to je dobrý 

příklad neuvěřitelného potenciálu synergií koncernu Volkswagen, který 

nyní společně využíváme.  

Vážení hosté, 

Úspěchy za rok 2021  

stručně řečeno jsme toho v roce 2021 dosáhli hodně, a to i v době 

„malátnosti“, o němž byla řeč v úvodu:  

• Naše nová firemní strategie nám poskytla jasný plán pro toto 

desetiletí. 

• Dosáhli jsme velkých pokroků v elektrifikaci, udržitelnosti a 

diverzitě. 

• Posílili jsme naše pozice v našich regionech i v rámci koncernu 

Volkswagen. 
 

Vážení hosté, 

společnost ŠKODA AUTO se nachází v silné výchozí pozici a je na cestě 

ke vzkvétající budoucnosti. A nyní jsme připraveni na další fázi: s cílem 

ještě více modernizovat značku učiníme letos velký skok vpřed.  

Co to konkrétně znamená? 
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Mimo jiné zavádíme nový designový jazyk. Nazvali jsme jej MODERN 

SOLID.  

Ukázkový obrázek pro Modern Solid 

 

Proč to vůbec děláme?  

Protože požadavky zákazníků se rychle mění a chceme se ještě více 

přizpůsobit jejich životnímu stylu. Při tom se řídíme naší firemní vizí 

„Pomůžeme světu žít chytřeji“. Můžu vás ujistit, že jak pro zákazníky, tak 

pro konkurenci to bude moment velkého překvapení. I o tom vám za 

chvíli poví trochu více Martin Jahn.  

Vážení hosté, 

nyní bych rád předal slovo Christianu Schenkovi, členovi představenstva 

za oblast Financí, aby vám podal přehled o finančních ukazatelích. Za 

pár minut se znovu uvidíme! 

 

*** 


