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Leden | Na zahájení nové sezóny Mistrovství svûta v rallye
nastoupila ·kodaAuto s nov˘m t˘mem: ‰panûlsk˘ závodní jezdec
Luis Climent se spolujezdcem Alexem Romani bojovali poprvé
v barvách ·kodaAuto o body pro MS; nadále v t˘mu zÛstala jiÏ
osvûdãená posádka Armin Schwarz a spolujezdec Manfred
Hiemer.

sport“. Z hlediska kritéria „dobr˘ pomûr ceny a uÏitné hodnoty“
obsadila ·kodaAuto v Nûmecku, Polsku, Rumunsku, ·védsku,
Slovensku a âeské republice první místo.
Spoleãnost Volkswagen AG koupila po jednáních s vládou âeské
republiky zbyl˘ch 30 procent akcií spoleãnosti ·kodaAuto, a stala
se tak v˘hradním vlastníkem firmy ·KODA AUTO a. s.

Únor | Motorem z vlastního v˘voje roz‰ifiuje ·kodaAuto nabídku
motorizace pro model Fabia: hliníkov˘ agregát o objemu 1,4 litru
dosahuje v˘konu 44 kW/60 k a vedle úspornosti se vyznaãuje
vysokou prÛjezdní silou.

âerven | V první polovinû roku bylo zákazníkÛm dodáno 210 423
vozidel, coÏ pfiedstavuje zv˘‰ení o 5,5 procenta ve srovnání
s pfiedchozím rokem, kdy bylo poãtem prodan˘ch vozidel ve v˘‰i
199 399 dosaÏeno doposud nejlep‰ího v˘sledku v pololetí.

Bfiezen | Hvûzdou autosalonu v Îenevû se stala Fabia „Geneva“.
Touto studií ·kodaAuto zdÛrazÀuje sportovnû-elegantní charakter
vzhledu sériov˘ch modelÛ Fabia.
MontáÏ modelové fiady Felicia v mladoboleslavském závodû byla
ukonãena. V˘roba pokraãuje v závodû Kvasiny.
Na v˘roãní tiskové konferenci pfiedstavuje ·kodaAuto v˘sledky
roku 1999 a ctiÏádostivé podnikatelské zámûry aÏ do roku 2002.

âervenec | Vedení koncernu Volkswagen AG propÛjãilo závodu
Mladá Boleslav cenu za kvalitu „Závod ãtvrtletí v koncernu
Volkswagen“.
Záfií | Svûtová premiéra nového vozu Fabia Combi na pafiíÏském
autosalonu. Také combi verze modelové fiady Fabia okouzluje
svou dynamikou, elegancí a solidností. 14. záfií sjela z montáÏní
linky 100 000. Fabia. Od samého poãátku sériové v˘roby platila
co nejpfiísnûj‰í jakostní mûfiítka, vyjádfiená heslem „Kvalita má
pfiednost pfied kvantitou“. Ve srovnávacích testech odborn˘ch
novináfiÛ se Fabia stávala opûtovnû vítûzem.

Duben | Otevfiení vlastní vysoké ‰koly se studijním oborem
„Ekonomika a management“. Tento soukrom˘ institut nabízí
68 studentÛm moÏnost pfiímého studia s tûsn˘m sepûtím s praxí.
Mistrovství svûta v ledním hokeji v Rusku: ·kodaAuto je hlavním
sponzorem tohoto turnaje, populárního na celém svûtû – a hlavním sponzorem ãeského reprezentaãního muÏstva. âeská republika získává titul mistra svûta.

¤íjen | Ke krytí kapitálové potfieby uvedla ·kodaAuto na trh emisi
domácích dluhopisÛ v celkové v˘‰i 10 mld. Kã s pûti-, sedmia desetiletou dobou splatnosti.

Kvûten | 91 procento fiidiãÛ vozidel ·koda je se sv˘m autem
„naprosto nebo velmi spokojeno“. Tímto v˘sledkem se ·kodaAuto
dostává na 1. místo v kategorii „spokojenost se znaãkou“, jak
ukázala ãtenáfiská anketa odborného ãasopisu „auto motor und

Listopad | Britsk˘ automobilov˘ ãasopis Autocar vyznamenal
spoleãnost ·kodaAuto jako „V˘robce roku“. Tímto vyznamenáním
ocenil Autocar v˘voj uplynul˘ch devíti let, bûhem kter˘ch se
·kodaAuto vypracovala mezi v˘robce ‰piãkové kvality.

Vybrané
ekonomické
ukazatele

1996

1997

1998

1999

2000

vozy
vozy
vozy

263 193
279 363
16 907

357 170
373 451
16 096

403 515
400 269
2 957

371 169
376 329
0

450 910
448 394
0

TrÏby celkem
z toho tuzemsko
zahraniãí

mil. Kã
%
%

58 898
45
55

90 095
37
63

105 704
23
77

110 409
19
81

136 283
18
82

Hospodáfisk˘ v˘sledek
po zdanûní

mil. Kã

163

1 168

2 239

2 637

3 336

Stálá aktiva
ObûÏná aktiva

mil. Kã
mil. Kã

25 116
17 324

26 836
21 009

29 482
21 893

33 687
21 923

39 175
26 802

Vlastní jmûní
Cizí zdroje

mil. Kã
mil. Kã

26 469
15 971

17 997
29 848

20 236
31 139

22 700
32 910

26 032
37 434

Cash flow
Investiãní ãinnost

mil. Kã
mil. Kã

5 179
10 417

7 710
7 069

8 795
8 658

9 780
10 709

10 756
13 248

Poãet zamûstnancÛ
z toho cizí personál

osoby
osoby

17 992
1 271

22 205
3 228

22 768
2 327

22 030
1 708

25 833
3 245

%

62,4

37,6

39,4

40,8

39,1

%

105,4

67,1

68,6

67,4

66,5

V˘roba
Odbyt
z toho dováÏené vozy*

Pomûr vlastního jmûní
k celkov˘m pasivÛm
Krytí investiãního majetku
vlastním jmûním

*·KODA AUTO a. s. zaji‰Èovala import koncernov˘ch vozÛ do âeské republiky do 31. 03. 1998. Od 01. 04. 1998 pfievzala tuto ãinnost
novû vzniklá spoleãnost Import Volkswagen Group, s. r. o.
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Zpráva dozorãí rady
Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva

Dozorãí rada byla v uplynulém hospodáfiském roce
pravidelnû a obsáhle informována pfiedstavenstvem
o situaci podniku a jeho hospodafiení,
jakoÏ i o podnikatelské politice.
Hospodáfiské procesy, které z dÛvodÛ zákonn˘ch pfiedpisÛ
nebo stanov vyÏadovaly souhlas dozorãí rady, nebo které
byly mimofiádnû závaÏné, dozorãí rada na sv˘ch
zasedáních podrobnû prodiskutovala. Na základû
písemn˘ch a ústních zpráv pfiedstavenstva mohla dozorãí
rada prÛbûÏnû dohlíÏet na ãinnost vedení spoleãnosti,
a plnit tak fiádnû svoji funkci, kterou byla ze zákona povûfiena.
Valná hromada spoleãnosti povûfiila na svém zasedání
dne 8. bfiezna 2000 v Praze auditorskou spoleãnost
PricewaterhouseCoopers, Praha ovûfiením úãetní závûrky
hospodáfiského roku 2000.
Úãetní závûrka spoleãnosti ·KODA AUTO a. s.
k 31. prosinci 2000 byla auditory ovûfiena bez v˘hrad.
Dozorãí rada na svém zasedání dne 2. bfiezna 2001
v˘sledky hospodafiení prodiskutovala a schválila návrh
pfiedstavenstva o rozdûlení dosaÏeného zisku. Na návrh
pfiedstavenstva rozhodla dozorãí rada o pfiedloÏení úãetní
závûrky roku 2000 akcionáfii Volkswagen AG ke schválení.

Dr. Jens Neumann
pfiedseda dozorãí rady
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VáÏené dámy, váÏení pánové,

rok 2000 byl pro znaãku ·kodaAuto ve více neÏ
stoleté historii spoleãnosti v mnoha ohledech rokem
úspû‰n˘m. Ve vykazovaném roce jsme napfiíklad dodali
zákazníkÛm poprvé více neÏ 400 000 vozidel –
navzdory celosvûtovû negativním tendencím na
automobilov˘ch trzích.
Silnou investiãní ãinnost minul˘ch let jsme je‰tû zintenzívnili, a investovali tak celkem 13,2 miliardy Kã do
nov˘ch produktÛ, v˘robních zafiízení a technologií.
NejdÛleÏitûj‰í investicí z hlediska budoucího v˘voje
znaãky je stavba nového závodu na v˘robu agregátÛ –
s investiãní sumou ve v˘‰i 17,5 miliardy Kã jde
o doposud nejnároãnûj‰í prÛmyslov˘ projekt v âeské
republice. Prostfiednictvím tûchto rozsáhl˘ch investic
vytváfiíme pfiedpoklady pro ná‰ ctiÏádostiv˘ cíl, kter˘m
je zv˘‰ení roãních prodejních a v˘robních v˘sledkÛ na
více neÏ 500 000 vozÛ.
V roce 2000 musela modelová fiada Fabia dokázat
svou konkurenceschopnost. Vysoká poptávka, ãetná
vyznamenání odborn˘ch ãasopisÛ jakoÏ i vynikající
v˘sledky ve ãtenáfisk˘ch anketách – a to i na nejnároãnûj‰ích západoevropsk˘ch trzích – názornû podtrhují
atraktivitu na‰ich v˘robkÛ a sluÏeb. Závûrem roku jsme
roz‰ífiili modelovou paletu o vÛz Fabia Combi. Jeho
interiér, ale zejména pak zavazadlov˘ prostor jsou
pfiíkladné pro vozidla této tfiídy. Oblé, spl˘vající linie
propÛjãují vozu Fabia Combi vzezfiení elegantní limuzíny –
tímto modelem se ·kodaAuto opût profiluje jako v˘robce ‰piãkov˘ch automobilÛ, v jejichÏ prospûch hovofií
nejen vynikající pomûr ceny a uÏitné hodnoty.

Modelovou fiadu Octavia jsme obsáhle zaktualizovali
a doplnili o sportovní verzi „RS“. Octavia RS je nejrychlej‰ím vozidlem, které se kdy ve ·kodaAuto sériovû vyrábûlo.
Spoleãnosti ·kodaAuto se podafiilo upevnit svou pozici
v âeské republice a dosáhnout ve vykazovaném roce
podílu na trhu ve v˘‰i 52,6 procenta. Více neÏ polovina
prodejního objemu byla realizována na západoevropsk˘ch
trzích; nejvût‰ím exportním trhem z hlediska objemu je
Nûmecko. Celkem smûfiovalo 81,5 procenta (354 521 vozidel) z prodeje do zahraniãí – 10 procent ve‰kerého
exportu z âeské republiky tak pochází ze ·kodaAuto.
TrÏby z prodeje se zv˘‰ily o 23 procenta na 136 mld.
Kã. Ale nejen prodejní ukazatele dosáhly rekordní v˘‰ky, s ohledem na prodejní v˘sledek se také podafiilo
optimalizovat mix modelÛ a v˘bav. Zejména v západoevropsk˘ch zemích silnû stoupla poptávka po vozidlech
s nároãnûj‰ím vybavením. Hospodáfisk˘ v˘sledek po
zdanûní se ve srovnání s pfiedchozím rokem zv˘‰il
o 26,5 procenta a pfiedstavuje více neÏ 3 mld. Kã.
Pro spoleãnost ·kodaAuto je hospodáfisk˘ úspûch
úzce spjat s trvalou ochranou Ïivotního prostfiedí. Na‰e
motory splÀují jiÏ dnes evropské normy, které nabudou
platnosti teprve za dva aÏ ãtyfii roky. Stejnû dÛleÏitá je
i recyklace vozidel. ·kodaAuto proto úzce spolupracuje se v‰emi dodavateli, neboÈ jen tak se dají najít komplexní fie‰ení pro trvalou ochranu Ïivotního prostfiedí.
Roku 2001 má b˘t v celém podniku uzavfien certifikaãní
proces vztahu k Ïivotnímu prostfiedí podle ISO 14001.
Díky stál˘m inovacím zÛstává na‰e znaãka Ïivá a pfiitaÏlivá, coÏ je koneckoncÛ základní pfiedpoklad pro získání
nov˘ch zákazníkÛ. Dlouhodob˘ úspûch na‰í firmy je
uskuteãniteln˘ tehdy, kdyÏ budeme i nadále nabízet
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vozidla vysoké jakosti. ·kodaAuto má k dispozici ve‰ker˘
potenciál, kter˘ je nutn˘, aby i v budoucnosti – a to
i za obtíÏn˘ch trÏních podmínek – pokraãovala ve své
úspû‰né cestû.
Vá‰

Ing. Vratislav Kulhánek
pfiedseda pfiedstavenstva
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Dozorãí rada

Dr. jur. Jens Neumann (*1945)
pfiedseda
ãlen pfiedstavenstva Volkswagen AG
Wolfsburg
16. 04. 19931)

Ing. Jan Miller (*1948)
ãlen
tajemník základní organizace OS KOVO ·KODA AUTO a. s.
Mladá Boleslav
16. 04. 19931)

Dr. rer. pol. Carl H. Hahn (*1926)
ãestn˘ pfiedseda
b˘val˘ pfiedseda pfiedstavenstva Volkswagen AG
Wolfsburg
16. 04. 19911)

Jaroslav Pov‰ík (*1955)
ãlen
pfiedseda základní organizace OS KOVO ·KODA AUTO a. s.
Mladá Boleslav
16. 04. 19931)

Dr. techn. h. c. Dipl. Ing. ETH Ferdinand Piëch
(*1937)
místopfiedseda
pfiedseda pfiedstavenstva Volkswagen AG
Wolfsburg
01. 01. 19931)

Ing. Jan Uhlífi (*1944)
ãlen
pfiedseda odborového svazu KOVO
Praha
11. 07. 19941)

Dr. Robert Büchelhofer (*1942)
ãlen
ãlen pfiedstavenstva Volkswagen AG
Wolfsburg
01. 07. 19951)
Dr. rer. pol. h. c. Peter Hartz (*1941)
ãlen
ãlen pfiedstavenstva Volkswagen AG
Wolfsburg
01. 01. 19951)

Dipl. Kfm. Detlef Wittig (*1942)
ãlen
ãlen pfiedstavenstva znaãky Volkswagen
Wolfsburg
01. 07. 20001)
Z dozorãí rady odstoupil:
Hans Dieter Wiederhold (*1937)
ãlen
prokurista Volkswagen AG
Wolfsburg
01. 01. 1999–30. 06. 20002)

Ing. Václav Petfiíãek (*1944)
ãlen
námûstek ministra prÛmyslu a obchodu âR
Praha
01. 02. 19961)
10
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Pfiedstavenstvo

Levá strana
odshora dolÛ:
Pavel Nováãek,
Karl-Günter Büsching,
Detlef Schmidt
Pravá strana
odshora dolÛ:
Klaus Wulf,
Vratislav Kulhánek,
Wilfried Bockelmann

Ing. Vratislav Kulhánek (*1943)
pfiedseda pfiedstavenstva
16. 04. 19971)
Dipl. Ing. Karl-Günter Büsching
(*1941)
ãlen
V˘roba a logistika
01. 01. 19981)
Prof. Host. Dipl. Ing. Wilfried
Bockelmann (*1942)
ãlen
Technick˘ v˘voj
16. 04. 19971)

11

Klaus Wulf (*1942)
ãlen
Oblast ekonomie
01. 07. 20001)
Detlef Schmidt (*1944)
ãlen
Prodej a marketing
01. 07. 20001)
JUDr. Pavel Nováãek (*1949)
ãlen
Personalistika
16. 04. 1991–31. 12. 20002)

1)

Uvedené datum se vztahuje k poãátku ãlenství v pfiíslu‰ném orgánu.

2)

Uvedené datum oznaãuje poãátek a konec ãlenství v pfiíslu‰ném orgánu.

Z pfiedstavenstva odstoupil:
Dipl. Kfm. Detlef Wittig (*1942)
místopfiedseda pfiedstavenstva
Prodej a marketing, oblast ekonomie
01. 07. 1995–30. 06. 20002)
Do pfiedstavenstva k 1. 1. 2001 nastoupil:
Dr. Helmuth Schuster (*1954)
ãlen
Personalistika
01. 01. 20011)
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Zpráva pfiedstavenstva
o ãinnosti podniku
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V˘voj národního hospodáfiství
âeské republiky

âeská ekonomika se vrátila na cestu hospodáfiského rÛstu. Poprvé od roku 1996 bylo dosaÏeno zv˘‰ení hrubého
domácího produktu; prognózy na rok 2001 oãekávají dal‰í
zv˘‰ení tempa rÛstu.
Pomûrnû nízká míra inflace ve v˘‰i 3,9 procenta se pohybuje témûfi na úrovni vyspûl˘ch západoevropsk˘ch zemí.
Míra nezamûstnanosti se lehce sníÏila a dosáhla ke konci
roku hodnoty 8,8 procenta.
âeská republika se stává pro investory stále pfiitaÏlivûj‰í
a je na pfiedním místû ve stfiední a v˘chodní Evropû v rÛstu pfiílivu pfiím˘ch zahraniãních investic.
Celkovû lze zaznamenat pozitivní v˘voj ãeského hospodáfiství. Na cestû do Evropské unie je ov‰em je‰tû tfieba
uskuteãnit fiadu reforem, pfiedev‰ím v legislativní a právní
oblasti. Patfií sem zejména dÛsledná privatizace a restrukturalizace bank a velk˘ch firem.

Ekonomické ukazatele se ve vykazovaném roce zlep‰ily
zfietelnûji, neÏ se pÛvodnû oãekávalo: hrub˘ domácí produkt vzrostl ve srovnání s pfiedchozím rokem o 2,7 procenta.
JiÏ druh˘ rok zaujímá âeská republika pfiední místo mezi
zemûmi stfiední a v˘chodní Evropy v pfiílivu pfiím˘ch zahraniãních investic. Investiãní pobídky – napfiíklad osvobození
od daní, ale pfiedev‰ím pokraãování v privatizaci – pfiilákaly
do âeské republiky mnoho investorÛ. Tûmi nejvût‰ími byly
firmy z Evropské unie, Japonska a USA.
Hospodáfiské oÏivení, které se r˘sovalo jiÏ koncem roku
1999, se ve vykazovaném roce zrychlilo. PrÛmyslová v˘roba
vzrostla o 5,1 procenta. Poprvé za tfii roky byl zaznamenán
opût rÛst ve stavebním sektoru o 5,3 procenta.

15

DÛleÏitou roli pro stabilní v˘voj ãeského národního hospodáfiství hrála skuteãnost, Ïe rÛst reáln˘ch mezd byl pomalej‰í neÏ nárÛst produktivity práce. Díky tomu se podafiilo
zachovat konkurenceschopnost ãeského exportu i pfies
relativnû siln˘ kurz koruny vÛãi euru.
Ani zv˘‰ená exportní ãinnost nezabránila zv˘‰ení deficitu
zahraniãního obchodu. DÛvodem byl zejména prudk˘
nárÛst cen ropy ve druhé polovinû roku a silná pozice
amerického dolaru.
68,5 procenta v‰eho v˘vozu smûfiovalo do zemí EU.
Nejvût‰ím odbûratelem bylo Nûmecko. Exportní ãinnost
·kodaAuto se zv˘‰ila o 25,3 procenta na 112 226 mil. Kã.
Podíl ·kodaAuto na celkovém v˘vozu âR se tak zv˘‰il na
10 procent – stejnû jako v pfiedchozích letech zÛstává
·kodaAuto s velk˘m odstupem v˘vozcem ãíslo jedna.
Míra inflace se v roce 2000 lehce zv˘‰ila: její roãní prÛmûr
ãinil 3,9 procenta (pfiedchozí rok 2,1 procenta). DÛvodem
byly pfiedev‰ím cenové deregulace a prudk˘ nárÛst
cen ropy.
Pozitivní hospodáfisk˘ v˘voj se odrazil i ve sníÏení nezamûstnanosti: ke konci roku dosáhla hodnoty 8,8 procenta
(pfiedchozí rok 9,4 procenta).
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Technick˘ v˘voj

V˘voj inovativních produktÛ, které se vyznaãují vysokou
kvalitou, komfortem, bezpeãností, hospodárností a ekologickou nezávadností a kter˘mi jsou na‰i zákazníci nad‰eni
– to jsou základní poÏadavky, kladené na 1 229 pracovníkÛ technického v˘voje ve ·kodaAuto.
Tfii v˘robní novinky mûly pro rok 2000 mimofiádn˘
v˘znam:
• Fabia Combi
• Aktualizace designu konstrukãní fiady Octavia
• Octavia RS
Spokojení zákazníci

91 procento fiidiãÛ vozidel znaãky ·koda je se sv˘mi auty
„naprosto nebo velmi spokojeno“. Tímto v˘sledkem se
·kodaAuto umístila na prvním místû ve ãtenáfiské anketû
„Nejlep‰í auta“ odborného ãasopisu „auto motor und
sport“ v kategorii „spokojenost se znaãkou“. Hlasovalo
pfies 125 000 ãtenáfiÛ.
Navíc bylo v anketû sestaveno 13 znaãkov˘ch profilÛ ze
13 evropsk˘ch zemí. Z hlediska kritéria „Dobr˘ pomûr ceny a uÏitné hodnoty“ obsadila ·kodaAuto v ‰esti zemích
(Nûmecko, Polsko, Rumunsko, ·védsko, Slovensko
a âeská republika) první místo.
Fabia
âetná vyznamenání

Posudky odborného motoristického tisku nemusíme schovávat: britské ãasopisy „What Car?“ a „Auto Express“ zvolily
vÛz Fabia automobilem roku; v Nûmecku bylo vozidlo vyznamenáno Zlat˘m volantem. V âeské republice a Rakousku
obsadilo ve ãtenáfiské anketû ãasopisu „Auto 1“ první místo v národním mûfiítku, v mezinárodním srovnání se nová
‰kodovka dostala na vynikající tfietí místo.
16

Také ve volbû evropsk˘ch motoristick˘ch novináfiÛ
„Automobil roku“ dosáhla Fabia v˘born˘ch v˘sledkÛ: na
Slovensku, v Chorvatsku a Litvû místo první, v celoevropském mûfiítku místo ãtvrté.
Bezpeãnostní hodnocení Euro NCAP

Pfii nárazov˘ch testech provádûn˘ch podle evropského testu Euro NCAP potvrdila Fabia svÛj vynikající bezpeãnostní
standard: z celkovû 100 testovan˘ch vozidel dosáhla tfietího nejlep‰ího ohodnocení ve tfiídû „Supermini a City
Cars“. S dosaÏen˘mi 26 body se Fabia zafiazuje do ãtyfihvûzdiãkové kategorie.
Fabia Combi

Rok po svûtové premiéfie limuzíny pfiedstavila ·kodaAuto
na Mezinárodním autosalonu v PafiíÏi v fiíjnu 2000 vÛz
Fabia Combi. Auto, jeÏ je o ‰ífiku dlanû del‰í neÏ limuzína,
nabízí interiér a zejména zavazadlov˘ prostor, pfiíkladn˘ pro
vozidla této tfiídy. ProdlouÏená zadní ãást vozu a oblé, spl˘vající linie propÛjãují vozu Fabia Combi vzezfiení elegantní
limuzíny.
Modelem Fabia Combi se ·kodaAuto opût profiluje jako
v˘robce ‰piãkov˘ch automobilÛ, které nepfiesvûdãují pouze
vynikajícím pomûrem ceny a uÏitné hodnoty, ale i svou
technikou a vnitfiní a vnûj‰í úpravou – tato vozidla budí
emoce.
Sv˘m combi ·kodaAuto oslovuje nov˘ okruh zákazníkÛ:
rodiny, které si pfiejí prostorné auto s atraktivním designem, ale pfiesto kompaktní a snadno ovladatelné – navíc
za pfiíznivou cenu a s nízk˘mi provozními náklady.
Kromû nich ·kodaAuto oslovila zákazníky, ktefií potfiebují
pro své zamûstnání i voln˘ ãas a hobby vût‰í transportní
kapacitu, neÏ nabízí limuzína.
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Zadní sedadla a zejména zavazadlov˘ prostor zdaleka pfiesahují bûÏné parametry mal˘ch combi. Maximální kapacita
1 225 litrÛ a uÏiteãné zatíÏení 500 kg se uÏ blíÏí hodnotám o stupeÀ vy‰‰í automobilové tfiídy.
Vozová technika modelu combi nabízí stejné pfiednosti jaké má i limuzína: nejvy‰‰í stupeÀ bezpeãnosti, kompletní
a komfortní vybavení, nízké náklady na údrÏbu a dlouhou
Ïivotnost – ta je koneckoncÛ dokumentována desetiletou
zárukou na neprorezivûní karoserie a zárukou mobility po
celou dobu Ïivotnosti vozu. Fabia Combi se nabízí stejnû
jako limuzína v provedeních Classic, Comfort a Elegance.
K dispozici jsou ãtyfii benzinové motory s v˘konem mezi
50 kW/68 k a 85 kW/115 k a dva dieselové motory
s pfiím˘m vstfiikováním a v˘kony 47 kW/64 k (SDI)
a 74 kW/101 k (TDI-PD). Dieselov˘ motor 74 kW
s technologií sdruÏen˘ch vysokotlak˘ch vstfiikovaãÛ odpovídá nejnovûj‰ímu stavu techniky.
Konstrukãní fiada Octavia

Prezentací modelu ·kodaOctavia postoupila ·kodaAuto
v roce 1996 opût do ‰piãky evropsk˘ch autov˘robcÛ: toto
vozidlo je vyjádfiením nejmodernûj‰ího v˘voje v oblasti designu, techniky, v˘konu, bezpeãnosti a ochrany Ïivotního
prostfiedí.
Roku 1998 následovala combi verze, která se po své premiéfie stala miláãkem publika – na mnoh˘ch trzích se
dnes prodává více vozÛ Octavia Combi neÏ limuzín.
Octavia Combi 4 x 4, pfiedstavená roku 1999, je i v rostoucím segmentu vozidel s pohonem v‰ech kol pfiíkladem
pro v˘teãnû zpracovan˘, robustní a bezpeãn˘ automobil
s vût‰ím zavazadlov˘m prostorem neÏ mají mnohá combi
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této tfiídy bez pohonu v‰ech kol – s v˘hodn˘m pomûrem
ceny a uÏitné hodnoty.
Pro zákazníky hledající nûco mimofiádného nabízí
·kodaAuto svou vlajkovou loì „Laurin & Klement”: individuální a luxusní vnitfiní vybavení d˘chá ãirou exkluzivitou, vozidlo podmaÀuje svou elegancí a vzne‰enou zdrÏenlivostí.
Na pfiání je Octavia k dispozici i s lehce pancéfiovanou karosérií anebo v prodlouÏené verzi.
Modelov˘ rok Octavia 2001

S nástupem nového modelového roku 2001 uskuteãnila
·kodaAuto obsáhlou aktualizaci konstrukãní fiady Octavia:
vylep‰ení vybran˘ch prvkÛ vedlo ke zvût‰ení vnitfiního prostoru, luxusnûj‰ímu vybavení, k je‰tû lep‰í kvalitû a vy‰‰ím
bezpeãnostním standardÛm.
Charakter klasického vnûj‰ího designu mûl pfiitom zÛstat
nezmûnûn, pfiidány byly pouze oÏivující detaily: Octavia tak
napfiíklad obdrÏela nové pfiední a zadní nárazníky, v˘raznûj‰í masku chladiãe, nové boãní ochranné li‰ty a svûtlomety
s ãirou optikou. Nová koncová svûtla se nyní pfiedstavují
v provedení s briliantov˘m efektem.
Díky vylep‰ením karosérie se zmen‰il koeficient odporu
vzduchu cx na 0,30 (dfiíve: 0,31). V˘sledkem celé fiady
dal‰ích zmûn na pfiední ãásti vozu se dále zlep‰ilo chování
Octavie pfii sráÏce.
Vnitfiek vozidla je charakterizován nov˘m barevn˘m designem potahÛ a plastov˘ch materiálÛ, na zadních sedadlech
nyní Octavia nabízí cestujícím více místa.
Nová barevná paleta jakoÏ i roz‰ífiení nabídky v˘bav poskytují zákazníkÛm více moÏností k v˘bûru, a tím i více prostoru k vyjádfiení vlastní individuality.
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Nabídka motorizace sahá od 44 kW/60 k aÏ po turboverzi
se 110 kW/150 k. Velké poptávce se tû‰í modely s v˘konn˘mi, ale zároveÀ i úsporn˘mi dieselov˘mi motory: vedle
verze s 50 kW/68 k, 66 kW/90 k a 81 kW/110 k pracuje
v Octavii Combi 4 x 4 vysoce v˘konn˘ TDI motor s pfiím˘m
vstfiikováním sdruÏen˘mi vysokotlak˘mi vstfiikovaãi se
74 kW/101 k. Tento agregát je kombinován s mechanickou
‰estistupÀovou pfievodovkou. Novinkou u modelu Combi
4 x 4 je luxusní varianta „Laurin & Klement“ a turbomotor
o objemu 1,8 l a v˘konu 110 kW/150 k.

Octavia Limousine a Octavia Combi jako taxi

Octavia Limousine a Octavia Combi jsou nyní k dostání
také ve speciálním provedení jako taxi vozy. Nejvût‰í potenciál oãekává ·kodaAuto na trzích stfiední a v˘chodní
Evropy: prostorné, spolehlivé vozidlo s dlouhou dobou
Ïivotnosti a vysok˘m komfortem pro cestující zákazníky –
a to v‰e v pfiíznivém pomûru ceny a uÏitné hodnoty, tak
typick˘m pro znaãku ·koda: pro potfieby tûchto zákazníkÛ
je to nabídka u‰itá na míru!
Elektronická strategie

Octavia RS

Octavia RS je nejrychlej‰ím vozidlem, které se kdy ve
·kodaAuto sériovû vyrábûlo. Sportovní a dynamiãtí fiidiãi
si v nûm pfiijdou na své, vÏdyÈ se zde podepsaly zku‰enosti a know-how ze 100leté historie motosportu.
Mimofiádn˘ jízdní v˘kon je zaruãován benzinov˘m turbomotorem o objemu 1,8 l s v˘konem132 kW/180 k, jakoÏ
i v˘raznû sportovním podvozkem.
Maximální toãiv˘ moment 235 Nm je dosaÏen v oblasti
mezi 1.950 aÏ 5.000 min-1. Nejvy‰‰í rychlost je 235 km/h:
za 7,9 sekundy zasprintuje Octavia RS z 0 na 100 km/h.
Potû‰itelná je rovnûÏ i relativnû malá spotfieba paliva:
8,0 l/100 km.
Ve srovnání s dal‰ími Octaviemi s pfiedním náhonem je
podvozek o 15 mm niÏ‰í a podstatnû napjatûj‰í. Velké kotouãové brzdy s vnitfiním chlazením na v‰ech ãtyfiech kolech zaruãují v˘born˘ brzdící úãinek. 16- nebo 17palcová
kola z lehk˘ch slitin a brzdová sedla v zelené barvû znaãky
·koda, jakoÏ i vnitfiní vybavení, vyvinuté pouze pro tento
model, jen podtrhují sportovní charakter Octavie RS.

Pracovníci v˘voje ve ·kodaAuto vycházejí z toho, Ïe 80 %
inovací pfií‰tích let se bude t˘kat elektriky, elektroniky
a softwaru. Z tohoto dÛvodu byla vyvinuta elektronická
strategie, jejímÏ cílem je shromaÏìování know-how v této
oblasti, vzdûlávání specialistÛ a zlep‰ování komunikace
a v˘mûny zku‰eností.
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Motoristick˘ sport

Písmeno „V“ ve znaku t˘mu ·koda Motorsport znamená
„Victory“: Vítûzství na asfaltov˘ch vozovkách, na ‰tûrku
a písku, na snûhu a na ledu. Motoristick˘ sport má ve
·kodaAuto mnohem vût‰í v˘znam neÏ pouhé mûfiení sil
s konkurenãními znaãkami. Co nejtûÏ‰í podmínky jsou
totiÏ tím prav˘m pro v˘voj vozidel. V popfiedí zájmu jsou
zejména kritéria spolehlivosti, technické kompetence
a konkurenceschopnosti.
Po velk˘ch úspû‰ích v rallye s vozy Felicia a Octavia KitCar startoval t˘m ·koda Motorsport ve vykazovaném roce
od samého poãátku sezóny s automobilem Octavia WRC
2,0 l. Tímto modelem ·kodaAuto opût dokazuje svou
technickou kompetenci. V pfiímém srovnání s tûmi nejlep‰ími ve své tfiídû – jak na evropském trhu, tak v motosportu – se Octavia umísÈuje úspû‰nû, a pfiispívá tak
k dal‰ímu zlep‰ení image znaãky.

Na zahájení nové sezóny Mistrovství svûta v rallye 2000
nastoupila ·kodaAuto s nov˘m t˘mem: nadále v nûm zÛstala jiÏ osvûdãená posádka Armin Schwarz a spolujezdec
Manfred Hiemer; ‰panûlsk˘ závodní jezdec Luis Climent
se spolujezdcem Alexem Romani bojovali poprvé v barvách ·kodaAuto o body pro MS.
Ve ãtyfiech z osmi soutûÏí t˘m ·koda Motorsport zabodoval, poprvé zvítûzil v jedné z mimofiádn˘ch zkou‰ek
a vykázal na konci závodní sezóny 8 bodÛ pro MS.

je maximální v˘kon 221 kW/300 k. Maximální toãiv˘ moment dosahuje hodnoty pfies 600 Nm / 3250 min-1.
PfieplÀování motoru se uskuteãÀuje pomocí turbodmychadla, jehoÏ plnící tlak mÛÏe krátkodobû stoupnout aÏ
na 330 kPa. V˘kon motoru se pfiená‰í suchou dvoukotouãovou spojkou a sekvenãní ‰estistupÀovou pfievodovkou
na v‰echna ãtyfii kola. Na podvozku se uplatÀují osvûdãené zavû‰ení McPherson a robustní trojúhelníková ramena.
Systém plynokapalinov˘ch tlumiãÛ umoÏÀuje jejich individuální odpruÏení podle potfieb jednotliv˘ch tras. Pohon
v‰ech kol probíhá pomocí tfií ãásteãnû elektronicky ovladateln˘ch diferenciálÛ.
Tradice v motorsportu

Motoristick˘ sport ve ·kodaAuto má dlouholetou tradici:
jiÏ zakladatelé firmy pfiedvedli konkurenci na silniãních závodech, co v jejích vozidlech vûzí. V roce 1901 se Narcis
Podsedníãek zúãastnil na motocyklu Laurin & Klement závodu PafiíÏ-Berlín. V dal‰ích letech se v motocyklov˘ch závodech továmí jezdci ãasto objevovali na stupních vítûzÛ
a tyto úspûchy se pozdûji opakovaly i u automobilÛ.
Napfiíklad v letech 1910 – 1914 získali jezdci na vozech
Laurin & Klement titul ve Velké cenû Alp hned pûtkrát
za sebou.

·kodaOctavia WRC – World Rallye Car

·kodaOctavia WRC s pohonem v‰ech kol vychází ze stejnojmenného sériovû vyrábûného vozidla. Dvoulitrov˘ ãtyfiválec se dvûma nahofie umístûn˘mi vaãkov˘mi hfiídelemi,
turbodmychadlem a pûtiventilovou technikou je odvozen
z 1,8 l motoru Octavia 20V Turbo. V rámci pfiedpisÛ FIA
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Nákup
Struktura a poãet dodavatelÛ

884
627

279

303

1999

2000

1999

âeská republika

Kdo se chce uplatnit ve stále se zrychlujícím konkurenãním boji, musí vyvíjet nové strategie i v oblasti nákupu.
Na prvním místû pfiitom stojí kvalita: pouze ona je rozhodujícím faktorem v‰ech nákupních aktivit. Proto se ve
·kodaAuto v‰echny zúãastnûné útvary jako je zaji‰Èování
kvality, technick˘ v˘voj, marketing a v˘roba vãas zapojují
do nákupního procesu.
Ke sv˘m dodavatelÛm udrÏuje ·kodaAuto vztah otevfieného a ãestného partnerství, které zdaleka pfiesahuje pouhé
zadávání zakázek: know-how a kreativita dodavatelÛ jsou
stále více zapojovány do v˘robního a inovaãního procesu.
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2000

Zahraniãní dodavatelé

Objem nákupÛ

NárÛst objemu v˘roby jakoÏ i komfortnûj‰í vybavení vozidel v souladu s poÏadavky zákazníkÛ vedly ke zv˘‰eni objemu nákupÛ o 38 procent na 91,1 mld. Kã (pfiedchozí
rok: 66,0 mld. Kã). Podíl tuzemsk˘ch dodavatelÛ ãinil
66 procent (pfiedchozí rok: 65%).
V dÛsledku vysoké investiãní ãinnosti, zamûfiené pfiedev‰ím na nov˘ závod na v˘robu agregátÛ, a pfiípravn˘ch
v˘vojov˘ch prací zejména v oblasti v˘zkumu, se zvût‰il objem nákupÛ investic a sluÏeb o 66 procent na 22,8 mld. Kã
(pfiedchozí rok: 13,7 mld. Kã). Místní podíl ãinil 49 procent
(pfiedchozí rok: 51 %).
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Objem nákupÛ podle regionÛ (v mld. Kã)
60,6
42,7

23,3

1999

2000
âeská republika

1999

30,5

2000

Zahraniãní dodavatelé

Nové modely

Nákupní trhy

Nákupní aktivity ve vykazovaném roce byly charakterizovány pfiípravou nov˘ch modelÛ Fabia Combi, aktualizací
Octavia, Octavia RS a Octavia Taxi.

Za vykazovan˘ rok se zv˘‰il objem nákupÛ ostatních koncernov˘ch znaãek ve stfiední a v˘chodní Evropû na 813 mil.
EURO. Dodavatelé pocházejí pfiedev‰ím z âeské republiky,
Slovenské republiky, Polska a Slovinska.

Materiálové náklady

DÛslednou realizací strategie jednotné platformy koncernu
Volkswagen se podafiilo docílit podstatn˘ch synergick˘ch
efektÛ. Aby se této pfiednosti dalo plnû vyuÏít, pfievzala
·kodaAuto v rámci koncernov˘ch aktivit odpovûdnost
za nákup nûkter˘ch dÛleÏit˘ch dílãích poloÏek. Pfii ve‰keré
nákupní ãinnosti byly vyuÏívány v˘hody vypl˘vající z jiÏ
existující struktury dodavatelÛ v âeské republice.
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V˘roba a logistika

V˘roba vozidel

1997

1998

1999

2000

00/99

182 179

179 553

151 895

71 954

-53 %

Felicia Combi

77 797

68 889

45 527

26 081

-43 %

Felicia Pickup

32 132

27 847

17 182

17 743

3%

Felicia Fun

468

2 338

586

600

2%

Felicia Vanplus

850

2 405

1 306

440

-66 %

3 154

4 749

4 204

4 522

8%

Fabia

-

-

3 652

161 078

x

Fabia Combi

-

-

-

14 702

-

60 540

93 593

90 136

92 411

3%

50

24 141

56 681

61 379

8%

357 170

403 515

371 169

450 910

21 %

Felicia

VW Caddy

Octavia Limousine
Octavia Combi
Celkem

Ve vykazovaném roce ·kodaAuto opût zv˘‰ila kvalitu
a produktivitu práce a dosáhla v˘robního rekordu.
Vedení koncernu vyznamenalo ve 2. ãtvrtletí závod Mladá
Boleslav cenou za kvalitu „Závod ãtvrtletí v koncernu
Volkswagen“.
Vedle úspû‰ného zavedení nového vozu Fabia byla zahájena v˘roba nového modelu Fabia Combi. MontáÏ modelÛ
Felicia v mladoboleslavském závodû byla ukonãena.
V novém závodû na v˘robu agregátÛ v Mladé Boleslavi
zahájila ·kodaAuto v˘robu pfievodovek.

Motorová vozidla

Ve vykazovaném roce vyrobila ·kodaAuto více vozidel
neÏ kdykoliv pfiedtím. Produkce automobilÛ ãinila 450 910
vozidel, coÏ je nárÛst o 21 procento ve srovnání s pfiedchozím rokem, prÛmûrná denní v˘roba ãinila 1 810 vozÛ/den (pfiedchozí rok 1 560 vozÛ/den).
Fabia

Zv˘‰ení objemu v˘roby bylo zapfiíãinûno zejména úspû‰n˘m nábûhem nového modelu Fabia: tûchto vozidel se
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vyrobilo celkem 175 780 vozidel. Denní v˘roba modelu
Fabia se bûhem roku kontinuálnû zvy‰ovala ze 186 vozÛ/den na 950 vozÛ/den. 14. záfií 2000 sjela z montáÏní
linky uÏ 100 000. Fabia. Od samého poãátku sériové v˘roby platila co nejpfiísnûj‰í jakostní mûfiítka, vyjádfiená heslem „Kvalita má pfiednost pfied kvantitou“.
Od dubna se nová Fabia vyrábí i v Polsku ve VW PoznaÀ,
kam se dodávají lakované karosérie z mladoboleslavské
lakovny.
V srpnu zahájila ·kodaAuto sériovou v˘robu vozu Fabia
Combi v závodu Mladá Boleslav. Do konce roku se
podafiilo zv˘‰it denní v˘robu vozu Fabia Combi na 307 vozidel. Ve vykazovaném roce opustilo v˘robní závod celkem
14 702 vozÛ Fabia Combi.
Octavia

Také v konstrukãní fiadû Octavia se ·kodaAuto podafiilo
zv˘‰it denní produkci: jestliÏe bylo ke konci roku 1999
dennû vyrobeno 595 vozÛ Octavia, o rok pozdûji opustilo
v˘robní linku jiÏ 697 exempláfiÛ. Znamená to nárÛst
o 17 procent, kter˘ lze odÛvodnit pfiedev‰ím zv˘‰ením
montáÏních v˘konÛ v závodu Vrchlabí na 207 vozÛ/den.
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PrÛmûrná denní v˘roba

1997

1998

1999

2000

Mladá Boleslav

809

753

488

41

Vrchlabí

196

198

169

182

Kvasiny

164

171

152

172

PoznaÀ

37

87

118

93

Celkem

1 206

1 209

927

488

Mladá Boleslav

-

-

45

650

PoznaÀ

-

-

-

44

246

428

474

471

Vrchlabí

-

28

114

157

Celkem

1 452

1 665

1 560

1 810

Felicia

Fabia

Octavia
Mladá Boleslav

Felicia

Lakovna

Po osmi letech sériové v˘roby ukonãila ·kodaAuto montáÏ
konstrukãní fiady Felicia v závodû Mladá Boleslav. Od roku
2000 se v matefiském závodû vyrábûjí pouze karosérie
tûchto modelÛ, které se pak v závodech Vrchlabí a Kvasiny
lakují a montují.

Zavedením nové lakovací linky roz‰ífiila ·kodaAuto kapacitu lakovny v Mladé Boleslavi. Nová linka je v provozu od
bfiezna, její kapacita byla postupnû zvy‰ována aÏ na plánovan˘ koneãn˘ objem.
Nov˘ závod na v˘robu agregátÛ

V˘robní závody
Vyznamenání za kvalitu

Vedení koncernu Volkswagen propÛjãilo ve 2. ãtvrtletí závodu Mladá Boleslav cenu za kvalitu „Závod ãtvrtletí v koncernu Volkswagen“. Poté, co byly v minulosti automobily
vyrábûné v Mladé Boleslavi vyznamenány ãetn˘mi cenami
a vynikajícími ocenûními kvality, získal nyní i samotn˘ závod
poprvé za své dlouholeté existence takovéto vyznamenání.
Cena je uznáním neúnavného snaÏení zamûstnancÛ firmy
·kodaAuto o co nejlep‰í kvalitu.
O propÛjãení nejvy‰‰í ceny za kvalitu rozhodl v neposlední
fiadû i naprosto úspû‰n˘ nábûh v˘roby vozu Fabia. Od samého poãátku zde hrála kvalita prvofiadou roli. Pfiispívali k ní
v‰ichni zúãastnûní, aÈ to byli pracovníci v˘roby, kvality, v˘voje nebo dodavatelé. Denní produkce vozidel byla podfiízena poÏadavkÛm na jakost: optimální nábûhová kfiivka zaruãila dosaÏení vynikající kvality; vÏdy aÏ po stabilizaci úrovnû kvality byl zvy‰ován denní objem v˘roby. V˘sledek: nejvy‰‰í kvalita od samého poãátku.
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V listopadu 1999 byl poloÏen základní kámen k novému
závodu na v˘robu agregátÛ – uÏ v záfií 2000 se zde vyrobily první pfievodovky pro konstrukãní fiadu Fabia.
Nov˘ závod na v˘robu agregátÛ je klíãovou investicí
·kodaAuto na cestû vedoucí ke zv˘‰ení roãních prodejních a v˘robních objemÛ na více neÏ 500 000 vozidel.
Po dokonãení závodu se zde bude na plo‰e 80 000 m2
roãnû vyrábût 500 000 motorÛ a 500 000 pfievodovek
pro vozidla ·kodaAuto a pro sesterské závody koncernu
Volkswagen.
Modernizace závodu Kvasiny

PoloÏením základního kamene pro novou montáÏní halu
se pokraãovalo v modernizaci v˘robního závodu Kvasiny.
Rozsáhlé zmûny zahrnují kromû toho stavbu nové lakovny,
zfiízené ve znamení inovativních technologií a pfiíkladné
ochrany Ïivotního prostfiedí. PouÏíváním moderních lakÛ
fiediteln˘ch vodou se podstatnû sníÏila emise rozpou‰tûdel. Uzavfiené systémy vodní a tepelné cirkulace zamezují
vzniku odpadních vod a ztrátû energie.
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Odbyt

Dodávky zákazníkÛm podle modelÛ
Model

1997

1998

1999

2000

00/99

181 642

166 822

163 547

91 439

-44,1 %

Felicia Combi

77 634

64 595

51 880

35 155

-32,2 %

Felicia Pickup

28 341

26 789

22 132

19 863

-10,3 %

Felicia Vanplus

714

1 716

1 994

707

-64,5 %

Felicia Fun

127

1 205

1 703

864

-49,3 %

Fabia

-

-

823

124 064

X

Fabia Combi

-

-

-

4 808

-

47 876

87 127

90 733

96 253

6,1 %

-

15 246

52 518

62 250

18,5 %

336 334

363 500

385 330

435 403

13,0 %

Felicia

Octavia Limousine
Octavia Combi
Celkem
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Úspûchy v západní Evropû

Odbyt automobilÛ znaãky ·kodaAuto v tomto roce opût
pfiev˘‰il úroveÀ roku pfiedchozího a dosáhl nejvy‰‰ích
hodnot v dosavadní historii. K tomuto úspûchu pfiispûla
zejména zv˘‰ená v˘konnost obchodní organizace ve spojení s ofenzivní nabídkou produktu: nov˘ vÛz ·kodaFabia
byl pfiijat na trhu s vynikajícím ohlasem. âetné zmûny
a zlep‰ení modelové fiady Octavia podstatnû zv˘‰ily její
konkurenceschopnost. Svûtovou premiéru slavily na Mezinárodním autosalonu v PafiíÏi sportovní verze Octavia RS
a nov˘ vÛz Fabia Combi, kter˘ byl do konce roku na nûkter˘ch trzích zaveden.
Na závûr roku byla ·kodaAuto zastoupena v 71 zemích
prostfiednictvím 2 143 prodejcÛ.

Nejvût‰ího nárÛstu dosáhla ·kodaAuto v západní Evropû:
poãtem 229 109 vozidel bylo zákazníkÛm prodáno o 19,2
procenta více automobilÛ neÏ v roce pfiedcházejícím. Více
neÏ 50 procent celosvûtového prodejního objemu tak bylo realizováno na západoevropsk˘ch trzích.
Nejvût‰ím exportním trhem je Nûmecko. Objem prodeje
se zde opût zv˘‰il o 15,9 procenta na 65 219 vozidel.
Kromû Nûmecka se docílilo znaãn˘ch pfiírÛstkÛ prodeje
i ve Velké Británii (+31,8 %, 30 509 vozÛ), ·panûlsku
(+12,9 %, 14 834 vozÛ), Itálii (+16,8 %, 23 005 vozÛ),
Rakousku (+21,9 %, 19 466 vozÛ) a ve ·védsku
(+9,2 %, 18 827 vozÛ).

Vzestup znaãky

Dobré v˘sledky ve stfiední Evropû

Nov˘m prodejním rekordem ·kodaAuto opût upevnila
svou pozici na trhu: celkovû bylo zákazníkÛm dodáno
435 403 vozidel – to odpovídá 13procentnímu pfiírÛstku.

Navzdory stagnujícím tendencím na automobilovém trhu
v âeské republice se spoleãnosti ·kodaAuto podafiilo
i zde dosáhnout zv˘‰ení prodeje: 80 882 vozidel znamená
nárÛst o 6,5 procenta. TrÏní podíl tak stoupl na 52,6 procenta (49,6 % v pfiedchozím roce). Tato hodnota jen podtrhuje vynikající pozici na domácím trhu.
Pouze lehk˘ nárÛst zaznamenala ·kodaAuto ve stfiední
a v˘chodní Evropû. DosaÏen˘ rÛst 1,6 procenta je niÏ‰í

Dodávky zákazníkÛm podle regionÛ
Region

1997

1998

1999

2000

00/99

100 459

81 729

75 952

80 882

6,5 %

85 502

92 841

100 987

102 633

1,6 %

Západní Evropa

125 388

172 058

192 156

229 109

19,2 %

Zámofií a Asie

24 985

16 872

16 235

22 779

40,3 %

336 334

363 500

385 330

435 403

13,0 %

âeská republika
Stfiední a v˘chodní Evropa

Celkem

ve srovnání s jin˘mi odbyti‰ti – dÛvodem je zejména negativní situace na trhu osobních vozidel v Polsku (-25 %)
a na Slovensku (-3 %). Pfiesto se ·kodaAuto podafiilo
zlep‰it i v tûchto zemích svou pozici na trhu: poãtem
39 326 prodan˘ch vozidel (-11,5 %) ãinil podíl na polském trhu 7,9 % (6,6 % v pfiedchozím roce).
Polsko je tak po Nûmecku druh˘m nejvût‰ím exportním trhem pro znaãku ·koda. Na Slovensku zaujímá ·kodaAuto
32 095 prodan˘mi vozidly (+2,1 %) a podílem na trhu
ve v˘‰i 57,2 % (53,8 % v pfiedchozím roce) první místo
na Ïebfiíãku prodejcÛ automobilÛ.
Pozoruhodného nárÛstu docílila ·kodaAuto v Maìarsku
(+13,2 %, 7 707 vozÛ) a v Chorvatsku (+78,4 %,
6 732 vozÛ).
Hospodáfisk˘ rÛst v Rusku se odráÏí i ve v˘voji tamního
automobilového trhu. ·kodaAuto se podafiilo zdvojnásobit
svÛj prodejní objem na 2 924 vozidel.

·kodaFabia byla úspû‰nû zavedena na v‰ech trzích.
124 064 vozÛ dodan˘ch zákazníkÛm dokazují vysokou
konkurenceschopnost nov˘ch modelÛ. V polovinû listopadu zavedla ·kodaAuto model Fabia Combi v âeské republice, ·v˘carsku, Nûmecku, Rakousku a ve Slovenské republice. Francie a Itálie následovaly v prosinci. Do konce
roku bylo zákazníkÛm dodáno 4 808 vozÛ Fabia Combi.
Podíl modelu Fabia na celkovém odbytu ãinil ve vykazovaném roce 29,6 procenta.
Modelová fiada Felicia, jejíÏ v˘robní a odbytové kapacity
stfiídají vozy Fabia, dosáhla rovnûÏ podílu ve v˘‰i 29,1 procenta. Celkem bylo zákazníkÛm dodáno 91 439 vozÛ
Felicia (-44,1 %) a 35 155 Felicia Combi (-32,2 %).

Úspûchy modelové fiady Octavia

Ve srovnání jednotliv˘ch konstrukãních fiad docílila
·kodaAuto s modely Octavia nejvût‰ího prodejního objemu: 36,4 procenta celosvûtového odbytu pfiipadá na modely Octavia Limousine (96 253 vozÛ, +6,1 %) a Octavia
Combi (62 250 vozÛ, +18,5 %).
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Investice na ochranu Ïivotního prostfiedí za období 1991 – 2000 (v mil. Kã)
âi‰tûní odpadních vod

610

Nové lakovací linky, ochrana Ïivotního prostfiedí v lakovnách

790

Ochrana ovzdu‰í, energetické hospodáfiství

5 310

Tepelná izolace stfiech

230

Ochrana pÛdy a spodních vod pfied zneãi‰tûním

290

Ochrana pracovního prostfiedí
Celkem

80
7 310

Îivotní prostfiedí

Hospodafiíme s ohledem na budoucnost, jednáme zodpovûdnû a ‰etfiíme Ïivotní prostfiedí a pfiírodní zdroje.
·kodaAuto si vytkla za cíl stát se firmou s pfiíkladn˘m
vztahem k Ïivotnímu prostfiedí – a to i za cenu vysok˘ch
investic.
Ochranu Ïivotního prostfiedí jsme formulovali ve smûrnicích, které jsou závazné pro v‰echny. Na‰im zamûstnancÛm se v nich ukládá povinnost dodrÏovat na v‰ech pfiíslu‰n˘ch pracovi‰tích nejen zákony a pfiedpisy, ale také
interní pokyny ·kodaAuto, a za jejich dodrÏování nést
osobní zodpovûdnost.
Ochrana Ïivotního prostfiedí ve spoleãnosti ·kodaAuto

slednû nahrazovala stará zafiízení, nevyhovující ekologick˘m
standardÛm, nov˘mi technologiemi, které Ïivotní prostfiedí
nezatûÏují. Proto se podafiilo zredukovat zneãi‰Èování
vzduchu a odpadních vod od roku 1992 na pouh˘ zlomek
pÛvodních hodnot, i kdyÏ se objem produkce za stejnou
dobu zdvojnásobil. Kromû toho zahájila ·kodaAuto likvidaci star˘ch ekologick˘ch zátûÏí.
Riziková pracovi‰tû, na kter˘ch jsou zamûstnanci vystaveni
hluku, prachu a ‰kodliv˘m chemick˘m látkám, se postupnû
odstraÀují. Za posledních devût let se tak podafiilo redukovat jejich poãet témûfi o polovinu.
Roku 2001 má b˘t uzavfien certifikaãní proces vztahu k Ïivotnímu prostfiedí podle ISO 14001.

Opatfiení smûfiující k trvalé ochranû Ïivotního prostfiedí pfiesahují zákonem stanoven˘ rámec. ·kodaAuto se zavázala
pÛsobit jako hybná síla spoleãenského v˘voje, kter˘ staví
ekologickou perspektivu do jedné fiady s ekonomick˘mi cíli.
Proto také úzce spolupracuje se v‰emi zúãastnûn˘mi skupinami a úfiady, neboÈ jen tak se dají najít komplexní fie‰ení
na trvalou ochranu Ïivotního prostfiedí celého regionu.
JiÏ roku 1995 pfiedloÏila ·kodaAuto svou vlastní politiku
ochrany Ïivotního prostfiedí, která byla v roce 1999 aktualizována. Tato politika je závazná pro v‰echny – aÈ uÏ jde
o ãlena pfiedstavenstva ãi dûlníka ve v˘robû. „Strategická
komise pro Ïivotní prostfiedí“ pod vedením pfiedsedy pfiedstavenstva dohlíÏí na dodrÏování a prosazování programu
na ochranu Ïivotního prostfiedí.
Od roku 1991 ãinily celkové investice na ochranu Ïivotního prostfiedí 7 310 mil. Kã. ·kodaAuto v této dobû dÛ-
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Zamûstnanci

Struktura kvalifikace (v procentech)

Základní ‰kola

11,0

Vysoká
‰kola

52,7

Odborná ‰kola
a kvalifikovan˘
dûlník

7,5
28,8

Stfiední odborná ‰kola a kvalifikovan˘ dûlník s maturitou

Úspûchy znaãky ·kodaAuto umoÏnily v minulém roce
vznik témûfi 2 000 nov˘ch pracovních míst. Sv˘m pracovním elánem a kreativitou jsou v‰ichni spolupracovníci
a spolupracovnice klíãem k úspûchu ·kodaAuto.
Na fie‰ení rozmanit˘ch úkolÛ v tuzemsku a zahraniãí potfiebuje ·kodaAuto mimofiádnû v˘konnou strukturu zamûstnancÛ, ve které zku‰ení pracovníci kladou poÏadavky
na mladé kolegy a zároveÀ je podporují, aby se obû strany
od sebe navzájem uãily a spoleãnû fie‰ily budoucí úlohy.
Z tohoto dÛvodu je tûÏi‰tûm na‰í personální politiky získávání a v˘chova na‰ich budoucích vedoucích pracovníkÛ.
Svou vzdûlávací ofenzívu a zamûfiení na dorost ·kodaAuto
ve v‰ech pracovních t˘mech dále zintenzívÀovala, a vytvofiila tak dobré pfiedpoklady pro úspû‰n˘ rÛst i v budoucnosti.

V˘voj struktury a poãtu zamûstnancÛ

Sv˘m kurzem zamûfien˘m na rÛst vytvofiila ·kodaAuto
ãetná nová pracovní místa. Ke konci roku zde bylo zamûstnáno 22 588 (pfiedchozí rok 20 322) pracovníkÛ. NárÛst
o 11 procent je z velké ãásti v˘sledkem novû zamûstnan˘ch inÏen˘rÛ, technikÛ a hospodáfisk˘ch zamûstnancÛ –
zãásti zku‰ené síly, zãásti absolventÛ vysok˘ch ‰kol – na
v˘robû nové konstrukãní fiady Fabia.
Pomûr dûlníkÛ a technicko-hospodáfisk˘ch zamûstnancÛ
je 71:29.
Podíl Ïen na celkovém poãtu zamûstnancÛ ãiní 25 procent,
jejich zastoupení v managementu firmy pak 5,5 procenta.
PrÛmûrn˘ vûk v‰ech zamûstnancÛ je 37:36,2 roku u dûlníkÛ a u technicko-hospodáfisk˘ch zamûstnancÛ 38,9 roku.
PrÛmûrná délka pfiíslu‰nosti k podniku je 10,8 roku.
Podnikové vzdûlávání

Dávat stále nové podnûty, uskuteãÀovat strategie k dosaÏení co nejlep‰ích v˘sledkÛ, dÛslednû provádût kontroly
úspû‰nosti v˘sledkÛ – tak definovala ·kodaAuto proces
podnikového vzdûlávání, kter˘ má pfiipravit její zamûstnance, a tudíÏ i celou firmu, na nároãné v˘zvy a úkoly budoucnosti. ·kodaAuto pfiitom vychází z kvalifikaãního konceptu, v jehoÏ stfiedu zájmu jsou právû pracovníci firmy.
V praxi to znamená, Ïe ‰kolící opatfiení se fiídí individuálními pfiedpoklady zamûstnancÛ a jejich specifick˘mi úkoly.
Základnou je rÛznorodá nabídka uãebních a ‰kolicích metod,
které se dají individuálnû kombinovat. Stálá anal˘za uãebních v˘sledkÛ, hodnocení metod, projektÛ a programÛ zaji‰Èuje jakost tûchto personálních kvalifikaãních opatfiení.
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V˘voj poãtu pracovníkÛ (bez cizího personálu)
Závod

1996

1997

1998

1999

2000

14 428

16 565

17 903

17 636

19 527

Vrchlabí

1 088

1 170

1 249

1 379

1 646

Kvasiny

1 205

1 242

1 289

1 307

1 415

Celkem

16 721

18 977

20 441

20 322

22 588

Mladá Boleslav

Poãet diplomantÛ a praktikantÛ
1996

1997

1998

1999

2000

164

310

643

556

677

Praktikanti ze zahraniãí

76

81

97

75

80

Diplomanti z âeské republiky

17

31

41

39

34

Diplomanti ze zahraniãí

41

27

12

5

7

Praktikanti z âeské republiky

V centru vzdûlávacích programÛ roku 2000 byla pfiíprava na
nábûhy nov˘ch v˘robních procesÛ, jako byl napfiíklad nov˘ závod na v˘robu agregátÛ. Dal‰ími stûÏejními body byly do‰kolování v oblasti elektroniky, projekt „‰kola mistrÛ“, kvalifikace
na úseku podnikové ekonomiky a pfiíprava managementu.
Rozvoj managementu

Mezinárodní orientace a celosvûtová integrace personální
práce se stávají stále dÛleÏitûj‰ími – my v ní vidíme základní kompetenci podnikového my‰lení a jednání. K nejdÛleÏitûj‰ím úkolÛm vykazovaného roku proto patfiil celokoncernov˘ projekt „Kvalifikaãní standardy“. Hlavním cílem
tohoto projektu byla definice minimálních poÏadavkÛ na
odbornou a osobní kvalifikaci managementu a budoucích
fiídících pracovníkÛ v rámci koncernu Volkswagen. Projekt
je provázen zintezívnûním mezinárodní pracovní rotace.
V‰echna tato opatfiení vedou ke zv˘‰ení internacionálního
charakteru koncernu, a tím i znaãky ·kodaAuto.
Pfiíkladem je vypracování spoleãn˘ch v˘bûrov˘ch a posudkov˘ch fiízení ãi kvalifikaãních opatfiení. Díky nim jsme
schopni zachytit v‰echny dÛleÏité osobní, sociální a metodické kompetence a srovnat je s ohledem na standardy
koncernu. ZároveÀ jsou tato kritéria i nástrojovou základnou pro zji‰Èování potenciálu, plánování posloupnosti,
podporu perspektivních pracovníkÛ a v˘voj fiídících sil.
ZaloÏení vlastní vysoké ‰koly

Ve ·kodaAuto Vysoké ‰kole se sídlem v Mladé Boleslavi
studuje od záfií 68 studentÛ – vãetnû sedmi zamûstnancÛ
firmy ·kodaAuto – profesní bakaláfiské studium Ekonomika
a management, které trvá 3,5 roku. Je prakticky orientované,
zamûfiené na automobilov˘ prÛmysl. V pátém semestru absolvují studenti odbornou praxi pfiímo ve firmû ·kodaAuto
nebo u jiné spoleãnosti koncernu Volkswagen.
Institut pro prÛmyslov˘ a finanãní management (IPFM)

Od listopadu 1998 se v IPFM, zaloÏeném spoleãností
·kodaAuto a partnersk˘mi firmami, nabízí studium podle
amerického vzoru, ukonãené titulem MBA (Master of
Business Administration). Institut sídlí v Praze a obrací se
pfiedev‰ím na inÏen˘ry ze stfiedoevropsk˘ch firem.
Nosn˘mi my‰lenkami studia je internacionalita a orientace
na praxi. IPFM spolupracuje s profesory mezinárodnû
uznávan˘ch univerzit a vysok˘ch ‰kol.
V roce 2000 byla oficiálnû zahájena spolupráce s jednou
americkou vysokou ‰kolou. Jejím cílem je „double degree“ – získání jak titulu MBA praÏského Institutu, tak
i MBA partnerské univerzity, kter˘ je uznáván v USA.
Program studia je sestaven modulárním zpÛsobem a obsahuje 24 kurzÛ po 24 vyuãovacích hodinách.
Vzdûlávací program v IPFM v roce 2000 úspû‰nû ukonãilo
10 studentÛ, sedm z nich dnes pracuje ve spoleãnosti
·kodaAuto. Souãasné studium absolvuje 18 studujících,
z nichÏ 13 pochází ze ·kodaAuto.

V dubnu roku 2000 zaloÏila ·kodaAuto se státním souhlasem vlastní vysokou ‰kolu – je to dosud jediná soukromá
firemní vysoká ‰kola v âeské republice.
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Index úrazovosti 1996 – 2000

10,7

7,6
7,2
5,9
5,4

1996

1998

1999

Personální marketing

Bezpeãnost práce

·kodaAuto koncentruje personální marketing firmy uÏ po
léta na vysoké ‰koly a se zv˘‰en˘m úsilím pokraãovala
v této strategii i ve vykazovaném roce. Do programu tak
byly napfiíklad zahrnuty univerzity v Pardubicích a Ústí nad
Labem. ·kodaAuto se dafií vzbudit uÏ bûhem studia zájem mlad˘ch lidí o firmu a prezentovat se jako ideální
partner pro start do pracovního Ïivota. Poãet diplomov˘ch
prací a praktikantÛ ve firmû ·kodaAuto se v roce 2000
opût zv˘‰il.

Trend sniÏování pracovní úrazovosti zapoãat˘ v roce 1992
pokraãoval i v roce 2000. Tento kontinuální v˘voj je nepochybnû v˘sledkem dlouhodob˘ch opatfiení s cílem zlep‰it
jak pracovní podmínky, tak i dal‰í vzdûlávání zamûstnancÛ.
Ukázalo se, Ïe nárÛst produktivity v minulém roce byl vÏdy
doprovázen souãasn˘m zlep‰ením bezpeãnostních opatfiení a ochrany zdraví na pracovi‰ti.
Hodnota ukazatele úrazovosti (poãet úrazÛ na 1 milion
pracovních hodin) ve v˘‰i 5,4 (pfiedchozí rok 5,9) potvrzuje nízkou úroveÀ úrazovosti.

Systém zdravotního a sociálního zabezpeãení

Ve vykazovaném roce byla ukonãena modernizace celopodnikového systému stravování zamûstnancÛ, zahájená
roku 1999.
·kodaAuto pozvala v‰echny spolupracovníky, rodinné pfiíslu‰níky a hosty na „Den otevfien˘ch dvefií“ – pfies 40 000
lidí pfii‰lo, aby se informovalo o spoleãnosti a jejích produktech.
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1997

2000

35

35

Krok od prÛmyslové spoleãnosti starého raÏení k informaãní spoleãnosti, orientované na vûdomosti, se stal
skuteãností – ve ·kodaAuto patfií inteligentní vyuÏívání
nov˘ch informaãních technologií mezi základní kompetence. Cílem dÛslednû zavádûné digitalizace je zv˘‰ení
produktivity ve v‰ech oblastech firemních aktivit a zaji‰tûní dal‰ích moÏností rÛstu ·kodaAuto.
V rámci koncernu Volkswagen si má témûfi 300 000 lidí
dennû vymûÀovat informace a rychle a efektivnû spolupracovat. Z toho vypl˘vá integrace pracovních procesÛ
a informaãních systémÛ, která vede ke koordinované
spolupráci mezi firmou ·kodaAuto a ostatními znaãkami
koncernu Volkswagen.
E-byznys

Intranet, extranet a Internet hrají ve ·kodaAuto ústfiední roli jako pracovní nástroje a komunikaãní prostfiedek:
cílem je odvíjení v‰ech pracovních procesÛ v rámci firmy
i s externími partnery cestou digitálního pfienosu dat.
Vysoce v˘konné IT systémy a propojení v síti rozhodují
stále více o podílech na trhu a úspûchu spoleãnosti.
Jejich úãinné a pruÏné vyuÏívání je klíãem k novû vytváfien˘m procesním tokÛm, soubûÏn˘ch s procesem vytváfiení
hodnot.
Procesy technického v˘voje

Aby se v˘vojové práce podstatnû urychlily, zavedla
·kodaAuto nov˘ digitální pracovní proces i v oblasti technického v˘voje. Vedle dal‰ího roz‰ífiení klasick˘ch technologií CAD v oblasti designu, konstrukce a v˘poãtÛ se dostává do popfiedí úplné zobrazení vozidla v poãítaãi. Tímto
zpÛsobem se napfiíklad mohou provûfiovat virtuální prototypy; pomocí komplexních v˘poãtÛ se dají provádût geo-
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Informaãní systémy

metrické zkou‰ky montáÏe ãi simulovat zatíÏení vozu na
silnici nebo na zku‰ebním úseku. Práce na digitálním prototypu je podpofiena nasazením nejmodernûj‰ích technik
virtuální reality.
Nákupní a logistické procesy
Business to business

V procesech mezi obchodními partnery, zvan˘ch business
to business, jsou obchodní styky mezi spoleãností
·kodaAuto a jejími partnery elektronicky zviditelnûny
a podporovány. Konstrukãní a plánovací údaje jsou pro
v‰echny zúãastnûné centrálnû k dispozici. Pomocí
Globálního systému dotazÛ (GAS) a systému odkazÛ ke
v‰em dodavatelÛm ·kodaAuto (ESL) je nyní moÏné vyfiizovat objednávky v˘robního materiálu elektronickou cestou. První krok smûrem k elektronickému obchodu je tímto uãinûn. Dodavatelé obdrÏí objednávky digitální cestou.
Více neÏ 90 procent dodavatelÛ je uÏ se ·kodaAuto ve
spojení on-line. Se v‰emi dodavateli pfiímo do v˘roby (just
in time) existuje spojení EDI na elektronickou v˘mûnu dat;
jiÏ 74 % v˘robního materiálu se nakupuje automaticky
pfies EDI, zbytek probíhá jin˘mi elektronick˘mi cestami.
Také platební styk se uskuteãÀuje prostfiednictvím EDI.
Odbavování celních prohlá‰ení pro ãeskou celní správu
cestou EDI se v souãasné dobû pfiipravuje.

vozidla a odeslání objednávky zvolenému prodejci. Vedle
toho si zákazník mÛÏe vybrat ze stálé nabídky vozidel nebo se rozhodnout pro ojet˘ vÛz.
Tisíce zájemcÛ nav‰tíví dennû webové stránky www.skoda-auto.com, které nabízejí obsáhlé informace o podniku
a jeho v˘robcích. Ve vykazovaném roce se více neÏ polovina v‰ech kupcÛ vozÛ ·koda v âeské republice pfiedem
on-line informovala o vybraném automobilu.
Pro novináfie a prodejní partnery nabízí ·kodaAuto na
Internetu prÛbûÏnû aktualizovanou textovou a obrazovou
databanku, jakoÏ i audio- a videosoubory s moÏností
staÏení dat.
PodpÛrné procesy
Business to employee

Pro zamûstnance se firemní Intranet uÏ stal nejdÛleÏitûj‰ím portálem k interním informacím – aÈ uÏ se t˘kají jejich ãinnosti pro znaãku ·kodaAuto anebo spolupráce
s ostatními znaãkami a spoleãnostmi koncernu Volkswagen.
Hlavním cílem je co nejrychlej‰í dosaÏitelnost informací
a vûdomostí, taktéÏ zviditelnûní a podpora pracovních
procesÛ.

Odbytové procesy
Business to consumer

Elektronické obchodní aktivity ·kodaAuto, zejména jednotná internetová prezentace na rÛzn˘ch trzích, jsou dohodnuty s prodejními partnery. Prostfiednictvím modulÛ
podporuje ·kodaAuto virtuální trhy v jednotliv˘ch zemích: zákazníkÛm se nabízí moÏnost osobité konfigurace
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Komunikace

Souãástí úspûchu znaãky ·kodaAuto je firemní komunikace: v jejím centru ov‰em stojí nejenom nové modely ãi
hospodáfiks˘ v˘voj ·kodaAuto, ale také spoleãenské aktivity podniku. DÛsledná komunikace, která úspû‰n˘ v˘voj
provázela, si zachovává nejvy‰‰í prioritu ve v‰ech komunikaãních opatfieních firmy. ·kodaAuto se pfiitom vÏdy fiídí
zásadami otevfieného a korektního styku s vefiejností.

Komunikace mezi zamûstnanci

Vyslovenû otevfiená komunikaãní kultura podstatnû pfiispívá k vysokému stupni informovanosti, a tím i k motivaci
zamûstnancÛ a jejich identifikaci s firmou.
·kodaAuto pfiitom pouÏívá jak tradiãní, tak i moderní média: ústfiední roli zde hraje zamûstnaneck˘ ãasopis, kter˘
je k dispozici v ti‰tûné podobû i digitálnû v podnikovém
intranetu.

·kodaAuto v tisku

Na ãetn˘ch prezentacích sv˘ch v˘robkÛ ·kodaAuto informovala domácí i mezinárodní média o nov˘ch modelech.
Aktualizovaná Octavia byla spolu se sportovní verzí RS
pfiedstavena v Budape‰ti. Na pafiíÏském autosalonu slavila
·kodaAuto svûtovou premiéru nového modelu Fabia
Combi.
Také v roce 2000 se zpravodajství o ·kodaAuto zintenzívnilo. Úspû‰n˘ v˘voj podniku v minul˘ch letech se setkal
s pozitivním ohlasem domácího i mezinárodního tisku.
âetná vyznamenání odborn˘ch ãasopisÛ jakoÏ i vynikající
ocenûní ve ãtenáfisk˘ch anketách podtrhují konkurenceschopnost vozidel ·kodaAuto a jejich pozici na trhu.
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Sponzoring

·kodaAuto je nejvût‰í podnik âeské republiky.
Spoleãenskou zodpovûdnost vypl˘vající z této skuteãnosti
bere ·kodaAuto velice váÏnû a angaÏuje se jako sponzor
institucí i jednotlivcÛ. Vedle charitativních a sociálních
zafiízení podporuje firma ·kodaAuto i sportovní, kulturní
a umûlecké aktivity.
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Sport

Humanitární angaÏovanost

Podpora sportovních aktivit má ve spoleãnosti ·kodaAuto
uÏ dlouhou tradici. Nejrychlej‰í t˘mov˘ sport svûta není
mysliteln˘ bez perfektní spolupráce za vysokého tempa,
spolu s elegancí a dÛslednou vÛlí po vítûzství – to jsou kritéria, která dlouhodobû spojují lední hokej se spoleãností
·kodaAuto. První spolupráce byla navázána na mistrovství
svûta 1992. Od té doby se také datuje partnerství
·kodaAuto s národním hokejov˘m t˘mem âR (mistrem
svûta z Vídnû a olympijsk˘m vítûzem z Nagana). Od roku
1993 pfievzala ·kodaAuto úlohu hlavního sponzora MS
v ledním hokeji.
Mistrovství svûta v ledním hokeji 2000 v Petrohradû bylo
opût velmi úspû‰né jak pro ãesk˘ národní t˘m, tak i pro
spoleãnost ·kodaAuto: reprezentanti âeské republiky –
s logem ·kodaAuto na dresech a helmách – se stali
mistry svûta.

UÏ po léta podporuje ·kodaAuto Svaz paraplegikÛ.
âetn˘m projektÛm pomáhá spoleãnost formou finanãních
pfiíspûvkÛ. Ve vykazovaném roce se ·kodaAuto stala navíc
partnerem Kliniky dûtské onkologie FN v Praze.

Umûní a kultura

Kulturní aktivity potfiebují silné partnery – podle této zásady podporuje ·kodaAuto vynikající umûlecké v˘kony, které reprezentují ãeskou kulturu. Na pozadí zmen‰ujících se
kulturních rozpoãtÛ ze strany státu a obcí pfiipadá soukromému hospodáfiství stále v˘znamnûj‰í úloha. Mezi partnery firmy ·kodaAuto patfií âeská filharmonie, Opera
Národního divadla, Státní opera Praha.
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Svûty proÏitkÛ znaãky ·kodaAuto
V˘voj náv‰tûvnosti v muzeu (v tis.)
87

88

1999

2000

78
66
37

1996

Podstatu, charakter a renomé ·kodaAuto je moÏné nejlépe pochopit v novém pavilónu ve mûstû automobilÛ
Autostadt ve Wolfsburgu, v Zákaznickém centru anebo
·kodaAuto Muzeu v Mladé Boleslavi ãi na stálé v˘stavû
v Berlínû na tfiídû Unter den Linden: na v‰ech tûchto
místech setkání zaÏijí náv‰tûvníci jedineãnou symbiózu
inovativní síly a stále Ïivé tradice. A navíc tato fóra pfiispívají k diskusi – ·kodaAuto totiÏ dialog pfiímo vyhledává.
Nov˘ pavilón ve mûstû automobilÛ Autostadt

Jako „Svûtové fórum automobilismu“ byl Autostadt
otevfien pro náv‰tûvníky souãasnû se Svûtovou v˘stavou
EXPO 2000. Spolu s na‰í obchodní organizací slouÏí
k získávání nov˘ch zákazníkÛ a jejich dlouhodobé vazbû
na znaãku. Také ·kodaAuto vyuÏívá tuto platformu se
sv˘m vlastním znaãkov˘m pavilónem. Jeho architektura,
inscenace a objekty ztûlesÀují nápaditou funkãnost
a tvÛrãí potenciál ·kodaAuto. Náv‰tûvník zde objeví
znaãku s dlouholetou tradicí, která své v˘robky neváÏe
pouze na technick˘, ale také na kulturní v˘voj a identitu,
vyjádfiené vizuálními a akustick˘mi obrazy. Interaktivní
multimediální prezentace v kopuli pavilónu byla vyznamenána 1. cenou na Ars Electronica v Linci. Pavilón
·kodaAuto se tû‰í velkému zájmu náv‰tûvníkÛ Autostadtu.
Za prvních sedm mûsícÛ od jeho otevfiení vyuÏilo více
neÏ 280 000 náv‰tûvníkÛ pfiileÏitosti se se znaãkou
·koda blíÏe seznámit.
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1997

1998

·kodaAuto Muzeum

·kodaAuto Muzeum – uÏ tradiãní místo prezentace
znaãky – oslavilo ve vykazovaném roce pûtileté trvání.
Za toto období sem zavítalo na 350 000 náv‰tûvníkÛ
z celého svûta, aby zaÏili více neÏ stoletou historii a moderní souãasnost znaãky ·koda.
Tradice prezentace nov˘ch vozÛ prodejním partnerÛm
pokraãovala ve vykazovaném roce modelem Fabia
Combi.
V tomto roce se také opût zv˘‰ila informaãní nabídka
muzea. Po nároãném restaurování zde mohou náv‰tûvníci napfiíklad obdivovat luxusní limuzínu ·koda 645
z roku 1931.
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Finanãní situace

V˘voj hospodáfiského v˘sledku po zdanûní (mil. Kã)

V˘voj rentability trÏeb (%)

2 239

2 637

3 336

1 168
163
2,1

2,4

2,4

1999

2000

1,3
0,3

1996

1997

1998

1999

2000

1996

1998

Bilanãní suma spoleãnosti ·kodaAuto ve vykazovaném
období opût zfietelnû vzrostla o 11 051 mil. Kã na 66 661
mil. Kã. Tento nárÛst o 20 procent je v˘razem zv˘‰eného
objemu prodeje, jakoÏ i zv˘‰ené investiãní ãinnosti.
V˘sledek po zdanûní vzrostl na 3 336 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje zv˘‰ení oproti minulému roku o 27 procent. Krytí
investiãniho majetku vlastním jmûním ve v˘‰i 66,5 procenta se stejnû jako v uplynulém období pohybuje na
stejnû vysoké úrovni (v pfiedchozím roce 67,4 %).
Do v˘voje nov˘ch produktÛ a technologií bylo investováno
o 2 539 mil. Kã více neÏ v roce 1999; investiãní ãinnost tak
dosáhla v˘‰e 13 248 mil. Kã. Hrub˘ penûÏní tok (brutto
cash flow) se zv˘‰il o 10 procent a byl z 81,2 procenta opût
pouÏit na financování podstatné ãásti investiãní ãinnosti.

(1,4 %), náhradních dílÛ a pfiíslu‰enství (4,8 %).
Obzvlá‰tû pozitivnû se vyvíjely trÏby z prodeje v západní
Evropû: bylo zde dosaÏeno zv˘‰ení o 24 procenta na
80 499 mil. Kã. TrÏby z prodeje na tûchto trzích pfiedstavují 59,1 procenta celkového obratu.
Také v âeské republice se dosáhlo nárÛstu trÏeb z prodeje
z 20 881 mil. Kã na 24 057 mil. Kã (+15 %). Podíl tohoto trhu na celkovém obratu ãinil ve vykazovaném roce
17,7 procenta. Navzdory pouze nepatrnû zv˘‰enému celkovém trhu se ·kodaAuto v âeské republice podafiilo
zv˘‰it objem prodeje vozidel.
Na trzích stfiední a v˘chodní Evropy bylo dosaÏeno obratu
ve v˘‰i 25 561 mil. Kã. Znamená to nárÛst o 20 procent
ve srovnání s minul˘m rokem.

Hospodáfisk˘ v˘sledek
TrÏby z prodeje

Hospodáfisk˘ v˘sledek

SoubûÏnû s dodávkami zákazníkÛm se zv˘‰il i prodej obchodním organizacím z 376,3 tis. vozidel na 448,4 tis. vozidel (+19 procent). TrÏby z prodeje ve v˘‰i 136 mld. Kã
(1999: 110 mld. Kã) zfietelnû pfiesáhly v˘sledky minulého
roku.
Tohoto zv˘‰ení prodejních trÏeb se dosáhlo také zmûnou
mixu zemí, modelÛ a v˘bav: díky tûmto zmûnám se prodalo více vozidel v západní Evropû, podíl modelové fiady
Octavia na celkovém prodeji stoupl na 43,8 procenta.
Prodej vozidel se na celkov˘ch trÏbách podílí 93,8 procenta, zb˘vajících 6,2 procenta pfiipadá na prodej komponent
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1997

V roce 2000 bylo dosaÏeno hospodáfiského v˘sledku pfied
zdanûním ve v˘‰i 4 175 mil. Kã. Tento v˘sledek byl podstatnû ovlivnûn siln˘m devizov˘m kurzem ãeské koruny.
Tvorba pfiidané hodnoty se oproti pfiedchozímu roku zv˘‰ila o 464 mil. Kã na 18 977 mil. Kã.
Odpisy investiãního majetku vzrostly z dÛvodu rozsáhl˘ch
investic o 1 252 mil. Kã (+19 %) na 7 768 mil. Kã.
NárÛst osobních nákladÛ se vzhledem k objemu prodeje
vyvíjel podproporcionálnû.
Finanãní v˘sledek hospodafiení ve v˘‰i -1 029 mil. Kã
pfiedstavuje podstatné zlep‰ení a zv˘‰ení o 393 mil. Kã
(+28 %) oproti pfiedchozímu roku.
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V˘voj trÏeb z prodeje podle trhÛ (mil. Kã)
136 283

110 409

105 704

6 166

3 298

3 610

Zámofií, Asie

56 914

20 845

24 335

64 874

80 499

Západní Evropa

21 356

25 561

Stfiední
a v˘chodní
Evropa

20 881

24 057

Tuzemsko

1998

1999

2000

V˘kaz ziskÛ a ztrát k 31. 12. 2000 (mil. Kã)
2000
%
mil. Kã z obratu
TrÏby

1999
%
mil. Kã z obratu

1998
%
mil. Kã z obratu

136 283

100,0

110 409

100,0

105 704

100,0

Pfiidaná hodnota

18 977

13,9

18 513

16,8

17 516

16,6

Osobní náklady

7 465

5,5

6 629

6,0

5 803

5,5

Odpisy

7 768

5,7

6 516

5,9

6 018

5,7

Ostatní v˘nosy a náklady

1 460

1,1

-132

-0,1

-389

-0,4

-1 029

-0,8

-1 422

-1,3

-1 604

-1,5

839

0,6

1 177

1,1

1 463

1,4

3 336

2,4

2 637

2,4

2 239

2,1

136 283

100,0

110 409

100,0

105 704

100,0

103

0,1

304

0,3

1 533

1,4

2 370

1,7

1 120

1,0

1 362

1,3

V˘kony

138 756

101,8

111 833

101,3

108 599

102,7

Spotfieba materiálu a energie *)

105 996

77,8

80 426

72,8

78 899

74,6

SluÏby

13 783

10,1

12 894

11,7

12 184

11,5

Pfiidaná hodnota

18 977

13,9

18 513

16,8

17 516

16,6

Hosp. v˘sledek z finanãních operací
DaÀ z pfiíjmÛ za úãetní období
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní

Pfiidaná hodnota (mil. Kã)
TrÏby
Zmûna stavu zásob
Aktivace vlastních v˘konÛ

*) Vãetnû pofiizovacích nákladÛ na zboÏí
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Bilanãní struktura (mil. Kã)
Aktiva

31. 12. 2000

%

31. 12. 1999

%

31. 12. 1998

%

39 175

58,8

33 687

60,6

29 482

57,4

9 014

13,5

7 703

13,8

7 857

15,3

17 629

26,4

12 559

22,6

12 201

23,7

843

1,3

1 661

3,0

1 835

3,6

66 661

100,0

55 610

100,0

51 375

100,0

Vlastní jmûní

26 032

39,1

22 700

40,8

20 236

39,4

Cizí zdroje

40 629

60,9

32 910

59,2

31 139

60,6

Pasiva celkem

66 661

100,0

55 610

100,0

51 375

100,0

Stálá aktiva
Zásoby
Pohledávky a ostatní aktiva
Finanãní majetek
Aktiva celkem

Pasiva

Ke krytí kapitálové potfieby uvedla ·kodaAuto na trh emisi
domácích dluhopisÛ v celkové v˘‰i 10 mld. Kã, které jsou
obchodovány na vedlej‰ím trhu Burzy cenn˘ch papírÛ
Praha, a. s.; jejich doba splatnosti ãiní pût, sedm a deset let.
Byla tak nahrazena pÛjãka ze strany VW Investments Ltd.
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní ãinil ve vykazovaném
roce 3 336 mil. Kã (+27 %).
Bilanãní ukazatele

V závislosti na zv˘‰eném objemu obchodÛ a vysoké investiãní ãinnosti vzrostla celková aktiva spoleãnosti z 55 610
mil. Kã na 66 661 mil. Kã. Investiãní majetek se zv˘‰il
o 5 488 mil. Kã (+16 %).
Na základû dosaÏeného hospodáfiského v˘sledku po zdanûní ve v˘‰i 3 336 mil. Kã se zv˘‰ilo vlastní jmûní na
26 032 mil. Kã (1999: 22 700 mil. Kã).
Krytí investiãního majetku vlastním jmûním se nyní pohybuje kolem 66,5 procenta (1999: 67,4 %).
Objem investic se nadále zv˘‰il a v obchodním roce 2000
ãinil 13 248 mil. Kã. Hrub˘ cash flow vzrostl na 10 756
mil. Kã (1999: 9 780 mil. Kã) a financovalo se z nûj 81,2
procenta investiãní ãinnosti.
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Dcefiiné spoleãnosti

V˘sledky dcefiin˘ch spoleãností odráÏejí v˘voj na jednotliv˘ch trzích.
·kodaAuto Deutschland GmbH pokraãovala ve vzestupném trendu uplynul˘ch let a prodala 67,6 tis. vozidel
(1999: 57,1 tis.). V˘sledek pfied zdanûním byl poprvé
ovlivnûn tvorbou rezerv na základû nafiízení EU o zpûtném
odbûru star˘ch vozidel a dosáhl v˘‰e -54,7 mil. Kã (1999:
159,8 mil. Kã).
·KODA AUTO Slovensko, s.r.o. se podafiilo zlep‰it v˘sledek
pfied zdanûním o 94 procent: dosaÏen˘ch 69,6 mil. Kã
znamená nárÛst o 33,8 mil Kã ve srovnání s minul˘m rokem. Objem prodeje ãinil 32,8 tis. vozidel (1999:
31,3 tis.).
·KODA AUTO Polska, S. A. zaznamenala zisk pfied zdanûním ve v˘‰i 81,6 mil. Kã (1999: 60,4 mil. Kã). Siln˘ recesivní v˘voj na celkovém trhu (-25 %) mûl za následek
sníÏení prodejÛ, i kdyÏ nepomûrnû men‰í, i ve ·koda Auto
Polska – na 41,2 tis. vozidel (-8 %; 1999: 44,9 tis.).
Pfievzetí akcií

V první polovinû roku pfievzala spoleãnost Volkswagen AG
po jednáních s vládou âeské republiky zbyl˘ch 30 procent
akcií ·kodaAuto od Konsolidaãní banky a. s.
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V˘voj ãisté likvidity (mil. Kã)

31. 12. 2000

31. 12. 1999

Zmûna

843

1 661

-818

Bankovní úvûry

-4 850

-3 000

-1 850

âistá likvidita

-4 007

-1 339

-2 668

Finanãní majetek

V˘voj investiãní ãinnosti a cash flow brutto (mil. Kã)
13 248

9 .780
10 709

10 417

10 756
9 780
4 .837

5 .179

8 795

7 710

Investiãní ãinnost
Hrub˘ cash flow

8 658
2 .009
5 179

7 069

1996

1997

Zmûna ãisté likvidity (v mil. Kã)

1998

1999

2000

2000

1999

1998

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní

+3 336

+2 637

+2 239

Odpisy *

+8 051

+6 712

+6 032

-631

+431

+524

+ Cash flow brutto

+10 756

+9 780

+8 795

Zmûna stavu zásob

-1 311

+154

-1 218

Zmûna stavu pohledávek a ostatních aktiv

-5 361

-566

-308

-33

-275

+154

-4

-174

0

+6 533

+1 116

+1.012

-176

+255

-360

+10 580

+10 035

+8 435

-13 873

-11 313

-9 317

+625

+604

+659

-13 248

-10 709

-8 658

-2 668

-674

-223

Zmûna stavu stfiednûdob˘ch a dlouhodob˘ch rezerv

Zmûna stavu krátkodob˘ch rezerv
Zmûna vlastního jmûní
Zmûna závazkÛ a ostatních pasiv
(bez zmûny stavu úvûrÛ)
+ Ostatní vnitfiní financování
= PfiírÛstek prostfiedkÛ z bûÏné ãinnosti
Investice
Úbytek stál˘ch aktiv
- Investiãní ãinnost
= Zmûna ãisté likvidity

* Zahrnuje zúãtování komplexních nákladÛ pfií‰tích období ve v˘‰i 291 mil. Kã (1999: 208 mil. Kã, 1998: 20 mil. Kã).
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Úãetní závûrka
k 31. prosinci 2000
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V˘rok
auditora

PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
Katefiinská 40
120 00 Praha 2
âeská Republika
Telefon +420 (2) 51 15 11 11
Telefax +420 (2) 51 15 61 11
Iâ 40765521
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ZPRÁVA NEZÁVISL¯CH AUDITORÒ
AKCIONÁ¤ÒM SPOLEâNOSTI ·KODA AUTO a. s.

Provedli jsme audit pfiiloÏené rozvahy spoleãnosti
·KODA AUTO a. s. k 31. prosinci 2000, souvisejícího
v˘kazu ziskÛ a ztrát a pfiílohy, vãetnû v˘kazu penûÏních
tokÛ, za rok 2000 (dále „úãetní závûrka"), uveden˘ch
ve v˘roãní zprávû na stranách 50 aÏ 63. Za sestavení
úãetní závûrky a za vedení úãetnictví odpovídá pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na‰í úlohou je vydat na základû
auditu v˘rok k této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ
âeské republiky. Tyto normy poÏadují, aby byl audit
naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné
nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem
provedená ovûfiení prÛkaznosti ãástek a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch odhadÛ
uãinûn˘ch vedením spoleãnosti a zhodnocení celkové
prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vydání
v˘roku.
Podle na‰eho názoru pfiiloÏená úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech majetek,
závazky a vlastní jmûní spoleãnosti ·KODA AUTO a. s.
k 31. prosinci 2000, v˘sledek jejího hospodafiení a její
penûÏní toky za rok 2000 v souladu se zákonem
49

o úãetnictví a ostatními pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské
republiky.
Ovûfiili jsme soulad úãetních informací, uveden˘ch na
stranách 6 aÏ 45 této v˘roãní zprávy, které nejsou souãástí úãetní závûrky k 31. prosinci 2000, s ovûfiovanou
úãetní závûrkou spoleãnosti. Podle na‰eho názoru jsou
tyto informace ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou.
1. února 2001

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupen˘

Matthew Pottle
partner

Ing. Jaroslav Dubsk˘
auditor, osvûdãení ã. 1659
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Rozvaha

(k 31. 12. 2000)

(v tis. Kã)

Pfiíloha

31. 12. 2000

31. 12. 1999

3 9 17 4 7 4 1

33 6 87 219

223 302
38 229 431
722 008

309 402
32 648 475
729 342

26 802 482

21 36 2 4 01

9 014 089
16 945 579
842 814

7 702 590
11 998 388
1 661 423

Aktiva
Stálá aktiva

Nehmotn˘ investiãní majetek
Hmotn˘ investiãní majetek
Finanãní investice

(3)
(4)
(6)

ObûÏná aktiva

Zásoby
Pohledávky
Finanãní majetek

(9)
(10)

Ostatní aktiva

(14)

Celkem

683 754

560 704

6 6 6 6 0 977

55 610 324

Pasiva
Vlastní jmûní

Základní jmûní
Kapitálové fondy, stat. a ost. fondy
Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let
Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného úãetního období

(15)
(15)
(15)
(15)

Cizí zdroje

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvûry a v˘pomoci
Ostatní pasiva
Celkem
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(19)
(10)
(10)
(18)

26 032 625

22 70 0 30 2

16 708 850
1 888 548
4 098 914
3 336 313

16
1
1
2

37 4 33 811

29 0 27 0 6 9

4 284 200
10 000 000
18 299 611
4 850 000

4 948 709
9 033 297
12 045 063
3 000 000

708 850
756 684
597 494
637 274

3 194 541

3 882 953

6 6 6 6 0 977

55 610 324

V˘kaz ziskÛ a ztrát

(v tis. Kã)

Pfiíloha

2000

1999

(20)

6 079 724
3 352 780

5 315 966
3 090 215

2 726 9 4 4

2 225 751

130 203 513
102 666
2 369 852

105 092 907
304 289
1 120 344

V˘kony

132 676 0 31

1 0 6 5 17 5 4 0

Spotfieba materiálu a energie
SluÏby

102 643 387
13 782 839

77 335 789
12 894 575

V˘konová spotfieba

116 4 26 226

90 230 364

18 976 74 9

18 512 9 27

7 464 855
42 336
7 767 963
1 862 988
1 422 305
790 715
717 015
2 500 771
1 875 147
(290 743)
488 690
108 000

6 628 853
44 286
6 516 311
1 102 763
855 090
275 179
653 741
1 744 643
1 812 049
(207 842)
426 994
301 011

5 222 292

5 251 16 5

- 1 0 28 9 57

- 1 4 22 579

4 19 3 335

3 828 586

- 17 9 4 6

- 14 38 3

4 17 5 3 8 9

3 814 20 3

8 39 076

1 17 6 9 2 9

3 336 313

2 6 37 274

TrÏby za prodej zboÏí
Náklady vynaloÏené na prodej zboÏí
Obchodní marÏe

TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb
Zmûna stavu vnitropodnikov˘ch zásob vlastní v˘roby
Aktivace

(20)

Pfiidaná hodnota

Osobní náklady
Danû a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku
TrÏby z prodeje investiãního majetku a zásob
ZÛstatková cena prodaného IM a zásob
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Zúãtování rezerv a ãasového rozli‰ení do provozních v˘nosÛ
Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení do provozních nákladÛ
z toho: Zúãtování komplexních nákladÛ pfií‰tích období
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ
Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních nákladÛ

(21)

Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek
Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací

(23)

Hospodáfisk˘ v˘sledek z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek
Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ za úãetní období
Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období po zdanûní
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(24)

(k 31. 12. 2000)
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Pfiehled o penûÏních tocích

(k 31. 12. 2000)

(v tis. Kã)

2000

1999

Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku úãetního období

1 6 61 4 23

1 835 264

Úãetní hospodáfisk˘ v˘sledek z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním

4 19 3 335

3 828 586

Úpravy o nepenûÏní operace

7 133 4 0 8

8 253 949

Odpisy stál˘ch aktiv a pohledávek
Zmûna zÛstatkÛ rezerv, opravn˘ch poloÏek
a ãas. rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ
Zisk z prodeje stál˘ch aktiv
Pfiijaté dividendy
Vyúãtované v˘nosové a nákladové úroky

8 076 433

6 829 289

-1 315
-73
-12
459

690
848
669
182

953 579
-76 385
-2 180
549 646

11 326 74 3

12 0 8 2 535

- 307 8 0 6

618 28 4

-4 501 537
5 431 970
-1 238 239

-415 655
860 171
173 768

a mimofiádn˘mi poloÏkami

11 018 9 37

12 70 0 819

V˘daje z plateb úrokÛ s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob
Hospodáfisk˘ v˘sledek z mimofiádné ãinnosti

-614
217
-1 246
-17

-722
172
-2 549
-14

âist˘ pen. tok z provoz. ãinnosti pfied zdanûním,
zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami
Zmûna potfieby pracovního kapitálu

Zmûna stavu pohledávek
Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ
Zmûna stavu zásob
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti

233
587
594
381

9 356 679

9 587 19 8

Nabytí stál˘ch aktiv
-12 994 729
V˘nosy z prodeje stál˘ch aktiv
612 964
Zmûna stavu pÛjãek a úvûrÛ spfiíznûn˘m osobám a zamûstnancÛm
-16 457

-10 681 511
608 331
-15 219

âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti

- 10 0 8 8 39 9

- 12 39 8 222

Zmûna stavu bankovních úvûrÛ
Zmûna stavu ostatních dlouhodob˘ch závazkÛ
Platby akcionáfiÛm; zmûna vlastního jmûní
Pfiijaté dividendy

1 850
364
-3
12

âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti

2 222 934

âisté sníÏení, resp zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ
Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci úãetního období
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745
041
608
946

000
255
990
669

500
-1
-173
2

000
280
540
180

327 36 0

- 818 6 0 9

- 17 3 8 4 1

8 4 2 814

1 6 61 4 23
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Anhang
Pfiíloha
zumkJahresabschluß
úãetní závûrce
1. Informace o pouÏit˘ch úãetních metodách, obecn˘ch úãetních zásadách
a zpÛsobech oceÀování
a) Základní zásady vedení úãetnictví

Roãní úãetní závûrka k 31. 12. 2000 spoleãnosti ·KODA AUTO a. s. (dále jen „spoleãnost" nebo „·kodaAuto") je zpracována
podle ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a navazujících opatfiení Ministerstva financí âeské republiky.
Pfii zpracování úãetní závûrky za rok 2000 jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch aspektech dodrÏeny úãetní metody, zásady a zpÛsoby
oceÀování, které byly pouÏity v minulém roce. âástky v úãetní závûrce a v pfiíloze jsou uvedeny v tisících ãesk˘ch korun (Kã),
není-li uvedeno jinak.
b) Nehmotn˘ majetek

Nehmotn˘ investiãní majetek je ocenûn pofiizovacími cenami sníÏen˘mi o oprávky. Pfii odpisování nehmotného investiãního
majetku jsou uplatnûny rovnomûrné odpisy stanovené závislostí na dobû pouÏívání nehmotného investiãního majetku. Doba
pouÏívání se pohybuje od 3 do 8 let. Ve‰ker˘ nehmotn˘ majetek s jednotkovou cenou do 60 000 Kã je plnû odepsán do nákladÛ pfii pofiízení.
Náklady na v˘voj, které byly do konce roku 1994 úãtované a následnû aktivované jako nehmotn˘ investiãní majetek, jsou odpisovány rovnomûrnû po dobu 5 let. Náklady na v˘voj jsou od roku 1995 úãtovány v plné v˘‰i do nákladÛ.
c) Hmotn˘ majetek

Hmotn˘ investiãní majetek je ocenûn pofiizovacími cenami nebo vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pfiím˘ materiál, pfiímé mzdy, v˘robní reÏii, pfiíp. podíl správní reÏie, pokud vytvofiení majetku je dlouhodobé povahy (pfiesahuje období jednoho
roku). Hmotn˘ investiãní majetek je odepisován rovnomûrnû dle plánu se zohlednûním vyuÏití kapacity pfii následujícím odhadu doby Ïivotnosti:
budovy vãetnû staveb na cizích pozemcích
stroje a zafiízení
ostatní zafiízení vã. speciálního
náfiadí a pfiípravkÛ

16–50 let
6–14 let
4–8 let

Drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek, jehoÏ jednotková cena je niÏ‰í neÏ 40 000 Kã, je plnû odepsán do nákladÛ pfii zahájení
pouÏívání.
d) Cenné papíry a finanãní investice

Majetkové úãasti a cenné majetkové papíry jsou ocenûny v cenách pofiízení. Ostatní finanãní investice jsou v rozvaze uvedeny
v nominální hodnotû.
Na odúroãení poskytnut˘ch bezúroãn˘ch pÛjãek zamûstnancÛm je vytvofiena opravná poloÏka.
e) Zásoby

Suroviny, pomocn˘ a provozní materiál a zboÏí jsou ocenûny pofiizovací cenou nebo ãistou realizovatelnou hodnotou, je-li niÏ‰í.
Pofiizovací cena zahrnuje i náklady na clo, balné a dopravné. Pro úbytky zásob materiálu a ve‰keré prodeje je pouÏívána
metoda váÏeného aritmetického prÛmûru.
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Hodnota zásob je sníÏena o opravné poloÏky, pfii jejichÏ tvorbû jsou zohlednûna v‰echna pfiedpokládaná rizika z titulu nepotfiebn˘ch zásob surovin, pomocn˘ch a provozních látek, nadmûrné zásoby náhradních dílÛ a doãasného sníÏení realizovatelné
hodnoty zboÏí.
Nedokonãená v˘roba a hotové v˘robky jsou ocenûny vlastními náklady, které zahrnují pfiím˘ materiál, pfiímé mzdy a v˘robní reÏii. Do ocenûní nedokonãené v˘roby a hotov˘ch v˘robkÛ není zahrnuta správní reÏie.
f) Pohledávky

Pohledávky jsou ocenûny v nominální hodnotû sníÏené o opravnou poloÏku na pochybné pohledávky. Kromû daÀovû uznateln˘ch opravn˘ch poloÏek stanoven˘ch podle § 8 a 8a platného znûní zák. ã. 593/1992 Sb. o rezervách, je hodnota pohledávek sníÏena o opravné poloÏky vytvofiené na specifická a v‰eobecná rizika a ztráty podle § 24 platného znûní zák. ã. 563/1991 Sb.,
o úãetnictví.
g) Finanãní majetek

ZÛstatky penûÏních prostfiedkÛ u penûÏních ústavÛ jsou pfieváÏnû tvofieny krátkodob˘mi termínovan˘mi vklady.
h) Rezervy

Rezervy jsou vytvofieny na v‰echna pfiedpokládaná rizika z titulu záruãních oprav, soudních sporÛ a na ostatní rizika. Rezervy
jsou rovnûÏ vytvofieny na opravy hmotného majetku plánované na následující roky v souladu s § 7 platného znûní zák. ã.
593/1992 Sb., o rezervách.
i) Závazky

Závazky jsou uvedeny v nominální hodnotû. Spoleãnost neeviduje Ïádné závazky, které by byly kryté formou zástavního práva
ãi záruky. Emitované dluhopisy jsou ocenûny v nominální hodnotû. Emisní disáÏio a ostatní náklady spojené s emisí cenn˘ch
papírÛ se ãasovû rozli‰ují podle doby jejich splatnosti.
j) Pfiepoãet cizích mûn

Jednotlivé úãetní pfiípady vyjádfiené v cizích mûnách jsou v prÛbûhu roku pfiepoãítávány na Kã kursem platn˘m v den jejich
vzniku. Realizované kursové rozdíly se úãtují do nákladÛ nebo v˘nosÛ bûÏného roku. Majetek a závazky vyjádfiené v cizích
mûnách k 31. 12. 2000 jsou pfiepoãítány kursem âNB platn˘m ke dni úãetní závûrky. Kursové zisky a ztráty z pfiepoãtu hotovosti, bankovních úãtÛ a krátkodobého finanãního majetku jsou vykázány ve v˘kazu ziskÛ a ztrát. Nerealizované kursové zisky
jsou vykázány v rozvaze jako ostatní pasiva. Na nerealizované kursové ztráty, které jsou uvedeny mezi ostatními aktivy, se vytváfií
rezerva. Její v˘‰e je vytvofiena zapoãtením kursov˘ch ziskÛ a ztrát z pfiíslu‰né mûny.
k) Úroky z prodlení

V˘nosy a náklady z úrokÛ z prodlení jsou úãtovány v okamÏiku úhrady v souladu s platn˘m opatfiením Ministerstva financí
âeské republiky.
l) Komplexní náklady pfií‰tích období

Náklady související s plánováním, pfiípravou a roz‰ífiením v˘roby ("pfiíprava a nábûh v˘roby") jsou klasifikovány jako komplexní
náklady pfií‰tích období. Tyto náklady jsou rovnomûrnû zúãtovány na vrub hospodáfiského v˘sledku po dobu dvou let vÏdy
od zahájení nábûhu první pfiedv˘robní série (pfiíp. od zahájení sériové v˘roby) nového modelu vozu nebo od zahájení provozu
(od zahájení v˘robního procesu) v nov˘ch v˘robních kapacitách.
m) OdloÏená daÀ

OdloÏená daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob se vykazuje u v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva
v rozvaze a jejich daÀovou hodnotou. O odloÏené daÀové pohledávce není úãtováno v pfiípadû, Ïe existují pochybnosti o jejím
moÏném daÀovém uplatnûní v následujících úãetních obdobích.
n) Leasing

Splátky finanãního/operativního leasingu jsou úãtovány v plné v˘‰i do nákladÛ bûÏného období. V souladu s platn˘mi postupy
úãtování nejsou pfiedmûty leasingu uvedeny ve stál˘ch aktivech rozvahy jako hmotn˘ investiãní majetek.
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2. Investiãní majetek

(v tis. Kã)

Investiãní majetek se v roce 2000 vyvíjel takto:
Stav

PfiírÛstky

Úbytky

k 1. 1. 2000

Odpisy/

Stav

Opravné

k 31. 12. 2000

poloÏky

Nehmotn˘ investiãní majetek
Hmotn˘ investiãní majetek
Finanãní investice

309 402
32 648 475
729 342

120 764
13 704 245
48 318

0
562 190
55 652

206 864
7 561 099
0

223 302
38 229 431
722 008

Celkem

33 6 87 219

13 873 327

6 17 8 4 2

7 767 9 6 3

3 9 17 4 7 4 1

Náklady na

Ocenitelná

Nedokonãené

Celkem

v˘voj

práva

investice

244 132
84 501
0
328 633

1 109 431
0
0
1 109 431

33 000
36 263
0
69 263

0
0
0
0

1 386 563
120 764
0
1 507 327

214 044
61 810
0
275 854

841 461
136 396
0
977 857

21 656
8 658
0
30 314

0
0
0
0

1 077 161
206 864
0
1 284 025

ZÛstatková cena 1999

30 088

267 970

11 34 4

0

309 402

ZÛstatková cena 2000

52 779

131 574

38 949

0

223 302

3. Nehmotn˘ investiãní majetek

(v tis. Kã)

Software

Pofiizovací hodnota

Stav k 1. 1. 2000
PfiírÛstky
Úbytky
Stav k 31. 12. 2000
Oprávky

Stav k 1. 1. 2000
PfiírÛstky
Úbytky
Stav k 31. 12. 2000
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4. Hmotn˘ investiãní majetek

(v tis. Kã)

Pozemky,

Stroje

budovy

a zafiízení

Inventáfi

Nedokonãené

Celkem

investice

a stavby

a zálohy

Pofiizovací hodnota

Úbytky

12 284
390
2 598
-49

202
243
431
321

26 147 348
3 229 885
3 220 719
-321 305

13 720
3 788
2 218
-917

239
842
644
344

9 332 231
6 295 275
-8 037 794
0

61 484 020
13 704 245
0
-1 287 970

Stav k 31. 12. 2000

15 223 555

32 276 6 47

18 810 381

7 58 9 712

73 9 0 0 29 5

Úbytky

2 419 550
452 084
-12 488

17 087 359
4 237 415
-323 399

9 328 636
2 871 600
-389 893

0
0
0

28 835 545
7 561 099
-725 780

Stav k 31. 12. 2000

2 8 59 14 6

21 0 01 375

11 810 34 3

0

35 670 8 6 4

Stav k 1. 1. 2000
PfiírÛstky
Pfievody

Oprávky
Stav k 1. 1. 2000
PfiírÛstky

ZÛstatková cena 1999

9 864 652

9 059 989

4 391 6 0 3

9 332 231

32 6 4 8 475

ZÛstatková cena 2000

12 36 4 4 0 9

11 275 272

7 000 038

7 58 9 712

38 229 431

Budoucí

Finanãní leasing (v tis. Kã) – investiãní majetek pofiízen˘ formou finanãního pronájmu
Investiãní majetek

Celková v˘‰e

Uhrazené

Budoucí

splátek

splátky

splátky

splátky

k 31. 12. 2000

roku 2001

po roce 2001

VysokozdviÏné vozíky
V˘poãetní technika
Vozidla
Mobilní telefony
Ostatní

237 692
49 120
5 376
7 930
20 771

220 522
49 120
5 376
7 930
20 771

17 170
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem

320 889

30 3 719

17 17 0

0

Splátky uvedeny vãetnû DPH.

5. Drobn˘ majetek
Spoleãnost eviduje k 31. 12. 2000 drobn˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek, kter˘ není uveden v rozvaze a kter˘ ãiní v pofiizovacích cenách 2 616 748 tis. Kã (1999: 2 225 279 tis. Kã) u hmotného a 69 879 tis. Kã (1999: 44 237 tis. Kã) u nehmotného drobného majetku.
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6. Finanãní investice

(v tis. Kã)
31. 12. 2000

31. 12. 1999

Majetkové úãasti
Cenné papíry
Ostatní pÛjãky

583 064
7 000
171 944

610 564
7 000
151 778

Celkem Brutto

76 2 0 0 8

76 9 34 2

Opravné poloÏky

-40 000

-40 000

Celkem Netto

722 0 0 8

729 34 2

7. Majetkové úãasti
·kodaAuto vlastní majetkové podíly následujících spoleãností:
Úãetní hodnota Úãetní hodnota

V˘‰e majetko-

Mûna

Vlastní Hospodáfisk˘

(cena

(cena

vého podílu na

jmûní

v˘sledek

pofiízení)

pofiízení)

vlastním jmûní

k 31. 12. 99*

1999*

k 31. 12. 2000

k 31. 12. 1999

k 31. 12. 99*

v tis. Kã

v tis. Kã

%

v tis.

v tis.

·koda Auto Deutschland
·koda Auto Slovensko
·koda IMMO
·koda Auto BH
·koda Auto Udmurtija
·koda Auto Polska
·KO ENERGO
·KO ENERGO-FIN

197 739
48 917
261 718
175
100
838
3 400
70 177

197 739
48 917
261 718
175
100
838
3 400
97 677

100,0
100,0
100,0
100,0
75,1
51,0
34,0
10,0

11 730
116 993
280 256
218
100
7 767
16 205
932 605

4 016
5 842
-243 010
208
0
3 607
2 894
-1 307

Celkem

583 064

610 56 4

v tis. Kã

216
99
280
4

688
534
256
027
98
34 395
5 510
93 261

DEM
SKK
CZK
DEM
RUR
PLN
CZK
CZK

*Uvedené údaje jsou k datu 31. 12. 1999, neboÈ auditované úãetní závûrky v˘‰e uveden˘ch spoleãností za rok 2000 nebyly do data vyhotovení
pfiílohy k úãetní závûrce pfiedloÏeny.

Dne 23. 12. 1999 vznikla ·koda Auto India Private Limited jako spoleãnost se symbolick˘m základním jmûním.
Podniky a spoleãnosti, v nichÏ má ·kodaAuto majetkov˘ podíl, vyplatily spoleãnosti v roce 2000 dividendy ve v˘‰i 10 943
tis. Kã (1999: 2 180 tis. Kã).
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Sídla spoleãností, v nichÏ ·kodaAuto vlastní více neÏ 20 % základního jmûní:

·kodaAuto
Deutschland,
GmbH

·KODA AUTO ·KODA
Slovensko,
IMMO,
s. r. o
s. r. o.

Weiterstadt,
Spolková
republika
Nûmecko

Bratislava,
Slovenská
republika

·KODA AUTO ·KO-ENERGO,
Polska,
s. r. o.
S. A.

Mladá Boleslav, PoznaÀ,
âeská
Polsko
republika

·KODA
AUTO BH,
djl

·KODA AUTO ·KODA AUTO
Udmurtija,
INDIA
ZAO
Private Limited

Mladá Boleslav, SarajevoIÏevsk,
âeská
-Vogo‰ãa,
Ruská
republika
Bosna a
federace
Herzegovina

Mumbai,
Indie

8. Cenné papíry
·kodaAuto vlastní akcie âSOB v celkové hodnotû 7 000 tis. Kã (1999: 7 000 tis. Kã). Jedná se o 7 000 akcií banky
v nominální hodnotû 1 000 Kã.
V roce 2000 byly vyplaceny v˘nosy z tûchto akcií v hodnotû 1 726 tis. Kã (1999: 0 Kã).

9. Zásoby

(v tis. Kã)
31. 12. 2000

31. 12. 1999

Suroviny, pomocn˘ a provozní materiál
Nedokonãená v˘roba
Hotové v˘robky
ZboÏí

3 925
2 511
1 419
1 269

254
175
198
168

2 817 371
2 866 788
960 917
1 241 480

Celkem Brutto

9 124 79 5

7 886 556

Opravné poloÏky

-110 706

-183 966

9 014 0 8 9

7 70 2 59 0

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 2000

31. 12. 1999

Obchodní styk
Danû
Sociální poji‰tûní
Zamûstnanci
Ostatní
– z toho dlouhodobé

11 569 524
4 994 484
0
7 914
373 657
0

8 880 531
2 948 924
0
7 707
161 226
0

17 551 075
54 621
188 529
40 466
10 464 920
(10 000 000)

11 166 098
45 848
163 911
52 320
9 650 183
(9 033 297)

Celkem

16 9 4 5 579

11 9 9 8 38 8

28 29 9 611

21 078 36 0

Celkem Netto

10. Pohledávky a závazky

(v tis. Kã)
Pohledávky
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Závazky
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11. Emitované dluhopisy

(v tis. Kã)

V roce 2000 vydala ·kodaAuto dluhopisy v celkové hodnotû 10 mld. Kã. Emise probûhla 26. 10. 2000 ve tfiech tran‰ích
s rÛzn˘mi dobami splatnosti. Dluhopisy jsou obchodovatelné na vedlej‰ím trhu Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a. s.

1. tran‰e
2. tran‰e
3. tran‰e
Celkem

âástka

Splatnost

V˘nos z dluhopisu

5 000 000
3 000 000
2 000 000

2005
2007
2010

7,25%
6M Pribor + 0,14%
6M Pribor + 0,22%

10 0 0 0 0 0 0

12. Pohledávky a závazky z obchodního styku (krátkodobé)
Pohledávky

Tuzemské
Zahraniãní
- z toho > 180 dní po lhÛtû splatnosti
Celkem Brutto

Opravné poloÏky
Celkem Netto

(v tis. Kã)

Závazky

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 2000

31. 12. 1999

3 589 696
8 594 776
(939 849)

3 884 373
5 918 535
(1 195 978)

7 014 577
10 536 498
(274 094)*

4 196 157
6 969 941
0

12 18 4 472

9 802 908

17 5 5 1 0 7 5

11 16 6 0 9 8

-614 948

-922 377

11 56 9 524

8 880 531

*Závazky z titulu reklamací (neuznané závazky ze strany spoleãnosti).

13. Pohledávky a závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû
Pohledávky
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(v tis. Kã)

Závazky

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 2000

31. 12. 1999

·koda Auto Deutschland
·koda Auto Slovensko
·koda Auto Polska
·koda Auto BH
·koda IMMO
·KO-ENERGO
Volkswagen AG

157 995
2 299 808
43 813
229 707
1 856
10 381
963 592

499 035
1 741 020
45 263
75 418
0
6 751
560 475

39 966
47 716
39
0
0
152 229
1 644 373

45 846
37 119
41
0
0
40 569
1 308 191

Celkem

3 707 152

2 9 27 9 6 2

1 884 323

1 4 31 76 6
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14. Ostatní aktiva

(v tis. Kã)
31. 12. 2000

31. 12. 1999

2 422 452
-2 033 050
389 402

2 246 666
-1 742 306
504 360

Kursové rozdíly aktivní
Ostatní náklady pfií‰tích období
Dohadné úãty aktivní

93 304
151 221
49 827

14 754
28 932
12 658

Celkem

6 8 3 754

56 0 70 4

Náklady na plánování, pfiípravu
a roz‰ífiení v˘roby („pfiíprava a nábûh v˘roby”)
– celkem
– zúãtování
– koneãn˘ zÛstatek

15. Vlastní jmûní

(v tis. Kã)

Vlastní jmûní se v roce 2000 vyvíjelo takto:
Upsané základní

EmisáÏní áÏio

jmûní
Stav k 1. 1. 2000

Pfiídûl do rezervního fondu
z HV roku 1999
V˘plata tantiém
HV bûÏného období
Stav k 31. 12. 2000

Zákonn˘

Hospodáfisk˘

rezervní fond

v˘sledek (HV)

Celkem

16 70 8 8 50

1 5 7 8 17 2

17 8 5 1 2

4 234 76 8

22 70 0 30 2

-

-

131 864
-

-131 864
-3 990
3 336 313

0
-3 990
3 336 313

16 70 8 8 50

1 5 7 8 17 2

310 376

7 4 35 227

26 032 625

16. Základní jmûní
Upsané základní jmûní se skládá z 1 670 885 akcií na jméno ve jmenovité v˘‰i 10 000 Kã. Jedin˘m akcionáfiem spoleãnosti se stala v kvûtnu 2000 spoleãnost Volkswagen AG, Wolfsburg. Zbyl˘ 30% podíl byl odkoupen na základû „Smlouvy
o pfievodu akcií spoleãnosti ·KODA AUTO a. s.", uzavfiené dne 17. 5. 2000.

17. Kapitálové fondy a hospodáfisk˘ v˘sledek
Podle usnesení valné hromady ze dne 8. 3. 2000 se zisk roku 1999 ve v˘‰i 2 637 274 tis. Kã rozdûlil následujícím zpÛsobem:
• dle obchodního zákoníku § 217 byla ãástka 131 864 tis. Kã pfiidûlena do zákonného rezervního fondu,
• byly vyplaceny tantiémy pfiedstavenstvu v celkové v˘‰i 3 990 tis. Kã,
• zb˘vající ãást ve v˘‰i 2 501 420 tis. Kã se pfievedla jako nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let.
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18. Bankovní úvûry
Spoleãnost eviduje k 31. 12. 2000 bankovní úvûry ve v˘‰i 4 850 mil. Kã (1999: 3 000 mil. Kã). Jde o krátkodobé provozní
úvûry v korunách ãesk˘ch.

19. Rezervy

(v tis. Kã)

Rezervy se v roce 2000 vyvíjely takto:
Druh

Stav

Tvorba

k 1. 1. 2000

Stav

ãerpání

k 31. 12. 2000

396 624

Opravy hmotného majetku

409 465

215 996

228 837

Celkem, daÀovû uznatelné

409 465

215 9 9 6

228 8 37

Záruãní opravy
Rizika ztrát z termínov˘ch devizov˘ch obchodÛ
Rizika soudních sporÛ a ostatní rizika
Rezervy na kursové ztráty

4 055
37
435
10

Rezervy celkem

4 9 4 8 70 9

20. TrÏby

520
665
800
259

1 319
7
41
86

396 624

250
348
809
332

1 768 172
37 665
290 311
10 259

3 606
7
187
86

598
348
298
332

1 670 735

2 335 244

4 284 200

(v tis. Kã)
2000
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Rozpou‰tûní/

1999

v tis. Kã

%

v tis. Kã

%

ZboÏí
Vlastní v˘robky a sluÏby

6 079 724
130 203 513

4,5
95,5

5 315 966
105 092 907

4,8
95,2

Celkem

136 28 3 237

10 0 , 0

110 4 0 8 873

10 0 , 0

Vozy
Náhradní díly
Ostatní

127 863 109
6 522 442
1 897 686

93,8
4,8
1,4

102 476 181
5 788 807
2 143 885

92,8
5,3
1,9

Celkem

136 28 3 237

10 0 , 0

110 4 0 8 873

10 0 , 0

Tuzemsko
Zahraniãí

24 056 640
112 226 597

17,7
82,3

20 881 009
89 527 864

18,9
81,1

Celkem

136 28 3 237

10 0 , 0

110 4 0 8 873

10 0 , 0
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21. Struktura osobních nákladÛ

(v tis. Kã)

PrÛmûrné poãty zamûstnancÛ a fiídících pracovníkÛ a odpovídající osobní náklady jsou následující:

Poãet

Mzdy

Sociální

Sociální

poji‰tûní

v˘daje

Zamûstnanci

2000
1999

21 531
19 755

5 192 672
4 593 949

1 785 221
1 588 402

96 613
102 590

¤ídící pracovníci

2000
1999

337
311

294 049
260 203

93 134
81 950

2 669
1 475

Celkem

2000

21 868

5 4 8 6 721

1 878 355

99 282

19 9 9

20 066

4 8 54 152

1 670 352

10 4 0 6 5

22. Náklady na v˘zkum a v˘voj
Náklady na v˘zkum a v˘voj nov˘ch modelÛ osobních automobilÛ ãiní v roce 2000 2 337 mil. Kã (1999: 2 725 mil. Kã).
V roce 2000 ·kodaAuto zaznamenala náklady na v˘robu prototypÛ a vozÛ v rámci ovûfiovacích sérií v celkové v˘‰i 885 mil. Kã
(1999: 627 mil Kã). Nadto jsou do hospodáfiského v˘sledku roku 2000 zúãtovány odpisy nákladÛ na v˘voj ve v˘‰i 136 mil. Kã
(1999: 212 mil. Kã). (viz téÏ bod 3).

23. Finanãní v˘sledek

(v tis. Kã)
2000
Náklady

V˘nosy

Náklady

Úroky
Kursové rozdíly
Faktoringové poplatky
a ostatní finanãní náklady
Ostatní v˘nosy z finanãních investic
Rezerva na kursové ztráty

218 130
2 266 337

677 312
1 514 543

172 587
1 879 472

722 233
1 949 449

0
12 669
10 260

1 258 166
0
86 332

2 180
62 675

857 551
0
10 260

Celkem

2 507 39 6

3 536 353

2 116 914

3 539 493

2000

1999

Splatná

839 076

1 176 929

Celkem

8 39 076

1 17 6 9 2 9

24. DaÀové náklady
DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob
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1999

V˘nosy

(v tis. Kã)
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V˘‰e vypoãtené odloÏené daÀové pohledávky ãiní 703 mil. Kã (1999: 1 173 mil. Kã). V roce 2000 není o odloÏené
daÀové pohledávce úãtováno, neboÈ existují pochybnosti o jejím moÏném daÀovém uplatnûní v následujících úãetních obdobích.
Spoleãnosti byla poskytnuta investiãní pobídka na v˘stavbu nového závodu na v˘robu motorÛ a pfievodovek, která
nebyla v roce 2000 uplatnûna.

25. Odmûny ãlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady
âlenové pfiedstavenstva za rok 2000 neobdrÏeli Ïádné odmûny, k dispozici jim bylo dáno 6 vozÛ (1999: 8 vozÛ).
Jejich platy jsou zahrnuty v tabulce v bodû 21.
âlenové dozorãí rady obdrÏeli v roce 2000 odmûny ve v˘‰i 497 tis. Kã (1999: 284 tis. Kã). Z toho byly vyplaceny
ãlenÛm dozorãí rady, ktefií nejsou v pracovním pomûru k firmû ·kodaAuto, odmûny ve v˘‰i 126 tis. Kã (1999: 95 tis. Kã).
âlenÛm dozorãí rady byly dány k dispozici 3 osobní vozy (1999: 3 vozy).

26. Ostatní závazky neuvedené v rozvaze
·kodaAuto má ke dni 31. 12. 2000 smlouvy na pofiízení investiãního majetku ve v˘‰i cca 25,9 mld. Kã (k 31. 12.
1999: 17,1 mld. Kã).
Ke dni 31. 12. 2000 má ·kodaAuto otevfiené termínové obchody, které budou realizovány v roce 2001. Jde o prodeje 26 000 tis. USD proti Kã, 43 800 tis. GBP proti Kã.
Ke dni 31. 12. 2000 mûla ·kodaAuto rovnûÏ uzavfiené mûnové swapové obchody ve v˘‰i 23 000 tis. EUR proti Kã,
147 100 tis. Kã proti EUR, 63 tis. GBP proti Kã a úrokové swapové obchody ve v˘‰i 3 000 000 tis. Kã.

27. Potenciální závazky
Ke dni 31. 12. 2000 má ·kodaAuto potenciální závazky z poskytnut˘ch záruk ve v˘‰i 28 mil. Kã (k 31. 12. 1999:
33 mil. Kã), které nejsou uvedeny v rozvaze a na které nebyla vytvofiena rezerva. V˘‰e tûchto potenciálních závazkÛ
odpovídá ãástkám, na které spoleãnost poskytla ruãení.

28. V˘znamné události, které nastaly po datu roãní úãetní závûrky
Po datu úãetní závûrky nedo‰lo k Ïádn˘m událostem, které by mûly závaÏn˘ dopad na úãetní závûrku za rok 2000.

29. Údaje o spoleãnosti
ZaloÏení a pfiedmût ãinnosti spoleãnosti:
Spoleãnost ·kodaAuto byla zfiízena dne 20. 11. 1990 jako právnická osoba. Jádrem hospodáfiské ãinnosti je v˘roba
a prodej vozidel a jejich pfiíslu‰enství.
Sídlo spoleãnosti:
·KODA AUTO a. s.
Tfi. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
âeská republika
Organizaãní struktura:
Spoleãnost má tfii závody na v˘robu osobních automobilÛ. Mimo hlavního závodu v Mladé Boleslavi vyrábí
automobily téÏ v poboãn˘ch závodech ve Vrchlabí a v Kvasinách. Odbyt a administrativa jsou soustfiedûny
v Mladé Boleslavi.
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·KODA AUTO a. s.
Tfi. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
âeská republika
Telefon: (+420 326) 831 144
Telefax: (+420 326) 817 849
www.skoda-auto.cz
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