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Společnost ŠKODA AUTO poskytla 16 automobilů zdravotním 
a sociálním organizacím 
 
› ŠKODA AUTO pokračuje v pomoci poskytovatelům zdravotní a sociální péče zasaženým pandemií covid-19: 

na rok bezplatně zapůjčila 16 automobilů pro jejich potřeby 
› Vozy jsou určeny pro zařízení v regionech, kde automobilka provozuje výrobní závody: 5 automobilů 

ŠKODA FABIA bude pomáhat v Mladé Boleslavi, 8 vozidel v Kvasinách a další 3 ve Vrchlabí 
› Předání vozidel je součástí rozsáhlého programu #ŠKODAAUTOpomaha, díky němuž již společnost 

darovala například 100 vozů ŠKODA OCTAVIA nebo zdarma poskytla sdílené automobily a elektrické skútry 
 
Mladá Boleslav, 2. června 2021 – Společnost ŠKODA AUTO dále rozvíjí svoji pomoc v oblasti zdravotních a 
sociálních služeb, na které nejvíce dolehla pandemie nemoci covid-19. Prvních 5 automobilů ŠKODA FABIA 
z celkem 16 zdarma zapůjčených vozů předali představitelé značky ŠKODA zástupcům zařízení působících 
v Mladé Boleslavi a okolí – Klaudiánovy nemocnice, místní pečovatelské služby a pobočky Diecézní charity. 
Další vozy budou pomáhat k zajištění zdravotní a sociální péče v Kvasinách a Vrchlabí. Česká automobilka 
tímto způsobem dlouhodobě podporuje humanitární organizace, od loňského jara tyto aktivity zastřešuje 
program #ŠKODAAUTOpomaha. Do pomoci a opatření proti šíření pandemie společnost investovala již více 
než miliardu korun. 
 
Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, říká: „Jako největší společnost 
soukromého sektoru v České republice nese ŠKODA AUTO mimořádnou odpovědnost také jako „dobrý firemní 
občan“. Proto jako dlouholetý a spolehlivý partner mobility podporujeme organizace v oblasti zdravotnictví a sociální 
péče. Během koronavirové pandemie jsme toto zapojení ještě výrazně posílili. Je pro nás samozřejmostí, že v této 
výjimečné situaci plné výzev umožňujeme mobilitu všem, kteří se každodenně bezvýhradně zasazují za blaho svých 
bližních.  
  
Zápůjčka 16 automobilů je další z mnoha činností, kterými se ŠKODA AUTO vloni zapojila do pomoci proti šíření a 
dopadům nemoci covid-19. V rámci své společenské odpovědnosti spustila program #ŠKODAAUTOpomaha. 
Automobilka v rámci něj darovala 100 nových vozů ŠKODA OCTAVIA humanitárním organizacím po celé České 
republice a k dispozici dala flotilu sdílených vozů a skútrů služeb Uniqway a HoppyGo. Dále program od vypuknutí 
pandemie pomáhal s dodávkami a distribucí zdravotnického materiálu, ochranných prostředků, ale například i jídla pro 
záchranáře.  
 
Na podporu mobility klíčových služeb v regionech, v nichž ŠKODA AUTO působí prostřednictvím výrobních závodů, 
se automobilka zaměřuje dlouhodobě. V minulých letech takto darovala nebo zapůjčila automobily nejen zdravotním a 
sociálním službám, ale například i místním oddělením městské policie a školským zařízením. 
 
ŠKODA AUTO je také partnerem humanitárních organizací zaměřených na pomoc osobám s hendikepem nebo v 
nouzi. Například Centru Paraple, pomáhajícím lidem s poraněním míchy, vloni zapůjčila 4 vozy. V tomto roce česká 
automobilka mimo jiné dále podpoří zvýhodněnou zápůjčkou 10 automobilů ŠKODA FABIA Českou federaci 
potravinových bank, která zastřešuje národní sbírky potravinové pomoci. 
 
ŠKODA AUTO se na poli firemní společenské odpovědnosti zaměřuje na čtyři základní pilíře, k nimž patří podpora 
znevýhodněných dětí, dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. ŠKODA AUTO se dále 
výrazně angažuje v projektech ekologie a společně s Nadačním fondem ŠKODA AUTO aktivně podporuje regiony, v 
nichž se nachází její výrobní závody.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Kamila Biddle 
Vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace Tisková mluvčí pro výrobu, personalistiku a životní prostředí 
T +420 326 811 773 T +420 326 811 789 
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO poskytla 16 automobilů zdravotním a sociálním organizacím  
 
Předávky v Mladé Boleslavi se zúčastnili (zleva): vedoucí střediska CHOPS 
Mladá Boleslav Pavlína Šimková, předseda představenstva Kladiánovy 
nemocnice Ladislav Řípa, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO 
Michal Kadera, zástupkyně Odborů KOVO MB Ilona Fajčíková, ředitelka 
pečovatelské služby města Mladá Boleslav Jana Volfová a vedoucí střediska 
CHPS Mnichovo Hradiště Vladimíra Havránková. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
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. 


