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ŠKODA AUTO ČR vydává u příležitosti  
jubilejního 30letého partnerství s MS v ledním hokeji 
exkluzivní edici 30 puků ve formě digitálních tokenů (NFT) 
 

› 30 let partnerství s mistrovstvím světa v ledním hokeji znamená 30 podepsaných puků ve formě digitálních 

tokenů, tzv. NFT (Non-fungible token), které budou nabídnuty do aukce na největší veřejné on-line burze 

OpenSea.io resp. webu: 30letvhokeji.cz nebo kuppuk.cz    

› CSR aktivita: Výtěžek on-line aukce věnuje ŠKODA AUTO Česká republika na podporu mládežnického 

hokeje v ČR  

› Při zakoupení tokenizovaného hokejového puku získá navíc majitel bonus v podobě skutečného dobového 

hokejového touše reprezentujícího příslušný rok mistrovství a podepsaného jednou z legend Českého 

národního týmu 

› Premiéra na poli kryptoměn: ŠKODA AUTO Česká republika se stává průkopníkem nejen v automobilové 

branži 

 

Mladá Boleslav, 10. května 2022 – Automobilka ŠKODA AUTO slaví 30 let v pozici oficiálního hlavního 

sponzora hokejového mistrovství světa. Na oslavu nabídne do aukce limitovanou edici 30 digitálních puků 

ve formě NFT – nezaměnitelných tokenů. Vítěz aukce získá navíc jako bonus i fyzický originální puk, 

podepsaný stejným reprezentantem Českého národního týmu, vztahující se k příslušnému ročníku 

hokejového mistrovství jako právě vydražené NFT. Speciálně vytvořená hokejová on-line prezentace nabídne, 

vyjma dražby NFT puků, možnost ohlédnout se za třemi dekádami hokejového MS, zajímavé rozhovory, 

přehrání klíčových okamžiků zápasů nebo připomenutí slavných okamžiků českého hokeje. Veškerý zisk 

z veřejné aukce digitálních NFT hokejových toušů bude následně použit na podporu mládežnického hokeje 

v ČR.  

 

Při zahájení nadcházejícího hokejového MS, tj. od 13. až do 24. května, proběhnou celkem 3 aukční vlny, během 

nichž bude nabídnuto ve veřejné dražbě vždy 10 NFT puků. Vyvolávací cena činí 1 000 Kč/ks, což v kryptoměně Ether 

umožňující obchodovat prostřednictvím tzv. Smart contracts (chytré kontrakty) na blockhainové síti Ethereum, 

představuje cca 0,017 ETH. Na aukčním portálu bude publikována kolekce 30letvhokeji nesoucí nabídku jednotlivých 

hokejových NFT uvolňovaných chronologicky od r. 1992 dle jednotlivých let, vždy po 10 kusech. Každá digitální NFT 

koláž nese podpis jednoho z hráčů českého národního týmu, který v daném ročníku zanechal na hokejovém MS 

výrazný dojem. Majitel vydraženého NFT puku obdrží navíc jako bonus i jeho fyzický předobraz, originální hokejový 

puk podepsaný stejnou hokejovou legendou jako zakoupené NFT. To se spolu s adresou kryptoměnové 

peněženky nového majitele zapíše do blockchainu (on-line databáze) sítě Ethereum. Úspěšný dražitel se tak stává 

výhradním majitelem příslušné hokejové koláže, jejíž pravost je ověřena právě zápisem do blockchainu jmenované 

sítě. V dražbě tak zájemce za své peníze získá kus hokejové historie, sběratelský skvost i nesmazatelnou stopu 

potvrzující jeho podporu rozvoje mladých nadějných hráčů – nemluvě o potenciálně zajímavé investici v podobě 

limitovaného počtu 30 NFT koláží hokejových puků. Výtěžek dražby poputuje na rozvoj mládežnického hokeje v České 

republice, konkrétně na nákup hokejového vybavení a zázemí pro 3 nejlepší akademie Českého hokeje dle hodnocení 

sezóny 2021/2022. 

 

Tím však výčet výhod zdaleka nekončí. V rámci jubilejního výročí partnerství s hokejovým MS připravila ŠKODA 

AUTO ČR pro úspěšné dražitele hokejových NFT puků ještě jedno překvapení. Na základě principu tzv. Whitelistu 

(bílé listiny) sdruží značka ŠKODA úspěšné dražitele, resp. kupující, na seznam kandidátů, kteří mohou získat 

speciální privilegium. Tři dny před finálovým víkendem (tj. 25. května) právě probíhajícího MS ve Finsku 2022 vylosuje 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://opensea.io/collection/30letvhokeji
https://www.30letvhokeji.cz/
http://www.kuppuk.cz/
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ŠKODA AUTO ČR z celkového počtu úspěšných dražitelů, resp. těch, kteří zakoupili alespoň jeden hokejový NFT puk, 

jednoho šťastlivce. Ten obdrží zájezd pro dvě osoby na prestižní finálový víkend, tj. zápasy o bronz i o zlato. 

 

„Světový šampionát v ledním hokeji podporujeme jako oficiální hlavní sponzor již tři dekády a za tu dobu se značka 

ŠKODA stala globálně nejznámějším partnerem tohoto sportu,“ říká Libor Šedivák, vedoucí marketingu ŠKODA AUTO 

Česká republika. „Lední hokej je národní sport číslo 1, pomyslné rodinné stříbro, jedna z mála událostí, které 

pravidelně v květnu každého roku podřizujeme náš běžný denní program. V roce významného výročí jsme chtěli přijít 

s několika aktivitami, které mohou zaujmout nejen tradiční hokejové fanoušky, ale i širší veřejnost. Dynamicky se 

rozvíjející oblast digitálního vlastnictví nás přivedla k myšlence spojit se s respektovanými partnery v tomto oboru a 

nabídnout nejen hokejovým fandům něco netradičního. Věřím, že i díky podpoře a know-how všech partnerů 

zainteresovaných v tomto projektu bude naše premiérová exkurze do kryptosvěta úspěšná a díky vybraným financím 

pomůžeme mládežnickému hokeji v ČR a tím pádem i budoucnosti českého hokeje,“ uzavírá Libor Šedivák.  

 

Podrobný návod k instalaci kryptopeněženky, zakoupení kryptoměny Ethereum a k samotnému příhozu na 

preferovaný NFT puk, je uveden na stránkách projektu 30letvhokeji.cz resp. kuppuk.cz v sekci: ´Jak koupit NFT´. Na 

témže místě lze také získat více informací o fenoménu NFT nebo se dočíst více zajímavostí z jednotlivých ročníků 

světového šampionátu. Za vývojem IT řešení a webu stojí společnost BOOTIQ (člen technologické skupiny BiQ 

Group). 

 

ŠKODA AUTO Česká republika se tímto počinem stává na domácím trhu automobilovým průkopníkem v oblasti 

kryptoměn a digitálního vlastnictví ve spojení se sportovním sponzoringem.  

 

Mladoboleslavská automobilka připravila k jubilejním 30 letům partnerství se světovým šampionátem hned několik 

zajímavých aktivit a projektů. Mimo již zmíněný vstup do světa NFT plánuje také projekt Češi Favoritem, kde si svou 

cestou z Prahy do Tampere, dlouhou bezmála  

2 000 kilometrů, připomene úspěšný model FAVORIT, první oficiální vůz ŠKODA mistrovství světa v ledním hokeji. Za 

jeho volantem se vystřídají známí influenceři, modelka Andrea Bezděková a moderátor Tomáš Zástěra. Podrobné 

informace o této cestě přineseme v následujících dnech. 

 

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 

 

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

 

 

ŠKODA AUTO ČR vstupuje do kryptosvěta, při 

příležitosti 30letého partnerství s MS v ledním hokeji 

vydává edici 30 puků ve formě digitálních tokenů 

(NFT) 

Značka ŠKODA slaví 30 let v pozici oficiálního hlavního 

sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. Při této 

příležitosti vydá limitovanou edici 30 puků v digitální 

formě jako NFT, které nabídne do aukce na platformě 

OpenSea.io a webu: 30letvhokeji.cz a kuppuk.cz.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO Česká republika nabídne v dražbě 

pouze 30 digitálních nezaměnitelných tokenů ve 

formě NFT 

Každá z digitálních koláží NFT puků reflektuje ikonické 

momenty a vývoj daného ročníku světového šampionátu 

z pohledu Českého národního týmu. Digitální NFT koláž 

nese podpis vybraného hráče národního týmu. 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

 

Bonus ke každému digitálnímu NFT tokenu: 

Originální Hokejový puk příslušného MS s podpisem 

jedné z legend českého národního týmu 

Majitel vydraženého NFT digitálního puku obdrží jako 

BONUS zdarma i skutečný originální puk příslušného 

hokejového MS, spolu s podpisem jedné z legend 

českého národního týmu. To vše v exkluzivním dárkovém 

balení, videem a certifikátem potvrzujícím pravost 

podpisu konkrétního puku. Exkluzivní hokejový Whitelist 

dále rozvíjí myšlenku „členství“ v uzavřeném hokejovém 

klubu s možností získat zájezd na finálový víkend 

hokejového MS ve Finsku. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO Česká republika slaví jubilejních 

30 let  oficiálního hlavního partnerství 

s hokejovým MS 
Značka ŠKODA slaví 30 let v pozici oficiálního hlavního 

sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. Mimo jiné 

i prostřednictvím speciálně vytvořené hokejové on-line 

prezentace, která vyjma dražby NFT puků, nabídne 

možnost ohlédnout se za třemi dekádami hokejového MS 

formou zajímavých rozhovorů, možností přehrání 

klíčových okamžiků vybraných momentů TV zápasů, 

jakožto i připomínkou slavných okamžiků českého 

hokeje. 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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