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24 nových vozů ŠKODA FABIA pro české autoškoly, 
ŠKODA AUTO se podílí i na vzdělávání řidičů 
 

› Nová ŠKODA FABIA míří do českých autoškol: 24 vozů slavnostně předáno v prostorách 

autorizovaného dealerství LAURETA AUTO v Mladé Boleslavi 

› ŠKODA AUTO podporuje vzdělávání českých řidičů i jinými způsoby, při této příležitosti 

předala zástupcům Asociace autoškol ČR videomateriály od Výzkumu dopravní 

bezpečnosti ŠKODA AUTO pro výukové a školicí programy 

› Asociace autoškol ČR je největším spolkem zaštiťujícím provozovatele autoškol – 

aktuálně má téměř 200 členů, kteří vlastní přes 1000 výcvikových vozidel pro skupinu B 

 

Mladá Boleslav, 10. prosince 2021 – ŠKODA AUTO Česká republika v součinnosti 

s autorizovaným prodejcem LAURETA AUTO a značkovým financováním ŠKODA Financial 

Services dnes předala zástupcům Asociace autoškol ČR 24 nových vozů ŠKODA FABIA. 

Pokračuje tak spolupráce mezi českou automobilkou a českými autoškolami, kterou již 

několik let zastřešuje program ŠKODA Autoškolám. V jeho rámci mohou autoškoly nejen 

čerpat výhodné podmínky při nákupu vozů, ale také získat podporu při výuce a výchově 

nových i stávajících řidičů. 

 

V prostorách autorizovaného prodejce LAURETA AUTO v Mladé Boleslavi proběhlo slavnostní 

předání 24 nových vozů ŠKODA FABIA pro potřeby českých autoškol. Na projektu participovaly 

ŠKODA AUTO Česká republika a její autorizovaný partner LAURETA AUTO, společně se 

značkovým financováním ŠKODA Financial Services. Zástupci Asociace autoškol ČR současně od 

týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO obdrželi paměťové disky s 10 videi, které 

najdou využití při výuce nových řidičů, školení stávajících řidičů, kondičních jízdách pro maminky a 

dalších akcích, zaměřených na bezpečný provoz. „Spolupráce s Asociací autoškol ČR si velmi 

vážíme a jsme rádi, že můžeme přispět k obnově vozového parku jejích členů. Stejně jako 

Asociace autoškol ČR i my neustále pracujeme na zlepšení bezpečnosti provozu. Díky moderním 

vozům se žáci již v počáteční fázi své řidičské kariéry mohou seznámit s bezpečnostními 

technologiemi, které významnou měrou pomáhají při snižování počtu a následků dopravních 

nehod,“ řekl při slavnostním předání vedoucí obchodní organizace ŠKODA AUTO Česká republika 

Jiří Maláček. 

 

ŠKODA AUTO spolupracuje s českými autoškolami dlouhodobě. Její program ŠKODA Autoškolám 

umožňuje nejen nákup nových vozů za velmi výhodných podmínek, ale má i edukativní rozměr. 

Podporuje například projekt Start Driving, který se zaměřuje na zdokonalovací výcviky začínajících 

řidičů. V uplynulých letech česká automobilka uspořádala ve svých prostorách několik seminářů 

zaměřených na vzdělávání učitelů autoškol. ŠKODA Financial Services poskytuje autoškolám 

možnost financovat libovolný model formou operativního leasingu nebo zvýhodněného úvěru. Takto 

lze financovat nejen nákup samotných vozidel, ale i jejich přestavbu pro potřeby autoškol. 

 

Asociace autoškol ČR je největším českým spolkem zaštiťujícím provozovatele tuzemských 

autoškol. V současnosti má 199 členů, kteří zaměstnávají přes 1000 učitelů, vlastní více než 1000 

výcvikových vozidel pro skupinu B a každý rok vydá přibližně 40 000 řidičských průkazů. Vozový 

park je nejen vizitkou konkrétní autoškoly, ale také zárukou jejího kvalitního vzdělávání. „Chceme 

modernizovat výuku žadatelů o řidičské oprávnění. Aby praktický výcvik v autoškole odpovídal 
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současným trendům, reagoval na technický vývoj vozidel a jejich bezpečnostní a asistenční 

systémy, je nutné modernizovat i vozový park. Proto ŠKODA AUTO a Asociace autoškol v roce 

2021 přicházejí s dosud největší jednorázovou obměnou výukových vozidel v českých autoškolách 

za posledních 30 let. Na každém ze 24 vozů se ročně naučí řídit až 100 začínajících řidičů,“ dodal 

předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

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. 

 

24 nových vozů ŠKODA FABIA pro české autoškoly, 

ŠKODA AUTO se podílí i na vzdělávání řidičů 

ŠKODA AUTO Česká republika v součinnosti s 
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dnes předala zástupcům Asociace autoškol ČR 24 

nových vozů ŠKODA FABIA. Pokračuje tak spolupráce 

mezi českou automobilkou a českými autoškolami, 

kterou již několik let zastřešuje program ŠKODA 

Autoškolám.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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