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Škoda Auto je tradice 
mířící do budoucnosti

Ivana HaslIngerová

K dyž v roce 1895 pánové Laurin 
a Klement zakládali v Mladé 
Boleslavi firmu na výrobu kol, 

netušili, jakým vývojem jejich firma 
projde a jaké vozy bude chrlit každých 
několik minut ze svých pásů. V roce 
1905 přešli sice z výroby proslulých 
bicyklů k výrobě automobilů a před-
stavili svůj první automobil „Voiturette 
A“. Aby mohli efektivně působit 
v mezinárodním měřítku, přeměnili 
v roce 1907 firmu na akciovou spo-
lečnost a v roce 1925 provedli fúzi se 
silnou průmyslovou skupinou Škoda 
Plzeň. Jejich automobily se staly světo-
vě proslulými, ale v roce 1946 nastalo 
znárodnění a ekonomická a technická 
stagnace. Od roku 1991 je tento podnik 
opět prosperující firmou, neboť se stal 
součástí Volkswagen Group. Tím získá-
vá nejmodernější technologie a staví si 
nové a náročné cíle. Přesto zůstává jejím 
hlavní metou cíl, jenž si vytkli pánové 
Laurin a Klement - produkovat kvalit-
ní automobily a učinit je dostupnými 
pro co nejširší veřejnost. Před patnácti 
lety byla Škodovka podnikem s velkou 
tradicí, ale ne zcela zajištěnou budouc-
ností. Nyní je Škoda Auto podnikem 
nejen s velkou tradicí, ale i se zajištěnou 
budoucností. Podnikem, který je hrdý 
na úspěšnou minulost, ale má i zajiště-
nou budoucnost a velké cíle. Vizí před-
sedy představenstva společnosti Dipl. 
Kfm. Detlefa Wittiga je, aby společnost 
produkovala taková auta, která budou 
odlišná od ostatních automobilek. 
Auta, která budou vnímána ve světě 
jako „ty dobré vozy s velkým vnitřním 
prostorem za výhodnou cenu“. Neboli, 
aby vyráběla vozy pro typické rodiny 
střední a východní Evropy, Ruska, 
Indie a Číny, které si nemohou běžně 
koupit několik aut jako na Západě. 
O tom a o mnoha dalších věcech js-

me si s panem 
Wittigem povídali 
v sídle Škoda Auto,  
v Mladé Boleslavi: 

	Vážený pane 
generální ředi-
teli, v pražském 
paláci Žofín js-
me byli svědky 
toho, že jste 
dostal největší 
ocenění, které 
může manažer 
v České repub-
l i c e  z í s k a t . 
Stal jste se 
Manažerem roku 2006. Za jedenáct 
let, co monitorujeme tuto soutěž, 
víme, že za tím stojí víc, než je běžně 
od manažera očekáváno. Co za tím 
stálo ve Vašem případě?
Toto ocenění mne velice potěšilo. 

Jeho udělením jsem byl velmi překva-
pen a udělalo mi velkou radost. Není 
totiž obvyklé, aby takové ocenění získal 
zahraniční manažer a proto jsem s ním 
naprosto nepočítal. Byl jsem v té době 
na zahraniční služební cestě, takže jsem 
nebyl bohužel ani přítomen při jeho 
přebrání. Pan Jaroslav Černý, který za 
mne ocenění přebíral, ví, že mi to bylo 
velmi líto. 

	Nedávno jste řekl, že jste napůl 
Čechem, takže to zase až taková 
výjimka není…?
Se Škodovkou mám co do činění již 

12 let a tím pádem mám velice intenzivní 
vztahy k ČR. Když někdo jako já žije osm 
let v nějaké krajině, již se asimiluje. Ale 
abych odpověděl na Vaši otázku, co za 
tím stálo. Není to jen individuální oce-
nění, ale ocenění celého manažerského 
týmu, který v podniku pracuje. V pozadí 

ocenění je i ocenění úspěchu Škody Auto. 
Tento úspěch není jednorázovým oceně-
ním, ale je důsledkem dlouholeté týmové 
spolupráce od roku 1994. Musím proto 
vzpomenout i na předchozí předsedy 
představenstva pány Kalmu a Kulhánka, 
s nimiž oběma jsem měl tu čest spolupra-
covat. Na úspěchu se zasloužil, jak jsem 
již uvedl, celý manažerský tým 250ti lidí 
majících zodpovědnost. Z toho je 220 
českých a jen 15 zahraničních. A nemohu 
opomenout 26 000 zaměstnanců, z toho 
23 000 českých. Proto vždy říkám, že 
Škodovka je z 95 % českým podnikem, 
přestože má stoprocentního zahranič-
ního kapitálového vlastníka. Jsme velice 
hrdi na tento domácí podnik s velkou 
minulostí a tradicí. Část úspěchu vidím 
právě v tom, že jsme vždy budovali na 
historii sahající až do roku 1895, kdy 
pánové Laurin a Klement založili v Mladé 
Boleslavi tuto úspěšnou automobilku. 
Když se respektuje tradice a historie 
a u zaměstnanců se buduje hrdost na 
ni, je výsledkem úspěch, jakého Škoda 
Auto dosáhla. Je víc, než jen podnikem 
řízeným moderními manažerskými způ-
soby. Škoda Auto je směs tradice mířící 
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do budoucnosti, směs české kultury 
s příměsí německého impulsu. Myslím, 
že manažerským výkonem je to, že se 
nám podařilo tyto komponenty smíchat 
tak, aby to vedlo úspěšně do budoucna. 
Toto je především silnou stránkou, která 
přivedla podnik kupředu a v současné 
době je jedením z největších právních 
subjektů v České republice. 

	Takže konkurence nově budova-
ných automobilek se neobáváte?
Konkurence se neobáváme, my se jí 

postavíme. Tím, co jsem uvedl výše, se 
odlišujeme od všech ostatních automo-
bilek v ČR.

	Tradice vedoucí k hrdosti na pod-
nik je jistě věcí důležitou, ale jak 
to chcete v praxi provést, když po 
stoletém monopolním postavení 
jsou na českém trhu zástupci všech 
moderních světových značek?
Chceme konkurovat zajímavými pro-

dukty, kvalitou a cenami. Přesně v inten-
cích zakladatelů firmy. Nadále půjdeme 
za cílem, jenž si vytkli pánové Laurin 
a Klement – produkovat kvalitní prostor-
né automobily a učinit je dostupnými pro 
co nejširší veřejnost. Za relativně nižší 
cenu vyrábíme relativně větší vůz. Je 
navíc potřeba vidět více aspektů konku-
rence. Například soupeření o dodavatele 
a pracovní síly. I zde chceme být číslem 
jedna. Pro lidi bychom chtěli být nejlep-
ším zaměstnavatelem s jistou budouc-
ností. Je to jiný typ konkurence, s níž se 
musíme vypořádat. A pevně věřím, že to 
dokážeme. 

	Bývalý slovenský premiér Mikuláš 
Dzurinda se nedávno chlubil, že 
díky zavedení nízké rovné daně 
se stalo Slovensko automobilovou 
velmocí. V počtu vyrobených 
aut na hlavu má světový primát. 
Neuvažujete i vy o výstavbě závodu 
na Slovensku?
My tam již máme dceřinou společnost 

„Škoda Auto Slovensko“. Distribuuje naše 
vozy na Slovensku. Z pohledu sloven-
ských lidí je na štěstí pro nás vnímána 
Škodovka jako domácí automobil číslo 
jedna. 

	Na Slovensko tedy automobily 
pouze vozíte, ale pokud vím, tak 
do Ruska a obecně do Asie jsou na 
dovoz hotových výrobků vysoká cla. 

Mnoho automobilek proto zakládá 
výrobní závody přímo na místě. 
Neuvažujete o tom odejít z ČR na 
východ?
Máme samozřejmě, stejně jako ostatní 

automobilky, přirozený impuls expan-
dovat na východ. To ale neznamená, že 
přestaneme vyrábět v ČR. Má to, jak 
jste správně řekla, důvod vysokých cel, 
ale i další příčiny. Při exportu celých 
vozů do Ruska platíme clo 25 %. Pokud 
je vyrobíme tam, platíme jen 3% clo na 
materiál. Obdobně je tomu v Indii a Číně. 
Vybudování výrobních závodů v těchto 
destinacích tedy není útěkem z ČR, ale 
cestou, jak se vyhnout clům. Druhým 
důvodem je, že naše auta jsou zaměřena 
na přesné cílové skupiny. Jak jsem již 
řekl, naší strategií je vyrábět za relativně 
nižší ceny relativně větší vozy. Fabia je 
v tomto ohledu prostorovým zázrakem. 
Výsledkem je, že nabízíme produkty pro 
rodiny, které si nemohou dovolit mít tři 
vozy, jako je tomu na Západě, kde větši-
nou mají jeden malý vůz na nákupy, velký 
na přepravu na dovolenou a jeden pro 
radost. Ve střední a východní Evropě a na 
všech asijských trzích si mohou rodiny 
dovolit pouze jeden vůz. Proto se orien-
tujeme na východ a pokud chceme slavit 
úspěch v Rusku, Číně a Indii, musíme mít 
výrobní lokality i tam. 

	Máte zkušenost s německým pod-
nikem Volkswagen Group. Můžete 
porovnat, v čem se nejvíce liší práce 
u nás proti cizině? Bylo to hodně 
šokující přijít pracovat k nám?
Jsem rozený Němec s vlastnostmi 

Němce. Hodně let jsem ale žil v sever-
ní Americe, Kanadě i Asii. Zažil jsem 
mnoho rozličných kultur, proto mne již 
nové nelekají. Naopak se snažím pocho-
pit důvod pro jinakost každé kultury 
a jakou má pro podnik výhodu. Proto 
po příchodu sem jsem nebyl vylekán 
rozdílem mezi Východem a Západem. 
ČR není navíc opravdový Východ, takže 
bylo pro mne jednodušší ji pochopit. 
Nic mne neleká. Přesto jsem v ČR zažil 
jistou zkušenost, jinou, než v předchozích 
zemích. Uvědomil jsem si na ní, jak může 
totalitní systém změnit lidi. 

	Jak?
Měl jsem na setkání manažerů vytvá-

řet týmy ve skupinách. Každý se měl 
vyjádřit, že chce převzít zodpovědnost, 
ale pokud to chce, musí ji i nést, otevřeně 

říci svůj názor a stát si za ním. Pokud se 
chci účastnit rozhodování, musím stát 
za jeho důsledky. Pokud udělám špatné 
rozhodnutí, musím to přiznat a nést 
odpovědnost. Manažer musí v přípa-
dě špatného rozhodnutí být schopen 
přiznat chybu. Nemůže čekat, že dá šéf 
shora pokyn a on se za něj schová. To 
právě manažeři ze starého totalitního 
systému nedokázali pochopit. A druhý 
příklad z osobního jednání se sousedy. 
Žiji zde již mnoho let a mám kontakty se 
sousedy. Manželka byla zpočátku velice 
překvapena, že jeden den jsme s nimi na 
návštěvě dobře komunikovali, druhý den 
nás ani nepozdravili. Bylo to pro ni nepo-
chopitelné. U vás mají totiž lidé zvyk, že 
ve skupině více osob komunikují jinak, 
než mezi čtyřma očima. Bojí se, že třetí 
naslouchá. Jsou opatrnější. Ten strach 
a obavu, to jsme nechápali. 

	A použil jste tohoto odhalení vlast-
ností českých lidí při práci ve vedení 
podniku?
Poučil jsem se z toho a viděl, že i ve 

vedení musím udělat něco jinak, než 
v cizině. Ve vedení podniku je potřeba 
umožnit svobodný projev názorů, předá-
vat zodpovědnost lidem se vším všudy.

 
	Zaměstnáváte několik tisíc kvali-

fikovaných dělníků. Podnikatelé 
si většinou stěžují na nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Je i pro 
Vás těžké takové pracovníky získat 
a udržet? Je to těžší, než v Němec-
ku? A co kolektivní vyjednávání?
Co se týče kolektivního vyjednávání, 

nevidím rozdíly ve vyjednávání odborů 
s vedením. Když jsme úspěšní, chceme, 
aby i zaměstnanci měli podíl na úspěchu. 
Porovnáním mezd v rámci automobilo-
vého odvětví platíme proto v ČR nejvyšší 
mzdy. Pro Škodovku je ale velice speci-
fická jiná věc – hrdost a loajalita k fir-
mě. Tato hrdost souvisí nejen s historií 
a tradicí, ale i se sociálními výhodami 
a dlouhodobou perspektivou zaměstnání. 
Po mnoho generací se zachovala stabilita 
firmy a zajistila se její budoucnost. Kromě 
nejvyšších mezd musí proto být i něco 
víc. Jinak by zaměstnanci byli žoldáci 
jdoucí tam, kde jim víc zaplatí bez dalších 
požadavků na dlouhodobou perspekti-
vu. Mohli bychom provést 20% zvýšení 
mezd, ale je otázkou, jak dlouho bychom 
pak byli schopni konkurence v ČR. Nad 
otázkou mezd stojí dlouhodobé zajištění 
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pracovních míst. To způsobuje hrdost 
na firmu. Nesmí se v rámci kolektivního 
vyjednávání tato hrdost přerušit. Je to 
něco navíc ve srovnání s vyjednáváními 
o mzdách všude ve světě.

	Řídíte úspěšnou firmu. Přesto jste 
jistě narazil na nějaké těžkosti. Co 
byste pro typ podniku jako Váš 
udělal třeba jako resortní ministr, 
abyste se jim vyhnul?
Jako ministr bych byl odpovědný 

za blaho celého národa. Musel bych se 
proto orientovat podle různých zájmů ve 
společnosti a ne jen podle jedné zájmové 
skupiny. Na druhé straně bych jako šéf 
Škodovky viděl rád jiný zákoník práce 
a jinak bych vedl diskusi o zavedení eura 
a směnného kurzu koruny k němu. Euro 
mělo být zavedeno již včera a ne až někdy 
v roce 2012. Také bych vedl jinak diskusi 
o ochraně ovzduší a účincích CO2. Jsem 
ale jako šéf podniku součástí celé společ-
nosti a musím pochopit, že ministr může 
vidět věci trochu jinak. 

	Co byste změnil na zákoníku prá-
ce?
Se zákoníkem práce dokážeme žít, 

ale jako celosvětový podnik potřebujeme 
větší flexibilitu vztahů zaměstnaneckých 
a pracovních sil. Zákoník práce přináší 
málo flexibility. Vnější prostředí se ale 
dynamicky mění a proto nás bude záko-
ník omezovat. Vyvolá to vyšší náklady 
u nás. Proto bych se zaměřil na změnu 
několika bodů v něm, které flexibilitu 
omezují nejvíce. 

	Říkal jste, že byste jinak řešil eko-
logickou diskusi. Omezují přísnější 
české ekologické normy než v EU 
konkurenceschopnost vaší firmy?
Jsme spotřebitelem energií, ale 

i jejich výrobcem. Společně se spo-
lečností E-on, Transgas a ČEZ jsme 
vybudovali podnik ŠkoEnergo. Postavili 
vlastní teplárnu i moderní ekologic-
kou elektrárnu. Náklady vzala na sebe 
naše společnost Škoda Auto. Myslíme 
si, že je to dlouhodobě správné, i když 
krátkodobě to způsobilo vyšší náklady. 
V dlouhodobém trvalém dopadu se to 
vrátí. Proto bychom měli přistupovat 
otevřeně do diskuse o CO2 a o emisích 
u automobilů. Přál bych si, aby i politici 
mysleli dlouhodobě. Pak si myslím, že 
cesta jejich a podnikatelské sféry by byly 
velice podobné.

	Vašim krédem je jednat v sou-
ladu s jasnou vizí a strategií, 
jasně nastavit cíle a systematicky 
pracovat na jejich realizaci. Jaké 
jsou vaše vize a strategie?
Před deseti lety jsme řekli, že jsme 

podnik s velkou tradicí, ale ne zcela 
zajištěnou budoucností. Chtěli jsme 
vybudovat podnik nejen s velkou tra-
dicí, ale i se zajištěnou budoucností. 
Podařilo se nám to. Jsme podnikem 
orientovaným do budoucnosti. Mou 
vizí je vyrábět ve Škodovce taková au-
ta, aby každý měl celkovou představu 
o vozech Škoda, které se od aut jiných 
značek odlišují. Přál bych si, aby každý 
kdekoliv ve světě, když se řekne Škoda, 
řekl „Škoda? Aha to jsou ty dobré vozy 
s velkým vnitřním prostorem za výhodnou 
cenu!“ Pokud budeme vnímáni ve světě 
tak, že slovo „Škoda“ bude synonymem 
posledně zmíněné věty, zajistí to budouc-
nost firmy.

	A nyní obligátní otázka. Jaké 
novinky v nejbližší budoucnosti 
připravujete?
Po letech ekonomické a technické 

stagnace a po začlenění do Volkswagen 
Group získala Škoda Auto nejmoder-
nější technologie a začala stavět zcela 
nové vozy. Došlo k modernizaci modelu 
Favorit a Forman a v roce 1994-95 byl na 
jejich místo dosazen model Felicia a Feli-
cia combi. V letech 1996-97 nastoupil na 
trh úplně nový model Octavia, který zna-
menal novou éru pro celý závod. V roce 
1997 je na trhu větší sestra Octavia combi. 
V roce 1998 je modernizován model 
Felicia a její maska je ztotožněna s její vět-
ší sestrou Octavií. Model Octavia dostává 
v roce 2000 dlouho očekávaný facelift. 
Je modernizován její interiér a exteriér. 
Přestože Felicia byla po dobu sedmi 
let nejprodávanější škodovkou, vedení 
společnosti ŠKODA AUTO, rozhodlo 
o ukončení výroby a Felicia byla v roce 
1999 nahrazena Fabií, která byla vyhlá-
šena autem roku 2000 ve Velké Británii 
a také získala titul od časopisu AutoBild, 
který ji vyhlásil svým autem roku. Fabia 
combi se stala autem roku 2001 v ČR. 
Na autosalonu v Ženevě má svou pre-
miéru další provedení Fabia sedan. Na 
Frankfurtském autosalonu Škoda Auto 
představila v roce 2001 svoji vlajkovou 
loď Superb. Pro zajištění budoucnosti 
tyto úspěchy ale nestačí. Proto zahaju-
jeme čtvrtou řadu - Roomster. Ten musí 

být typickým škodováckým vozem. Na 
autosalonu ve Frankfurtu v roce 2005 
jsme představili modelovou studii Yeti, 
která bude základem pro další modelo-
vou řadou. A ještě musíme zkonstruovat 
cenově výhodnější a menší produkt pro 
východní trhy. Tím budeme dobře vyba-
veni jak pro evropský trh, tak i pro Rusko, 
Indii a Čínu. Od firmy s jednou modelo-
vou řadou se dostaneme k firmě s řadami 
šesti. Budeme mít lepší postavení ve světě, 
než měla Škodovka ve dvacátých a třicá-
tých letech minulého století. 

	Jaké jsou Vaše největší záliby?
Každý kluk si hraje s autíčky a sní 

o dálkách a o dobrodružství. I já jsem 
chtěl jít do světa a poznat hodně zemí. 
Když jsem končil školu, díval jsem se 
proto na nejzajímavější firmy, které by mi 
umožnily si tyto sny splnit. Zakotvil jsem 
nakonec u Volkswagenu. Tam si každý 
uskuteční sny s autíčky a jako mezinárod-
ní firma mu umožní jít do světa na zku-
šenou. Já šel do severní Ameriky, Kanady 
a také do Asie, protože vedle aut mne 
zajímaly i jiné kultury a společnosti.

	Poznal jste hodně zemí. Kde se Vám 
líbilo nejvíc?
Nepřikrášleně a upřímně říkám, že 

v ČR. Už proto, že jsem zde vydržel osm 
let, znamená to, že tu žiji rád. Nemusel 
bych to dělat. ČR je fascinující, líbí se 
mi tu, je jako moje domovina. Skutečně. 
Také se mi dobře žilo v Kanadě. I tam se 
žije velice otevřeně, individuálně a svo-
bodně. 

Pane předsedo představenstva, děku-
jeme za zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř


