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ŠKODA AUTO vysílá pomoc na jižní Moravu do oblastí 
zasažených tornádem 
 
› Automobilka ve spolupráci s odbory KOVO poskytne 50 vozů domácnostem i dobrovolníkům  
› Vozy zprostředkovává platforma HoppyGo, provozovaná společností ŠKODA AUTO DigiLab 
› Mezi zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO se s podporou odborů KOVO rozbíhá zaměstnanecká sbírka. 

Automobilka částku zdvojnásobí  
› ŠKODA AUTO postiženým občanům rovněž daruje jízdní kola 
› Veškerá pomoc jižní Moravě je součástí iniciativy #SKODAAUTOpomaha 
 
Mladá Boleslav, 26. června 2021 – ŠKODA AUTO ve spolupráci s odbory KOVO přijala okamžitá opatření na 
pomoc oblastem jižní Moravy zasažených tornádem. Do pomoci se zapojila jak automobilka, tak dceřiná 
společnost ŠKODA AUTO DigiLab, provozující platformu sdílených automobilů HoppyGo a formou sbírky 
rovněž zaměstnanci ŠKODA AUTO. Ti budou mít možnost přispět přímo ze mzdy nebo poukázáním částky na 
charitativní účet zřízený u Nadace rozvoje občanské společnosti. Sbírka probíhá pod záštitou představenstva 
automobilky ŠKODA a sociálního partnera Odbory KOVO.  
 
„ŠKODA AUTO cítí povinnost pomoci lidem v oblastech jižní Moravy zasažených tornádem. Pomáhajícím 
dobrovolníkům a lidem, kteří přišli o své automobily, budou k dispozici vozy ŠKODA poskytnuté flexibilně přes 
platformu HoppyGo. Společnost také spouští sbírku, kam budou moci zaměstnanci přispívat a vybranou částku 
následně ŠKODA AUTO zdvojnásobí,“ uvedl Thomas Schäfer, předseda představenstva ŠKODA AUTO.  
 
Na jižní Moravu zamíří celkem přes 50 automobilů ŠKODA, které budou bezplatně zapůjčené pro nezbytnou pomoc 
v zasažených obcích a městech. Využít je mohou dobrovolníci, humanitární organizace, ale i občané, kteří v důsledku 
přírodní katastrofy přišli o vlastní automobil. Jedná se o vozy okamžitě dostupné v automobilce i vozidla z platformy 
pro sdílení automobilů HoppyGo od společnosti ŠKODA AUTO DigiLab. 
 
Ihned byla zahájena také zaměstnanecká sbírka „Pomoc jižní Moravě“. Sbírka probíhá do 4. července 2021 a 
zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO mají možnost přispět srážkou ze mzdy v podnikové aplikaci Zaměstnanecké 
sbírky nebo přímo bankovním převodem na charitativní účet zřízený u Nadace rozvoje občanské společnosti. Výběr 
finančních prostředků probíhá pod záštitou představenstva automobilky a Odborů KOVO. Vedení společnosti ŠKODA 
AUTO se zavázalo, že sbírku podpoří zdvojnásobením vybrané částky.   
 
Protože v nouzových podmínkách na místě katastrofy je jízdní kolo velmi efektivním dopravním prostředkem, 
tuzemská centrála automobilky navíc expeduje přes 100 jízdních kol z kolekce ŠKODA. 
 
Veškerá pomoc společnosti ŠKODA AUTO oblastem jižní Moravy je součástí iniciativy #SKODAAUTOpomaha, kterou 
automobilka podobně operativně spustila vloni bezprostředně po vypuknutí pandemie nemoci covid-19. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera   Martin Ježek 
Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí pro digitální témata 
a interní komunikace  T +420 730 865 258 
T +420 326 811 773  martin.jezek4@skoda-auto.cz 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
 

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

 

ŠKODA AUTO vysílá pomoc na jižní Moravu do oblastí 
zasažených tornádem 
Automobilka poskytne vozy a jízdní kola domácnostem i 
dobrovolníkům, dále dodá finanční pomoc. Mezi 
zapůjčenými automobily jsou rovněž sdílená vozidla z 
platformy HoppyGo od společnosti ŠKODA AUTO DigiLab. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
 


