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ŠKODA AUTO se zaměstnanci podporuje  

neziskové organizace 
 
› Zástupci ŠKODA AUTO, Odborů KOVO a neziskových organizací podepsali 

společné Memorandum k zajištění transparentního fungování a využívání 

zaměstnaneckých sbírek 

› Zaměstnanci automobilky vybrali neziskové organizace pro zaměstnanecké 

sbírky na období 2016-2018 

› Firma částku vybranou zaměstnanci zvýší formou „párování“ na dvojnásobek 

Mladá Boleslav, 4. prosince 2015 – ŠKODA AUTO, firemní Odbory KOVO a 

zástupci šesti neziskových organizací slavnostně podepsali Memorandum 

k projektu Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky. Vybrané prostředky pomohou 

v letech 2016 až 2018 neziskovým organizacím Život dětem, Helppes, Bezpečně 

na silnicích, Světluška, Orion a Český svaz ochránců přírody.  

 

ŠKODA AUTO se na poli společenské odpovědnosti firem (CSR) zaměřuje především na 

čtyři základní priority, a sice pomoc dětem, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu 

a dopravní bezpečnost. Do podpory těchto aktivit se zapojují i zaměstnanci 

prostřednictvím dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek. V prvním kole projektu v letech 

2014 a 2015 takto zaměstnanci vybrali částku 1,77 mil. Kč, kterou firma zdvojnásobila.   

 

Pro další období sbírek na následující 3 roky nominovali zaměstnanci ŠKODA AUTO 92 

neziskových organizací, z nichž bylo následně vybráno 6 vítězných – i o nich rozhodovali 

samotní zaměstnanci hlasováním, do kterého se jich zapojilo 13 368. „Velký počet 

obdržených návrhů a přihlášek do našeho projektu ukazuje, jak silný a aktivní je 

neziskový sektor v České republice,“ uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast 

personalistiky, a dodal: „Kromě finanční podpory hraje významnou roli v atraktivnosti 

našeho projektu zaměstnaneckých sbírek i možnost tříletého partnerství s tak silnou 

společností, jako je ŠKODA AUTO“. Zaměstnanci si mohou sami určit výši svého 

pravidelného příspěvku i to, ke které z vítězných organizací jejich částka zamíří. ŠKODA 

AUTO jako garant projektu pak bude pokračovat v takzvaném párování: Částku vybranou 

zaměstnanci zvýší na dvojnásobek.  

 

Nejvíce hlasů zaměstnanců získaly respektované organizace Život dětem, Helppes a 

Bezpečně na silnicích (které se projektu účastnily již v minulých letech), nově budou 

zařazeny významné organizace Světluška, regionální občanské sdružení Orion a místní 

organizace Českého svazu ochránců přírody v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a na Rychnovsku. 

„Se sbírkami zaměstnanců ŠKODA AUTO máme velmi pozitivní zkušenost. Pravidelný a 

jistý příjem nám dává možnost plánovat a realizovat náročnější projekty,“ shodli se 

projektová manažerka Života dětem Lucie Faktorová a ředitelka obecně prospěšné 

společnosti Helppes Zuzana Daušová.   
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Se zástupci vítězných neziskových organizací bylo v Mladé Boleslavi slavnostně 

podepsáno Memorandum k projektu Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky ve ŠKODA AUTO.  

Automobilka a firemní Odbory KOVO na jedné straně a 6 neziskových organizací na 

straně druhé se v něm shodly na podobě spolupráce i zajištění transparentního a 

bezchybného fungování a využívání sbírek v příštích třech letech.  „Je důležité, že do 

těchto aktivit jsou zapojeni zaměstnanci již od výběru neziskových organizací a že máme 

na zřeteli zdravotně znevýhodněné, charitu či ochranu přírody. Forma dobrovolných 

sbírek navíc dává lidem možnost přímo ovlivnit, jaký projekt svým příspěvkem podpoří,“ 

uvedl při podpisu Memoranda předseda Odborů KOVO MB ve ŠKODA AUTO Jaroslav 

Povšík. 

 

Zaměstnanecké sbírky ve ŠKODA AUTO budou mít i mezinárodní dimenzi. Pětina firmou 

poskytnutých prostředků na párování zaměstnaneckých sbírek zamíří do dětského 

domova Vasantrao Naik v Aurangabádu, a to na technické vzdělávání talentovaných 

obyvatel domova a jejich přípravu na samostatný život. Vybrané prostředky mezi 

zaměstnanci tak nepřímo posílí společenskou odpovědnost zahraničního závodu ŠKODA 

AUTO v Indii. 
 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Vítězslav Kodym, Komunikace Sponzoring & Classic   

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO se zaměstnanci podporuje  

neziskové organizace 

Podpisu Memoranda se zúčastnili zástupci 

neziskových organizací Život dětem, Helppes, 

Bezpečně na silnicích, Světluška, Orion a ČSOP 

společně se členem představenstva ŠKODA AUTO 

Bohdanem Wojnarem a předsedou Odborů KOVO MB 

Jaroslavem Povšíkem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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