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Logistický systém společnosti ŠKODA AUTO je 

‚Logistickým projektem roku’  
 

› Česká logistická asociace ocenila špičkovou úroveň výrobní logistiky 

společnosti ŠKODA AUTO 

› Moderní logistika je důležitým pilířem výroby vozů značky ŠKODA 

› Efektivní zásobování díly a komponenty zajišťuje růst společnosti  

 

Mladá Boleslav, 28. dubna 2014 – Moderní logistický systém společnosti ŠKODA 

AUTO je ‚Logistickým projektem roku’ v České republice. Tímto vyznamenáním 

ocenila Česká logistická asociace vysokou úroveň výrobní logistiky značky 

ŠKODA. Vypracovaný, výkonný mezinárodně organizovaný logistický systém 

společnosti ŠKODA AUTO zaručuje to, že se díly a komponenty vozů dostanou ve 

správný čas a v potřebném množství na správné místo. Do procesu je zapojeno 

13 výrobních závodů společnosti na celém světě. V uplynulých letech 

automobilka klíčové oblasti své výrobní logistiky modernizovala a rozšířila. 

 

„Ocenění Logistický projekt roku nás velice těší,“ říká Jiří Cee, vedoucí logistiky značky 

ŠKODA. „V nedávné minulosti jsme do této důležité oblasti hodně investovali a dosáhli 

řady inovací. Náš logistický systém dnes v rámci automobilového průmyslu patří mezi 

nejvýkonnější svého druhu. S nejmodernějšími strukturami a procesy je logistika značky 

ŠKODA důležitou součástí Růstové strategie ŠKODA,“ dodává Jiří Cee. V příštích letech 

chce česká automobilka své celosvětové prodeje zvýšit na minimálně 1,5 milionu vozů 

ročně. 

 

V minulém roce realizovala společnost ŠKODA AUTO v oblasti logistiky hned několik 

milníků. Přesně před rokem bylo do plného provozu uvedeno logistické centrum 

v hlavním závodě společnosti v Mladé Boleslavi. Z částečně automatizované logistické 

haly, vysoké 18 metrů a zaujímající plochu 15.500 m2, v níž se nachází 33 regálových 

uliček, je materiálem zásobována výroba vozů a agregátů. Rychlé, pružné a efektivní 

dodávky materiálu umožnuje také plně automatický dopravníkový tunel do montážní haly 

M13 a nejmodernějších skladovací technika. Nové logistické centrum stanovuje nová 

měřítka, pokud jde o koncepci, velikost a dopravníkovou techniku. Výstavba trvala necelý 

rok. 

 

Důležitým pilířem logistiky značky ŠKODA je také ŠKODA Parts Centrum, otevřené 

v dubnu 2013. V rámci modernizace vzrostla celková plocha centrálního skladu na 

dvojnásobek z 50.000 m2
 na více než 100.000 m2, což odpovídá velikosti zhruba dvanácti 

fotbalových hřišť. Automobilka do nového centra investovala celkem 31,8 milionů euro. 

Jedenáct regálových uliček ve 42 metrů vysokém regálovém skladu pojme 30.000 palet, 

proces zaskladňování a vyskladňování náhradních dílů a příslušenství probíhá plně 

automaticky. ŠKODA Parts Centrum představuje se svými zhruba 25.000 odbavenými 

zakázkami denně důležitou část celosvětového zásobování originálními díly a 
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příslušenstvím značky ŠKODA i koncernových značek VW, Audi a Seat. Je to největší 

centrum originálních dílů v České republice. 

 

S propracovaným systémem výrobní logistiky zajišťuje česká automobilka pomocí svého 

celého logistického hodnototvorného řetězce optimální zásobování všech 13 výrobních 

míst značky ŠKODA na celém světě. V roce 2013 vyrobila značka ŠKODA více než 

932.000 vozů. Pro proces výroby zajišťuje v současnosti zhruba 1.250 zaměstnanců 

logistiky ŠKODA každoročně pohyb milionů dílů, komponent a systémů vozidel. Ročně se 

do a z českých výrobních závodů společnosti ŠKODA doveze a odveze zhruba 52.000 

železničních vagonů. K tomu je nutno přičíst ročně také 469.000 kamionů, které do 

českých výrobních závodů přijedou a odjedou. Enormní velikosti dosahují také skladovací 

a logistické plochy, potřebné pro realizaci logistických toků: jen ve třech českých 

závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zabírají celkovou plochu 321.000 

čtverečních metrů. To odpovídá velikosti zhruba 40 fotbalových hřišť. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž, vedoucí Komunikace podniku  David Šikula, Komunikace podniku 
P +420 326 811 773     P +420 326 811 771  

jozef.balaz@skoda-auto.cz  david.sikula@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Logistický systém společnosti ŠKODA AUTO je 

‚Logistickým projektem roku’  

Jiří Cee (uprostřed), vedoucí logistiky značky ŠKODA, 

a jeho tým s oceněním České logistické asociace za 

vysokou úroveň výrobní logistiky značky ŠKODA. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2013 dodala zákazníkům celosvětově 920.800 vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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