
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
  
 
 

ŠKODA AUTO a Odbory KOVO pomohou regionům 
zasaženým tornádem částkou téměř 10 milionů korun 
 
› Automobilka spolu s Odbory KOVO vybrala na pomoc obcím na jižní Moravě a Lounsku 9 690 000 Kč 
› Zaměstnanci v rámci podnikové sbírky shromáždili během týdne přes 3 640 000 korun a automobilka se 

zavázala výslednou částku zdvojnásobit, dalších 2 412 000 korun věnovaly Odbory KOVO 
› Peníze budou rozděleny mezi obce na Moravě zasažené tornádem, 20 % prostředků dorovnání automobilkou 

získá podobně postižená oblast Lounska 
› ŠKODA AUTO bezprostředně po přírodní katastrofě nabídla 50 vozidel pro mobilitu obcí a neziskových 

organizací; dále zaslala jízdní kola 
› Veškerá pomoc jižní Moravě a Lounsku je součástí iniciativy #SKODAAUTOpomaha 
 
Mladá Boleslav, 9. července 2021 – ŠKODA AUTO spolu se svým sociálním partnerem vybrala na pomoc 
oblastem, které na konci června zasáhla ničivá tornáda, celkem 9 690 000 Kč. Prostředky pocházejí ze 
zaměstnanecké sbírky, příspěvku automobilky a Odborů KOVO. Částka bude určena jak jižní Moravě, tak 
obcím na Lounsku, kde živel poničil domy, obecní infrastrukturu i okolní vegetaci. ŠKODA AUTO se sociálním 
partnerem v rámci své společenské odpovědnosti dlouhodobě zaměřuje na pomoc občanům, a to zejména 
v oblastech sociální péče, podpory místních komunit a ochrany životního prostředí. Proto i vybrané finanční 
prostředky směřují ke konkrétním domácnostem, ohroženým osobám, o něž se starají místní sociální 
organizace, a na obnovu zeleně prostřednictvím programu ŠKODA Stromky. Širokou oblast pomoci 
zasaženým regionům zastřešuje iniciativa #SKODAAUTOpomaha. 
 
Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Mám radost z toho, že jsme během 
pouhého jednoho týdne vybrali téměř 10 milionů korun pro lidi postižené přírodní katastrofou na jižní Moravě. Právě v 
těchto obtížných časech je důležitá rychlá a efektivní pomoc. Velký dík patří všem zaměstnancům společnosti ŠKODA 
AUTO a našemu sociálnímu partnerovi, Odborům KOVO, za vysokou ochotu spojenou s poskytováním darů.“ 
 
Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO, říká: „Jak upřímně a rychle se dokázali lidé vzdát svých 
mnohdy těžce vydělaných peněz ve prospěch zcela neznámých lidí. Tomu se říká pravá solidarita. Během chvilky 
vznikla dohoda se společností ŠKODA AUTO na co nejefektivnější a spravedlivé finanční a materiální pomoci.“ 
 
ŠKODA AUTO společně s Odbory KOVO spustila pomoc pro oblasti zasažené tornádem hned druhý den po 
katastrofě. Pomáhajícím neziskovým organizacím a obcím okamžitě nabídla 50 automobilů: jednalo se o vozy, které 
byly v automobilce okamžitě dostupné i vozidla poskytované platformou HoppyGo od společnosti ŠKODA AUTO 
DigiLab. ŠKODA AUTO Česká republika, zastupující značku na domácím trhu, poskytla také jízdní kola z kolekce 
ŠKODA. 
 
Současně také byla zahájena sbírka, na níž mohli zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO přispět přímou srážkou ze 
mzdy nebo převodem na charitativní účet. Rychlost a výše pomoci překonala všechny podobné aktivity z minulosti: za 
pouhý týden mezi sebou zaměstnanci vybrali přes 3 640 000 korun. Vedení automobilky podpořilo výzvu k pomoci 
závazkem, že celkovou sumu zdvojnásobí. Dalších 2 412 000 korun věnovaly Odbory KOVO. Během týdne tak bylo 
celkem nashromážděno 9 690 000 Kč pro pomoc zasaženým obcím. 
 
Pětina z automobilkou navýšené částky je určena oblastem Lounska, které podobně jako jižní Moravu zasáhl ničivý 
živel a poškodil mnoho domů i veřejného vybavení. 
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ŠKODA AUTO společně s Odbory KOVO se v rámci své odpovědnosti věnuje dlouhodobě rozvoji společnosti, 
občanských spolků a komunitních aktivit, ale také podpoře znevýhodněných osob, sociálních služeb a ochraně 
životního prostředí. Proto i vybrané finanční prostředky směřují ke konkrétním domácnostem, ohroženým osobám, o 
něž se starají místní sociální organizace, a na obnovu zeleně v rámci programu ŠKODA Stromky. 
 
Výši příspěvků do jednotlivých oblastí budou koordinovat zástupci automobilky ve spolupráci s Odbory KOVO, kteří 
mají s tímto typem pomoci bohaté zkušenosti. Zaměří se na dlouhodobý přínos investic pro místní obyvatele a 
nabídnou své znalosti s rozvojem spolkových aktivit či výsadbou stromů vhodnou pro dané lokality. 
 
Veškerá pomoc společnosti ŠKODA AUTO oblastem jižní Moravy a Lounska je součástí iniciativy 
#SKODAAUTOpomaha, kterou automobilka podobně operativně spustila vloni bezprostředně po vypuknutí pandemie 
nemoci covid-19. 
 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Kamila Biddle 
Vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace Tisková mluvčí pro výrobu, HR a životní prostředí 
T +420 326 811 773 T +420 326 811 789 
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz  
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Zaměstnanecká sbírka ŠKODA AUTO na pomoc obcím 
zasaženým tornádem vynesla téměř 10 milionů korun 
Kromě finanční pomoci automobilka již dříve, bezprostředně 
po katastrofě, nabídla vozy a jízdní kola domácnostem i 
dobrovolníkům. Mezi zapůjčenými automobily jsou rovněž  
vozidla poskytované platformou 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. 
 


