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ŠKODA Handy pomáhá osobám se sníženou 

pohyblivostí 
 

› ŠKODA Handy usnadňuje individuální mobilitu osob se zdravotním postižením 

› Poradci programu ŠKODA Handy poskytují komplexní poradenství při koupi 

vozu ŠKODA pro hendikepované řidiče 

› Ambasadorem programu ŠKODA Handy s mottem „Pro život naplno“ je 

paralympijský vítěz a mistr světa v silniční cyklistice Jiří Ježek 

 
Mladá Boleslav, 17. března 2015 – Sociální angažovanost patří k důležitým 

pilířům firemní strategie značky ŠKODA. Vedle sponzoringu kulturních, 

sportovních i společenských akcí se intenzivně věnuje také řadě charitativních  

a sociálních projektů. Jedním z nich je program ŠKODA Handy zaměřený 

na podporu mobility osob se zdravotním postižením. Tým zkušených poradců 

využívá své dlouholeté pracovní i osobní zkušenosti k pomoci hendikepovaným 

klientům při vyřizování koupě vozu a finanční podpory, v případě potřeby se 

účastní s klienty i jednání na příslušných úřadech. Ambasadorem projektu 

ŠKODA Handy, který je součástí širší strategie aktivit společenské 

odpovědnosti, se stal paralympijský vítěz a mistr světa v silniční cyklistice Jiří 

Ježek. 

 

„ŠKODA AUTO vnímá společenskou odpovědnost jako nedělitelnou součást firemní 

kultury,“ říká Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. 

„ŠKODA Handy je projektem, který vychází z konkrétních potřeb našich hendikepovaných 

spoluobčanů. Věříme, že dlouholeté zkušenosti našich prodejních partnerů pomohou 

zájemcům s hendikepem překonávat problémy plynoucí ze snížené mobility a usnadní jim 

pořízení nového nebo zánovního vozu,“ doplňuje Luboš Vlček. 

 

ŠKODA Handy pomáhá osobám se zdravotním postižením, jejich rodičům nebo 

opatrovníkům již od roku 2010 a v současnosti disponuje týmem deseti odborných 

poradců s dlouholetými zkušenostmi. Skutečnost, že sami poradci jsou osoby se 

zdravotním postižením, jim dává možnost lépe porozumět specifickým aspektům a 

konkrétním potřebám jednotlivců. Jejich dlouholeté zkušenosti pomáhají klientům při 

výběru vhodného vozu, jeho úpravách i při jednání na úřadech. Poradci poskytují 

komplexní servis a klientům asistují při zpracování žádostí o státní příspěvky na zvláštní 

pomůcky (pořízení osobního automobilu, speciální úpravy řízení a také individuální 

vestavby) a na mobilitu (příspěvek na provoz a dopravu). Zajistí pomoc s překlenutím 

DPH, doporučí nejlepší služby pro dofinancování koupě vozu a poradí se spoustou dalších 

záludností, které by jinak zákazník musel řešit vlastními silami. 

 

Značka ŠKODA vychází držitelům průkazů ZTP a ZTP/P vstříc nejen kvalitním 

poradenstvím, ale také finanční podporou. Hendikepovaný klient může získat slevu 
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na pořízení nového vozu ŠKODA u jakéhokoliv obchodního partnera značky ŠKODA 

v České republice. A nejen to. Programu ŠKODA Handy lze využít i při koupi zánovního 

vozu v síti certifikovaných prodejců ŠKODA Plus. Mottem „Pro život naplno“ 

mladoboleslavská automobilka vyjadřuje své přesvědčení o nutnosti pomáhat v životě 

těm, kteří neměli takové štěstí jako ostatní. Ambasadorem programu se stal český 

paralympionik a mistr světa v silniční cyklistice Jiří Ježek, jehož aktivity značka ŠKODA 

dlouhodobě podporuje. 

 
“Sportovními aktivitami jsem se vždycky snažil propagovat aktivní životní styl, a to i osob 

se sníženou pohyblivostí. Sám vím, že automobil je pro lidi s jakýmkoli hendikepem 

jedním ze základních předpokladů pro plnohodnotný život. Věřím, že díky výhodám 

projektu ŠKODA Handy bude cesta k aktivnímu životu mnohem snadnější,“ říká Jiří 

Ježek. 

 

V současné době lze u deseti obchodních partnerů značky ŠKODA po celé České republice 

nalézt poradenská centra programu ŠKODA Handy. Tato centra fungují jako jakési 

základny, jejichž počet se bude dále zvyšovat. Nicméně již dnes jsou poradci schopni 

nabídnout pomoc při prodeji hendikepovaným zákazníkům i u ostatních obchodníků 

značky ŠKODA v České republice, ale také přímo v terénu.  Internetová doména 

www.skoda-handy.cz poskytuje informace o programu včetně kontaktů na poradenská 

centra, ale i o dalších podobně zaměřených projektech, které značka ŠKODA podporuje. 

Jedním z nich je například interaktivní mapa s vyznačením bezbariérových servisních a 

dálničních míst Vozejkmap.cz. 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Handy pomáhá osobám se sníženou 

pohyblivostí 
Ambasadorem projektu ŠKODA Handy je 

paralympijský vítěz a mistr světa v silniční cyklistice 

Jiří Ježek. 
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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 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO 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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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