
Strach o práci ve Škodovce. Kvůli chybějícím kabelům se auta nevyrábí 

a konto firmy vysychá, píše Škodovácký odborář 

Plné znění z HN. 

Ruská invaze na Ukrajinu silně dopadá na chod automobilového průmyslu po celé Evropě. 

Největší problémy automobilkám aktuálně dělají chybějící kabelové svazky od ukrajinských 

dodavatelů. Například Škoda už pozastavila výrobu elektrického modelu Enyaq a v ohrožení 

je i výroba vozů Scala a Kamiq. To dopadá i na zaměstnance – řada z nich je doma a obávají 

se o práci. 

Vzhledem k tomu, že ve všech závodech ruší firma směny a některé provozy jako například 

lakovna v Mladé Boleslavi nejedou vůbec, začínají se zaměstnanci topit v nejistotě. „Když se 

nevyrábí a neprodává, tak se negeneruje zisk a konto Škody vysychá. Lidé se proto ptají, když 

firma platí své zaměstnance, i když nejsou v práci, mají se obávat o zaměstnání?“ uvádí 

aktuální vydání týdeníku Škodovácký odborář. 

Podle týdeníku sílí znepokojení pracovníků například ve svařovně Octavií, zneklidnění jsou 

ale zaměstnanci napříč všemi závody. „Zaměstnanci mají obavy o práci při tak velkém a 

opětovném výpadku výroby, kdy není žádná předtucha o tom, kdy tento problém skončí,“ 

informuje Škodovácký odborář. Nyní jsou zaměstnanci při zrušení směn doma s 80procentní 

náhradou mzdy. 

Firma je zatím k otázce zaměstnanců skoupá. „Aktuální konflikt na Ukrajině má dopad také 

na výrobu společnosti. Společně s Odbory KOVO pracujeme s maximálním nasazením na 

tom, abychom dopady konfliktu na naše zaměstnance zvládli co nejlépe,“ tvrdí mluvčí firmy 

Gabriela Slabihoudková. Podle škodováckého týdeníku ale výhled na příští kalendářní týden 

není ideální, velká část směn pojede jen v omezeném režimu, další se opět ruší. 

Po covidu a hromadění karantén, chybějících čipech z Malajsie a vyhořelém závodě 

dodavatele z letošního ledna je aktuální nedostatek kabelů z Ukrajiny pro největší domácí 

automobilku další ránou. „Jedním ze scénářů je případná realokace postiženého ukrajinského 

dodavatele do Česka,“ uvedl mluvčí Škodovky Tomáš Kotera. Podle něj by to znamenalo 

přestěhovat z Ukrajiny jak technologie, tak i zaměstnance s rodinami, kteří svazky vyrábí. 

Podle Daniela Otáhala, obchodního ředitele firmy KES, která kabely vyrábí, by to však 

nebylo tak jednoduché. „Přemístění výroby se nedá vyřešit v rámci několika dní, spíše 

několika týdnů, potřebujete totiž nové nástroje a montážní stanice. Pro naši výrobu 

potřebujeme minimálně 20 týdnů na rozjezd, u složitějších aplikací je to i rok,“ tvrdí Otáhal 

s tím, že jeho firmu kontaktovali jak noví, tak stávající zákazníci s požadavkem na kalkulaci 

stovek svazků kvůli přesunu výroby z Ukrajiny. 
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Kolaps automobilového průmyslu v Evropě se blíží. Kabely z Ukrajiny není 

jak nahradit 
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Podle Otáhala je kolaps celého evropského automobilového průmyslu v Evropské unii jistý na 

období několika týdnů, možná i měsíců. „Je evidentní, že téměř všechny automobilky mají 

dodavatele kabelových svazků na Ukrajině,“ dodal. I podle Jana Pleyera, generálního 

ředitele dodavatelské firmy do automotive Auria pro Česko a Slovensko, budou následující 

týdny pro celý automobilový průmysl velmi krušné. 

Výrobu totiž vedle Škodovky pozastavily nebo výrazně seškrtaly v některých závodech i 

automobilky BMW, Volkswagen nebo Mercedes. Stojí i Jaguar Landrover v Nitře. „Pokud 

jste jako dodavatel závislí na Škodě, BMW a Volkswagenu, tak můžete očekávat jen 

několikaprocentní prodej oproti původním plánům,“ říká Pleyer. „Pokud k zastavení linek 

dojde, bude nejspíš na každém subdodavateli i automobilce, jak se k problematice postaví, 

zdali propouštění, nebo takzvaný kurzarbeit,“ dodává Otáhal. 

Škoda Auto již sice uvedla, že nejpostiženějším modelem chybějících kabelů je Enyaq, Scala 

a Kamiq, nicméně výrobní čísla se propadají i Octavii. Zatímco ještě předminulý týden jela 

montáž Octavií 278 vozů nad plán, v minulém týdnu už byla výrobní čísla pod plánem o 23 

kusů. Firma auta vyráběla nedokončená a odstavovala je na odstavných plochách kvůli 

chybějícím výplním dveří. Číslo nedodělaných vozů vyskočilo v únoru i na 12 tisíc. 

Velkou výhodou zaměstnanců automobilky je, že se odborům podařilo v minulém týdnu 

uzavřít kolektivní vyjednávání. Odbory ve smlouvě zajistily i pojistku pro zaměstnance, kdy 

jejich případná výpověď z organizačních důvodů bude možná jen na základě dohody právě s 

odbory. 

Ačkoliv kolektivní smlouva byla podepsána na čtyři roky, její mzdová část pouze na rok, což 

je v celém koncernu výjimkou. „Zaručuje nám to, že i příští rok budeme znovu vyjednávat o 
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růstu mezd,“ říká předseda odborářů Jaroslav Povšík s tím, že celé vyjednávání dopadlo pro 

zaměstnance nad očekávání vzhledem k tomu, že minulý rok firma rušila řadu směn a její 

výroba je stále v nejistotě. 

Ondřej Charvát, redaktor  
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