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ŠKODA AUTO dnes – výkonný podnik 



Západní  

Evropa 

Střední 

Evropa 

Vých. 

Evropa 

Asie a 

zámoří 

• Silné zastoupení na růstových trzích Asie a východní Evropy 

• Tradičně silné postavení na hlavních evropských trzích 

• Nejlepší předpoklady pro další růst 

Automobily ŠKODA jsou žádané po celém světě 

 

Podíl regionů na celkovém odbytu 

Přes 1 mil. 
vozů 

vozů prodaných  

v roce 2014 



Nové trhy, nové modely, vyšší prodej –  

růstová strategie ŠKODA 

Odbyt > 1,5 mil.  
vozů do roku  

2018, zaměření na  
EU a trhy RIC 

Špičkový  
zaměstnavatel  

s globálním  
poolem talentů 

  
Ziskovost 

a finanční síla 

 
Strategické  
zaměření na  
poměr ceny  

a užitné hodnoty,  
praktičnost  
a nabídku  
prostoru 

2010 

> 1,5 mil.  

> 1 mil.  

2014 



Ekonomika 

• Největší soukromá společnost 

• Cca. 4 % podíl na HDP 

• Cca. 8 % podíl na exportu 

 

Zaměstnanost 

• Více než 25 000 zaměstnanců 

• Velký objem benefitů pro zaměstnance – přes 40 typů 

• 1. místa v hodnocení atraktivity zaměstnavatele  

• Přes 40.000 zaměstnanců v dodavatelské síti 

 

Další klíčové faktory:  

• Jeden z největších soukromých investorů v oblasti R&D a inovací 

• Vlastní vzdělávací instituce a systém 

• Vysoce ceněna tradiční domácí značka 

Role ŠKODA AUTO v České republice 

ŠKODA podíl  
na exportním 
výkonu ČR 

8 % 



Aktuální výzvy v oblasti zaměstnávání 

Demografický vývoj  

Diverzita 

Rovnováha osobného – 
pracovínho života  

Seniorita 

Zdraví 

Společenská odpovědnost 
 

+  
 

Jasná HR strategie – 
flexibilita, prevence, 

ergonomie 

Co? 

Jak na 
to? 



ŠKODA AUTO Společenská odpovědnost 

Hlavní priority 

Dopravní 
bezpečnost 

Technické 
vzdělávání 

Péče o děti 
Bezbariérová 

mobilita 

 
SIMPLY CLEVER.  
SIMPLY HUMAN. 

 

Lokální priority 

Dobrý soused 
Péře o 
zaměstnance  

 
SIMPLY CLEVER.  
SIMPLY HUMAN. 

 



ŠKODA AUTO – Zaměstnanci ve středě zájmu – Personální Pool 

Popis: ŠKODA AUTO vyrobila 17miliontý automobil 



Poslání, cíle 

• Sociální politika ve společnosti ŠKODA AUTO a. s. jde nad rámec zákonných nároků a dalece 

překračuje obvyklé pojetí 

• Mezi základní pilíře sociální politiky patří existence Personálního poolu, který byl zřízen v 

roce 2000. Následně pak od roku 2006 budování sítě chráněných pracovišť a sítě chráněných 

činností 

• ŠKODA AUTO jako každá jiná firma čelí demografickým problémům, nedostatku potenciálu 

mladých pracovních sil na trhu práce, prodlužování odchodu do důchodu a snížení výkonnosti 

starších pracovníků, převážně ze zdravotních důvodů 

• Celý projekt se nese v duchu hesla „HUMAN TOUCH“ 

 



Klíčové oblasti působení personálního poolu  

Ekonomika a 
operativní 

management 

Zdravotní 
pool 

Převisový 
pool 

Výroba – 
Chráněných 

pracovišť 

Logistika – 
chráněných 
pracovišť 

1 

2 

3 4 

5 

Personální 
pool 

Hlavní činnost  

• Řeší pracovní zařazení zaměstnanců s 
převážně zdravotními problémy a s tím 
související   pracovní uplatnění, spojené 
s vytipovanými   skupinami 
zaměstnanců s ohledem na praktické  
uplatňování sociální politiky firmy 

• Nástupy - výstupy zaměstnanců 

• Zajišťování administrativy 

• A další 

 



Oblasti zdravotního poolu 

Citlivý přístup k zaměstnancům s omezením věku nebo zdraví   

Chráněná pracoviště  

• V současné době pět chráněných pracovišť (4 Mladá Boleslav, 1 Kvasiny, Vrchlabí tzv. chráněné 
činnosti 

• Aktuálně zaměstnáno 193 zaměstnanců 

• Rozděleny na centra podle aktivit (montážní a předmontážní centrum, logistické činnosti, výrobní 
i nevýrobní operativní činnosti, výroba duplikátů klíčů, zapojení se do projektů společenské 
odpovědnosti, atd.)  

• Moderní zařízení a vhodná ergonomie 

Další 

• Zaměstnanci se zdravotním omezením v administrativním personálu  

 
Hlavní cíle: 

• Společenská odpovědnost vůči 
zaměstnancům a regionům 

• Redukce nákladů na externí 
dodavatele 

• Přínos pro pozitivní vnímání značky 
ŠKODA AUTO a.s. 



Chráněná pracoviště – Mladá Boleslav 

Chráněné pracoviště č.. 1 
Činnosti: Přebalování materiálu pro 
logistiku, vychystávání  
materiálu pro pracoviště montáže 
náprav 

Chráněné pracoviště č. 2  
Činnosti: Skladování a 
vychystávání palubní literatury 

Chráněné pracoviště č. 3 
Činnosti: Operativní činnosti dle 
požadavku zadavatele např.:  úpravy 
elektroinstalací, flashování řídících etc.  

Chráněné pracoviště č. 4 
Činnosti: Vychystávání a 
předmontáže fleetových dílů , 
příprava obalového 

Závod Mladá Boleslav  



Chráněná pracoviště – Kvasiny / Vrchlabí  

Závod Kvasiny  

Závod 
Vrchlabí 

Chráněné pracoviště č. 5 – závod Kvasiny 
Činnosti: Operativní činnosti dle požadavku 
zadavatele např.: 
elektroinstalací, drobné úpravy plastových dílů 
apod. 

Chráněné činnosti - závod 
Vrchlabí 
Činnosti: v rámci celého závodu pro 
jednotlivé organizační jednotky.  



Další oblasti podpory  

Nefinanční a finanční podpora  

• Zabezpečení ergonomicky vhodných pracovních podmínek  

• Poskytnutí 1 dne pracovního volna s náhradou mzdy ročně 

navíc  

• Rehabilitace  

• Pracovní flexibilita – sdílení práce, redukce pracovních hodin, 

práce z domova  

• Výroční bonus  

• Bonus při předčasném odchodu do důchodu  

• Zachování původního platu po určitou dobu po převedení na 

jinou pozici  

• Kvalitní důchodové připojištění 

Uplatnění mimo chráněných pracovišť 

• Administrativní podpora  

• Potřeba specifických úprav a přizpůsobení se zaměstnanců  

• Flexibilní přístup kolegů 

 



Děkuji za pozornost! 


