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Společnost ŠKODA AUTO podporuje zdravotnictví v okolí 
závodu Kvasiny 
 
› Společnost ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého 

kraje dva nové vozy ŠKODA KODIAQ 
› Vozy budou sloužit v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově, tedy v nejbližším okolí 

výrobních závodů Kvasiny a Vrchlabí 
› ŠKODA AUTO také finančně přispěje Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov 

nad Kněžnou 
› Podpora zdravotnictví a společenská odpovědnost jsou součástí firemní Strategie 2025 
 
Kvasiny, 21. února 2019 – ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné službě 
Královéhradeckého kraje dva nové vozy ŠKODA KODIAQ, které budou sloužit v nejbližším 
okolí jejích výrobních závodů: v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově. Zdravotnickému 
nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou společnost také poskytne finanční dar 
ve výši 1 000 000 Kč, který bude využit pro potřeby místní nemocnice. V rámci aktivit v 
oblasti společenské odpovědnosti nedávno ŠKODA AUTO předala vozy či finančně přispěla 
i sociálním službám v regionu a Městské policii v Rychnově nad Kněžnou. 
 
„Společnost ŠKODA AUTO podporuje v souladu se svou strategií společenské odpovědnosti 
v regionech v okolí svých výrobních závodů také oblast zdravotnictví. Jsme rádi, že můžeme 
pomoci Královéhradeckému kraji v zajištění kvalitní a funkční zdravotní péče. Města v tomto kraji 
jsou pro nás klíčovými partnery již řadu let,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti 
ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. 
 
Obě nová SUV ŠKODA KODIAQ ve službách Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého 
kraje mají výkonný motor 2,0 TDI (140 kW), 7stupňovou automatickou převodovku a pohon všech 
kol. Jeden vůz bude sloužit na Rychnovsku, druhý je pak určen pro Trutnov. Oba tedy budou 
působit v nejbližším okolí výrobních závodů ŠKODA AUTO.  
 
ŠKODA AUTO dlouhodobě přispívá k rozvoji zdravotnických a sociálních služeb či bezpečnosti 
v regionu. Nemocnici Rychnov nad Kněžnou podporuje i dalšími prostředky. Zdravotnickému 
nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou věnuje automobilka finanční dar ve výši 
1 000 000 Kč pro rozvoj místní nemocnice. Od roku 2017 společnost ŠKODA AUTO investovala 
v rámci regionální odpovědnosti desítky milionů korun. Společnost ŠKODA AUTO také aktivně 
participuje na zajištění odborné stomatologické péče v regionu. 
 
V roce 2017 ŠKODA AUTO poskytla tři vozy sociálním a zdravotnickým institucím: Sociálním 
službám města Rychnov nad Kněžnou, neziskové organizaci Pferda a Nemocnici Rychnov nad 
Kněžnou. Loni společnost předala Městské policii v Rychnově nad Kněžnou již druhý vůz – SUV 
ŠKODA KAROQ. Mimo to automobilka každoročně poskytuje místnímu policejnímu oddělení 
příspěvek ve výši 2 miliony korun pro zvýšení bezpečnosti v regionu. 
 
Prioritou společnosti ŠKODA AUTO je také zdraví vlastních zaměstnanců, a proto svým 
pracovníkům poskytuje nepřeberné množství zdravotních benefitů. Zaměstnanci se mohou 
například nechat zdarma očkovat proti chřipce či klíšťové encefalitidě, na podzim a v zimě probíhá 
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program vitaminové prevence. Zaměstnancům, kteří darují krev nebo kostní dřeň, společnost 
poskytuje odměny. ŠKODA AUTO také podporuje mnoho zdravotních programů, jako jsou 
například preventivní rehabilitační programy, kardiovaskulární programy či komplexní programy na 
podporu zdraví a spolupracuje i s externími odborníky v oblasti psychosociální péče. K motivaci 
zaměstnanců pečovat o vlastní zdraví slouží aplikace Zdravotní benefity, kde společnost odměňuje 
ty zaměstnance, kteří o své zdraví pečují. Tyto body si pak zaměstnanci mohou převést na 
doplňkové penzijní spoření nebo na nákup zdravých potravin v závodních restauracích a kioscích.  
 
ŠKODA AUTO si v rámci své společenské odpovědnosti zakládá na dobrých sousedských vztazích 
a podporuje regiony, v nichž působí, v řadě oblastí – vedle zdravotnictví jde také o rozvoj 
infrastruktury a bezpečnosti, ochranu životního prostředí či aktivní účast na komunitních projektech. 
Odpovědné a udržitelné podnikání je jednou z hlavních oblastí firemní Strategie 2025. 
 
Dalším výsledkem spolupráce automobilky ŠKODA AUTO a místních samospráv z regionu je 
společný projekt sociologického výzkumu na Rychnovsku. Odstartují ho municipality ve spolupráci 
se společností ŠKODA AUTO, ŠKODA AUTO Vysokou školou a výzkumnou organizací Behavio. 
Jeho cílem bude zapojení místních obyvatel, kteří dostanou možnost vyjádřit  se k aktuálním 
otázkám rozvoje regionu. Do interaktivního sběru informací se může prostřednictvím chytré 
aplikace a webových stránek zapojit každý, kdo chce vyjádřit svůj názor na jednotlivá témata. 
Průzkumů bude v průběhu roku hned několik. Zjišťovat budou názory na témata bezpečnosti, 
zdravotnictví, dopravní bezpečnosti, vzdělávání, bydlení, sociální infrastruktury atd.  
Výsledky těchto výzkumů by měly zajistit větší zapojení obyvatel do budoucího vývoje 
rychnovského regionu.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera     Martina Gillichová 
Vedoucí Komunikace podniku  Tisková mluvčí závod Kvasiny 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773   T +420 730 862 825  
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO předala dva vozy KODIAQ Záchranné 
službě Královéhradeckého kraje 
Zleva: Luboš Mottl, ředitel a prokurista nemocnice v 
Rychnově nad Kněžnou, Martin Lustyk, předseda odborů 
KOVO Kvasiny, Bohdan Wojnar, člen představenstva 
ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, Libor 
Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje, Jiří Štěpán, hejtman 
Královéhradeckého kraje, Aleš Cabicar, náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast 
zdravotnictví, Jan Skořepa, starosta města Rychnov nad 
Kněžnou, Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů 
ŠKODA AUTO a Marcel Maršík, primář nemocnice v 
Rychnově nad Kněžnou.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
 

mailto:media@skoda-auto.cz
https://skoda-storyboard.com/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/02/190220-Spole%C4%8Dnost-%C5%A0KODA-AUTO-podporuje-zdravotnictv%C3%AD-v-okol%C3%AD-z%C3%A1vodu-Kvasiny-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/02/190220-Spole%C4%8Dnost-%C5%A0KODA-AUTO-podporuje-zdravotnictv%C3%AD-v-okol%C3%AD-z%C3%A1vodu-Kvasiny-2.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/02/190220-Spole%C4%8Dnost-%C5%A0KODA-AUTO-podporuje-zdravotnictv%C3%AD-v-okol%C3%AD-z%C3%A1vodu-Kvasiny-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/02/190220-Spole%C4%8Dnost-%C5%A0KODA-AUTO-podporuje-zdravotnictv%C3%AD-v-okol%C3%AD-z%C3%A1vodu-Kvasiny-2.jpg

	Společnost ŠKODA AUTO podporuje zdravotnictví v okolí závodu Kvasiny
	› Společnost ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje dva nové vozy ŠKODA KODIAQ
	› Vozy budou sloužit v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově, tedy v nejbližším okolí výrobních závodů Kvasiny a Vrchlabí
	› ŠKODA AUTO také finančně přispěje Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou
	› Podpora zdravotnictví a společenská odpovědnost jsou součástí firemní Strategie 2025
	Pro další informace, prosím, kontaktujte:
	Fotografie k tématu:

	› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
	› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
	› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
	› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
	› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
	› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“.

	ŠKODA AUTO předala dva vozy KODIAQ Záchranné službě Královéhradeckého kraje
	ŠKODA AUTO předala dva vozy KODIAQ Záchranné službě Královéhradeckého kraje

