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ŠKODA AUTO věnuje ve spolupráci s koncernem 
Volkswagen milion eur na boj s pandemií covid-19 v Indii 
 

› ŠKODA AUTO jako značka v rámci koncernu Volkswagen zodpovědná za region věnuje milion eur na boj 

proti pandemii onemocnění covid-19 v Indii 

› Plánované jsou jak věcné, tak i peněžní dary 

› Česká automobilka v regionu provozuje dva výrobní závody 

 

Mladá Boleslav, 12. května 2021 – S ohledem na vážnou humanitární situaci v Indii v souvislosti s pandemií 

onemocnění covid-19 poskytne společnost ŠKODA AUTO ve spolupráci s koncernem Volkswagen podporu 

v podobě věcných a finančních darů v celkové hodnotě jednoho milionu eur. Česká automobilka jakožto 

zaměstnavatel v tomto regionu tak ve složité době přijímá odpovědnost za členy škodovácké rodiny. 
 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká „S našimi kolegyněmi a kolegy v Indii 

jsme v každodenním kontaktu. Oni sami nejlépe vědí, co je aktuálně nejvíce potřeba. Intenzivně zajišťujeme materiál, 

jako jsou například kyslíkové láhve, a co nejrychleji je přepravíme do Indie. Jsme vděčni za to, že máme možnost 

touto cestou našim přátelům v Indii pomoci. V této náročné době drží rodina Škodováků při sobě.“ 

 

Indii zasáhla druhá vlna pandemie koronaviru. Náhlý nárůst počtu nakažených způsobil nedostatek nemocničních 

lůžek, zdravotnického kyslíku a léků a zatěžuje celý systém zdravotnictví. Jakožto lokální zaměstnavatel v Púně, 

Aurangábádu a Bombaji se společnost ŠKODA AUTO hlásí ke své zodpovědnosti. Proto česká automobilka věnuje 

věcné a peněžní dary v hodnotě jednoho milionu eur, aby přispěla ke zlepšení situace v zemi. 

 

Humanitární pomoc spočívá v dodávce zdravotnického materiálu a ve finančním daru pro německý Červený kříž, aby 

se pomoc dostala k co nejvyššímu počtu potřebných v zemi. Společnost ŠKODA AUTO vedle zdravotnického 

vybavení nakoupí také přístroje, jako jsou kyslíkové generátory nebo tlakové nádoby na kapalný kyslík, vybavení 

potřebné k převozu nemocných v rámci Indie. Oddělení nákupu a logistiky v automobilce intenzivně pracují na tom, 

aby tento materiál co nejrychleji nakoupila a navzdory aktuálním ztíženým podmínkám jej co nejrychleji dopravila do 

krizového regionu. Distribuci humanitární pomoci v místě určení zajistí indický Červený kříž. 

 

Gurpratap Boparai, managing director ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited (ŠAVWIPL), dodává: „Naše 

země zažívá bezprecedentní situaci s nečekaným nárůstem počtu nakažených nemocí covid-19, což vyvíjí tlak na 

indická zdravotnická zařízení. Velkorysý věcný i finanční dar společnosti ŠKODA AUTO poskytne postiženým úlevu.“  

 

Společnost ŠKODA AUTO zodpovídá za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu a udržuje s lokálními partnery 

dlouholeté vztahy na bázi oboustranné důvěry.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity. 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

 

Martina Gillichová  

Tisková mluvčí závodů Kvasiny a Vrchlabí  

T +420 730 862 526 

martina.gillichova@skoda-auto.cz 
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