
1 

 

MOŽNÝ DOPAD AFÉRY DIESELGATE NA SPOLEČNOST 

ŠKODA AUTO A.S. 

MICHAL BOCK  

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá možnými dopady aféry „Dieselgate“ na společnost Škoda Auto a.s. 

V tomto příspěvku se zabývám konkrétními finančními a ekonomickými daty společnosti 

Volkswagen, ale také daty společnosti Škoda Auto, která je dceřinou společností skupiny 

VW. Tato finanční data mají za cíl poskytnout relevantní informaci o celkové finanční situaci 

koncernu VW jako celku (zjistit finanční rezervy, vývoj tržeb, vývoj ziskovosti v jednotlivých 

automobilkách koncernu, vývoj investic a najít možné úspory tohoto koncernu jako celku). 

Tato data jsou stěžejním podkladem pro zhodnocení možných dopadů této aféry. Příspěvek 

závěrem dochází k názoru, že aféra „Dieselgate“ nemá zásadní negativní dopady 

na společnost Škoda Auto a.s. 
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Úvod 

Aféra Dieselgate se plně promítla nejenom do světla technického, kdy došlo k odhalení 

podvodného softwaru, který udával nepravdivé údaje o emisích, ale také do roviny finanční, 

ekonomické, kdy společnost Volkswagen musí promptně reagovat na vzniklou situaci, jelikož 

v současné době probíhá například v USA řízení o udělení rekordní pokuty ve výši 18 miliard 

dolarů, a další pokuty a případné kompenzace budou následovat. Příspěvek se zabývá 

současnou situací koncernu VW, který byl zasažen skandálem souvisejícím s podvodným 

vykazováním stavu emisí. V tomto příspěvku představuji základní údaje o koncernu VW. 

Údaje se týkají především vlastnické struktury, finanční a ekonomické síly koncernu, a také 

zejména představím údaje, které se týkají dceřiné společnosti Škoda Auto a.s., která 

je největším zaměstnavatelem v automobilovém odvětví v České republice, s akcentem 

na možné negativní dopady situace kolem falšování údajů o emisích. Cílem tohoto příspěvku 

bylo najít a vysvětlit možné dopady aféry „Dieselgate“ na společnost Škoda Auto a.s. 

prostřednictvím současných finančních ukazatelů koncernu VW a Škoda Auto a.s. 

1 Představení aféry Dieselgate 

1.1 Situace na americkém trhu 

Začátek této aféry je datován k 18. 9. 2015, kdy americká agentura pro ochranu životního 

prostředí (EPA) zjistila kontrolními testy, že došlo k instalaci podvodného softwaru 

v některých typech aut značky VW, který zkresloval data o emisních normách. Tato auta 

se na americkém trhu prodávala v letech 2009-2015. Dle příslušných testů tohoto softwaru 

byly emise dle přípustných norem a standardů reálně podhodnoceny 30-40 krát. Celkem 

se jenom na americkém trhu jedná o 482 tisíc automobilů. Dohromady se tento problém týká 

celosvětově 854 tisíc automobilů.  EPA a jiné americké autority odpovědné v této věci 

už udělily koncernu VW pokutu ve výši 18 miliard dolarů. V současné době probíhá jednání 

mezi představiteli VW a americkými autoritami o vyřešení této situace.
1
 

                                                           
1
 EPA: Volkswagen Vehicle Violations. EPA GOV [online]. 2016 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 

https://www.epa.gov/vw. 
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2 Představení koncernu Volkswagen 

Volkswagen AG je německá automobilka, která má sídlo v německém městě Wolfsburg. 

Je zakládajícím členem skupiny Volkswagen Group. Tato automobilka byla založena v roce 

1937 podnikatelem a průmyslníkem Ferdinandem Porschem, který přišel s myšlenkou výroby 

aut za lidové ceny. Odtud pochází i název koncernu „lidový automobil“. V současné době 

je VW koncern jeden z největších světových automobilových koncernů mající ve svém držení 

automobilky jako: Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, Man, Scania, SEAT, Škoda 

Auto a Ducati. Značky jako Bentley, Bugatti, Porsche a Lamborghini patří mezi prémiové 

značky luxusních automobilů, které se vyrábějí zakázkově, nikoliv sériově.  

 

Co se týče akciové a vlastnické struktury, tak největšími akcionáři koncernu VW 

je Porsche Automobil Holding SE s podílem na kapitálu ve výši 32,2 %. Druhým největším 

akcionářem je německý spolkový stát Dolní Sasko, kde se i nachází hlavní centrála tohoto 

koncernu, a to ve výši 12,7 %. Třetím akcionářem je Qatar Holding, což je národní fond 

Kataru, do něhož jsou vkládány výnosy z prodeje ropy, s podílem okolo 15,6 %. Dále existují 

minoritní akcionáři ve formě různých investičních skupin, ale i jednotlivců, které mají 

celkový podíl ve výši 39,5 %.
2
 Výrobní závody jsou soustředěny po celé v Evropě, ale také 

v zámoří k uspokojení celkové světové poptávky. Největší výrobní závody se nacházejí 

v Německu (Hannover, Wolfsburg, Drážďany). 

 

V rámci světa má koncern výrobní závody v Číně, Japonsku, Mexiku, Brazílii, České 

republice, Polsku, Španělsku, USA, Portugalsku a Nigérii. Za rok 2014 celý koncern 

zaměstnával celosvětově skoro 600 tisíc zaměstnanců při celkových tržbách kolem 

202 miliard eur a čistém zisku 10,85 miliard eur. V roce 2014, co se týče vyrobených vozů,  

se VW stal světovou jedničkou, kdy dohnal i takový kolos, jako je Toyota.
3
 V současné době 

prochází celý koncern VW hlubokou restrukturalizací z důvodu současné krize ohledně 

falšování údajů o emisích v naftových motorech. Z hlediska finanční pozice je na tom VW 

takto (údaje za rok 2014): 

                                                           
2
 Volkswagen: Publikace. Volkswagen [online]. Roční zprávy [cit. 2015-11-11]. Dostupné: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/publications.acq.html/arch

ive-on/icr-financial_publications!annual_reports/index.  
3
 Volkswagen: Publikace. Volkswagen [online]. Roční zprávy [cit. 2015-11-11]. Dostupné: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/publications.acq.html/arch

ive-on/icr-financial_publications!annual_reports/index. 
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 Celkové tržby (celosvětově): 202 miliardy eur. 

 Provozní čistý zisk: 12,7 miliard eur. 

 Čistý zisk po zdanění: 10,85 miliard eur. 

 Celková aktiva: 351 miliard eur. 

 Vlastní kapitál: 90 miliard eur. 

 Peníze a peněžní ekvivalenty: 19,1 miliardy eur. 

 Celkové závazky: 260 miliard eur.
4
 

 

3 Představení společnosti Škoda Auto a.s. 

Škoda auto je největším českým výrobcem automobilů. Společnost byla založena pod názvem 

Laurin a Klement v roce 1895 a nese příjmení obou zakladatelů. Sídlo společnosti se nachází 

v Mladé Boleslavi. V rámci svých obchodních aktivit vlastní výrobní závody a centrum 

výzkumu a vývoje v Kvasinách. V současné době celá společnost zaměstnává 26 tisíc 

zaměstnanců. Škoda Auto a.s. se podílí na HDP České republiky ve výši 1,5 % a na HDP 

Středočeského kraje se podílí 13 %, takže jde o významný podnik tohoto regionu. Tyto údaje 

v sobě nezahrnují subdodavatele, kteří samozřejmě tvoří další významou  položku na tvorbě 

HDP.
5
 

3.1 Finanční situace společnosti Škoda Auto a.s. 

Za rok 2014 nejvýznamnější finanční údaje jsou tyto:
6
  

 

 Produkce: 1,04 milionů automobilů. 

 Počet zaměstnanců: 26 tisíc. 

 Celkové tržby: 299,3 miliard korun. 

                                                           
4
 Volkswagen: Publikace. Volkswagen [online]. Roční zprávy [cit. 2015-11-11]. Dostupné: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/publications.acq.html/arch

ive-on/icr-financial_publications!annual_reports/index. 
5
 CSAS: Analýza automobilového průmyslu [online]. [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Evropska_unie/Specialni_analyzy/Specialni_analyzy/Prilohy/eus

pa_analysis_of_the_automobile_industry.pdf. 
6
 Škoda Auto: Výroční zpráva [online]. [cit. 2015-11-11]. Dostupné z: http://cs.skoda-

auto.com/company/investors/annual-reports/Česká spořitelna. Klíčové údaje [online]. [cit. 2015-01-

08]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/klicove-udaje-d00014557 
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 Provozní zisk: 21,6 miliard korun. 

 Čistý zisk: 18,4 miliardy korun. 

 Peníze a peněžní ekvivalenty: 71,53 miliard korun. 

 Celková aktiva: 176,9 miliard korun. 

 Krátkodobé závazky: 58,5 miliard korun. 

 Dlouhodobé závazky:58,5 miliard korun. 

 

Z těchto vybraných finančních ukazatelů je zřejmé, že finanční situace společnosti 

Škoda Auto a.s. je velice dobrá.  Provozní zisk reprezentující jádrovou činnost společnosti 

je poměrně vysoký a tvoří podstatnou část zisku. Z hlediska finančních rezerv má společnost 

na běžných účtech a depozitních produktech krátkodobého charakteru něco málo přes 

71,53 miliard korun. Na krátkodobých závazcích má firma 58,5 miliard korun, které může 

společnost ihned vyrovnat ze svých finančních rezerv na účtech a ještě disponuje rezervou 

ve výši více než 13 miliard korun. Aktiva společnosti jsou více než 176 miliard korun, 

do kterých patří nejenom hmotný majetek, ale také nehmotný majetek a podíváme-li 

se do historie, tak společnost investuje a rozšiřuje svou výrobu (viz nový závod v Kvasinách, 

výzkum a vývoj apod.).  

4 Zhodnocení možného dopadu aféry „Dieselgate“ na společnost 

Volkwagen  

Prakticky ihned po oznámení rozhodnutí EPA o udělení rekordní pokuty ve výši 18 miliard 

dolarů dne 19. 9. 2015 reagovaly akcie VW prudkým poklesem o více než 26 % .
7
 Ze všech 

obsažených akciových titulů v německém burzovním indexu DAX toto byl největší pokles. 

Tento burzovní pokles a snížení tržní kapitalizace společnosti ovlivnily i finanční situaci 

společnosti v listopadu, kdy  ratingová agentura Standard and Poors snížila rating koncernu 

v segmentu dlouhodobých závazků o jeden stupeň na BBB+ s negativním výhledem. Toto 

snížení bylo způsobeno reakcí na  předpokládané nové úvěrové linky, kdy představenstvo VW 

požádalo několik německých bank o refinancování stávající úvěrů a o tzv. syndikované úvěry 

ve výši několik miliard eur ke krytí možných budoucích soudních sporů, které se mohou týkat 

odškodnění ze strany majitelů automobilů s podvodným softwarem, které neprošly emisními 

kontrolami. Taktéž došlo ke snížení ratingu v segmentu krátkodobých závazků z F1 na F2. 

                                                           
7
 Patria: Historie akcie VW [online]. [cit. 2015-11-11]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/akcie/VOWG.DE/volkswagen/historie.html 
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I po těchto sníženích ratingů patří koncern VW mezi solventní firmy s vysokým finančním 

ohodnocením. Provozní zisk za třetí kvartál roku 2015 se dostal do záporu, kdy byl – 

3,5 miliard eur
8
. Tento pokles provozního zisku souvisí s vysokými náklady na vyřešení 

problémů s podvodným softwarem. Tato provozní ztráta je, jak se domnívám, pouze 

krátkodobého charakteru, jelikož dle údajů o posledních prodejích se na prodejích značek aut 

tohoto koncernu tato aféra neprojevila a tržby zůstávají stabilní a nedochází k závažnějším 

poklesům.  

 

Představenstvo VW se taktéž rozhodlo snížit kapitálové investice do svých výrobních 

středisek o 10 %. V absolutních veličinách se jedná o pokles z 17,1 miliard eur ročně 

na 15,39 miliard eur, tedy o 1,71 miliard eur a toto opatření,  jak deklaruje vedení koncernu, 

je krátkodobého charakteru. Dále bude dle mého názoru docházet k menšímu odčerpání 

volných prostředků, které má koncern na účtech bank.  Může taktéž dojít v rámci hledání 

provozních úspor  budoucnosti k seškrtání sponzoringu a reklamy. VW sponzoruje mimo jiné 

hokejový klub ve svém domovském městě a sponzoruje mnoho jiných aktivit. V tomto směru 

úspory jsou signifikantní. Dále může dojít k prodeji několika značek, anebo zúžení modelů, 

kterých je v současné době 300. Například značka Seat je dlouhodobě prodělečná a dle 

výročních zpráv kumulovaná ztráta této značky za posledních 7 let je 1,3 miliardy eur. 

V třetím kvartálu došlo ke zmenšení celosvětového podílu koncernu VW z 26,1 % na 25,2 %. 

Tento pokles nemusí přímo souviset s touto aférou, ale může souviset s poptávkou 

a se změnou spotřebitelských preferencí, pokud bude pokles pokračovat, ale v současné době 

tomu nic nenasvědčuje (prodejní reporty vykazují prodeje jako před  „aférou Dieselgate“). 

Tato opatření ze strany představenstva a vrcholných managerů koncernu VW nemají přímý 

vliv na fungování Škoda Auto a.s. Prozatím nedochází k přesunům peněz ze Škoda Auto a.s. 

do Volkswagenu, a také nedochází ani ke snižování vlastního kapitálu anebo finančních 

prostředků na účtech Škoda Auto a.s. Všechna výše zmíněná opatření se týkají pouze hlavní 

centrály VW a vedlejších činností. Škoda Auto a.s. patří dlouhodobě mezi velmi ziskovou 

dceřinou společnost a koncern VW do této společnosti investoval nemalé prostředky. Tato 

aféra je dle mého názoru příležitostí, aby koncern VW jako takový našel úspory ve svém 

hospodaření a zefektivnil některé ze svých procesů. 

                                                           
8
 Volkswagen: Publikace. Volkswagen [online]. Roční zprávy [cit. 2015-11-11]. Dostupné: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/publications.acq.html/arch

ive-on/icr-financial_publications!annual_reports/index. 
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5  Zhodnocení možného dopadu aféry „Dieselgate“ na společnost 

Škoda Auto a.s.  

Co se týče konkrétně Škoda Auto a.s., tak dle předběžné zprávy za třetí kvartál 2015 došlo 

k tříměsíčnímu poklesu prodejů v průměru o 2,7 %.  Jedná se o modely aut s dieselovými 

motory, ale celkově takto malý pokles prodejů nemá vliv na výrobu, ani není plánovaná 

úprava směnného provozu a celkové zaměstnanosti ve společnosti. V současné době Škoda 

Auto nechystá nábor ve výrobě. Jedinou výjimku představuje nábor zaměstnanců do oddělení 

výzkumu a vývoje v Kvasinách. Jak jsem popsal výše, tak Škoda Auto a.s. z hlediska 

makroekonomického nepředstavuje velký podíl na tvorbě HDP České republiky.   

 

Eventuální problém se může skrývat v subdodavatelských firmách,  které zajišťují 

dodávky pro Škoda Auto a.s., kdy je tento zákazník z hlediska objemu produkce majoritní 

odběratel. Při gradaci tohoto problému může dojít k vynuceným slevám u dodavatelů, 

prodloužení proplacení faktur apod. To by samozřejmě mělo za následek utlumení mezd 

v této sféře a možné problémy, které by se odrazily i na fungování Škoda auto a.s. V současné 

době podobná situace nehrozí, protože nedochází ke snižování poptávky.  

 

Management společnosti Škoda Auto a.s. se personálně nezměnil, oproti 

managementu VW, což znamená stabilitu, taktéž jak jsem napsal výše, nedochází 

k transferům likvidity do VW.  

 

Společnost Škoda Auto a.s. se nezadlužuje, což by mohlo indikovat, že shání 

prostředky pro svou mateřskou společnost. V odborné literatuře, která se zabývá podnikovými 

financemi (například Manažerské finance od profesorky Kislingerové), je běžné, že v době 

finanční otřesů mateřských společností, dceřiné společnosti finančně pomáhají svým matkám 

skrze kapitálové injekce, půjčky apod. Jedná se o přesuny volného cash flow a zefektivnění 

cash managementu.
9
 Z celkového pohledu tato aféra dle mého názoru nemá podstatný vliv 

na finanční stabilitu jak celého koncernu VW, tak její značky Škoda Auto a.s. Tato situace dle 

mého vygradovala v roce 2015 a koncern na toto adekvátně zareagoval. Z hlediska budoucího 

vývoje koncernu VW tato aféra vliv mít nebude a jedná se o krátkodobý problém. 

                                                           
9
 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, s. 499. 
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Závěr  

Cílem tohoto příspěvku bylo najít a vysvětlit možné dopady aféry „Dieselgate“ na společnost 

Škoda Auto a.s. prostřednictvím současných finančních ukazatelů koncernu VW a Škoda 

Auto a.s. Tato aféra „Dieselgate“ nemá přímý vliv na společnost Škoda Auto a.s. z důvodu 

vysokých finančních rezerv na účtu společnosti a z důvodu vysokého vlastního kapitálu a jeho 

složek. 

 

 

Příspěvek vznikl v rámci projektu „Predikční schopnost bankrotních modelů v 

podmínkách MSP v ČR", podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický 

vysokoškolský výzkum na Vysoké škole finanční a správní, z. ú. 
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