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Porsche Inter Auto CZ chce být v boji proti pandemii 

příkladem a na týden zcela uzavře svoje pobočky 

 

Praha 11. března 2021 – Společnost Porsche Inter Auto CZ, největší 

prodejce nových vozů v ČR, se rozhodla učinit v boji s epidemií 

koronaviru zásadní krok a jako velká firma se rozhodla být ostatním 

příkladem. Od pondělí 15. do soboty 20. března 2021 vyhlásí svůj 

lockdown: absolutně uzavře svoje pobočky, zaměstnance nechá povinně 

doma a maximálně omezí kontakty mezi personálem a veřejností. 

 

Nelehké pandemické období, kterému se společnost Porsche Inter Auto CZ už 

loni postavila čelem, a to i po obchodní stránce, bohužel nebere konce. A 

protože naprostou prioritou je zdraví, rozhodli se v PIA učinit zásadní krok v boji 

proti pokračující epidemii. 

 

„Celá republika prochází velmi těžkým a bohužel zatím nekončícím obdobím, 

které nemá obdoby. Protože si plně uvědomujeme závažnost pandemické 

situace, rozhodli jsme se lockdown podpořit přímo ve vlastních řadách,“ říká 

Michael Antosch, jednatel společnosti Porsche Inter Auto CZ. „Příští týden 

kompletně uzavřeme všechny svoje provozovny po celé České republice a také 

pražskou centrálu firmy. Věřím, že když téměř tisícovce našich zaměstnanců 

dáme povinné týdenní volno, pomůžeme nejen naší společnosti, ale přispějeme 

velkou měrou ke zlepšení epidemické situace v Česku“, vysvětluje Michael 

Antosch situaci, která čeká PIA příští týden. 

 

Management Porsche Inter Auto ČR, který začátkem roku 2021 prošel řadou 

změn, si tímto krokem vzal za cíl bojovat proti covidu-19 ve vlastních řadách a 

být třeba i vzorem pro ostatní, kteří stále berou tuto fatální nemoc, postihující 

čím dál mladší ročníky lidí, na lehkou váhu. „Pevně věřím, že týdenní uzavření 

všech jedenácti poboček po celé naší republice a izolace našich bezmála 1000 

zaměstnanců nám v boji proti covidu-19 pomůže. Sami jsme ve svých řadách 

registrovali jisté procento nakažených, což bereme velmi osobně – zdraví 

našich zaměstnanců je pro nás otázkou číslo jedna. Neméně důležité je také 



 
 
Tisková zpráva 
 

   Porsche Inter Auto CZ s. r. o.    Telefon: +420 257 107 365 
   Vrchlického 31/18        Fax: +420 257 107 399 
   Praha 5, 150 00                 www.porsche.cz  
 

zdraví našich zákazníků. Z tohoto důvodu jsme všechny naše showroomy 

vybavili termokamerami, které již při vstupu do prostor salonu dokážou zachytit 

člověka se zvýšenou teplotu. Doufám, že budeme inspirací a společně se co 

nejdříve vrátíme k normálnímu životu. Každý totiž musí začít u sebe – tak jako 

my v PIA,“ dodává Michael Antosch. 

 

Kontakt: 

Vojtěch Růta 

Marketing & Public Relations 

Tel.: +420 725 835 625 

E-mail: vojtech.ruta@porsche.cz 

web: https://porsche-interauto.cz/  

 

O společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. je 100% dceřinou společností rakouské firmy 

Porsche Inter Auto se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost 

Porsche Holding Salzburg. Rakouská společnost Porsche Inter Auto se řadí k 

nejúspěšnějším a nejvýznamnějším podnikatelským subjektům v oblasti 

prodeje a servisu automobilů v Evropě. 

Společnost Porsche Inter Auto CZ je největším prodejcem vozů Volkswagen, 

Audi, SEAT, Škoda a importérem a prodejcem značky Porsche v České 

republice. Je rovněž servisním a prodejním zastoupením Bentley a Lamborghini 

pro český trh. Disponuje největším skladem nových vozů a náhradních dílů. 

Ročně se v Porsche Inter Auto CZ prodá více než 22 tisíc nových a ojetých 

automobilů. Zároveň poskytuje Porsche Inter Auto CZ přes 500 tisíc servisních 

hodin ročně. 

Společnost Porsche Inter Auto CZ zaměstnává v České republice v současné 

době přes 900 zaměstnanců v jedenácti pobočkách – v Praze, Plzni, Brně, 

Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě. Všechny 

autosalony mají k dispozici nejnovější technologie a nejmodernější know-how 

mezinárodní společnosti. Zaměstnanci pravidelně procházejí systémem 

odborných školení. Všechny provozovny jsou certifikovány dle ISO 9001:2000. 
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Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto naleznete nejen v České republice, 

ale také v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Slovinsku, 

Itálii, na Slovensku a v Albánii. Prostřednictvím svého zastoupení působí 

Porsche Inter Auto i v Číně. 


