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Společnost ŠKODA AUTO potřetí podpořila sociální služby 
v Královéhradeckém kraji 
 
› ŠKODA AUTO pokračuje v pomoci institucím sociálních služeb v Královéhradeckém kraji: na rok jim 

bezplatně zapůjčila 8 automobilů ŠKODA KAROQ 
› Vozy zlepší mobilitu zaměstnanců sociálních organizací v regionu, kde automobilka vyrábí modely ŠKODA 

KODIAQ, KAROQ, SUPERB a SUPERB iV 
› Další vozy jsou určeny pro zařízení v regionech, kde automobilka provozuje výrobní závody: 5 automobilů 

ŠKODA FABIA bude pomáhat v Mladé Boleslavi další 3 ve Vrchlabí 
› Společnost ŠKODA AUTO podporuje region dlouhodobě jako součást společenské odpovědnosti, která 

tvoří jednu z hlavních priorit Strategie 2025 
 
Kvasiny, 14. června 2021 – ŠKODA AUTO dále rozvíjí svoji pomoc v oblasti sociálních služeb, a proto opět 
poskytla automobily organizacím zaměřeným na sociální péči. Celkem 8 modelů ŠKODA KAROQ bylo 
slavnostně předáno 10. června v Opočně. Automobily budou sloužit pečovatelským službám a dalším 
sociálním organizacím působícím v regionu Rychnov nad Kněžnou. Zápůjčka běží již třetím rokem a velmi se 
osvědčila: vozy přispívají ke zlepšení mobility zaměstnanců sociálních organizací a tím i k dostupnosti 
zajišťované péče. Společnost ŠKODA AUTO pomáhá v regionu dlouhodobě v rámci své společenské 
odpovědnosti, která představuje důležitou součást firemní Strategie 2025. Vedle zajištění vozidel sociálním 
službám podporuje automobilka zdravotnické organizace nebo místní oddělení městské policie. Další vozy 
budou pomáhat k zajištění zdravotní a sociální péče v Mladé Boleslavi a Vrchlabí. 
 
Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, zdůrazňuje: „S naším výrobním 
závodem v Kvasinách patříme k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Královéhradecku. Z tohoto důvodu zde 
neseme velkou společenskou odpovědnost a dlouhodobě se jako spolehlivý partner zasazujeme o lidi v tomto regionu. 
Mám velkou radost, že dnes můžeme předat osm vozů ŠKODA KAROQ sociálním službám a charitativním 
organizacím a tímto způsobem podpořit a trochu usnadnit jejich znamenitou práci.“  
 
Automobilka takto podporuje sociální služby již třetím rokem. Mezi obdarované instituce patří Pečovatelská služba 
města Dobrušky, Pečovatelská služba Vamberk, Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách, Ústav sociální 
péče pro mládež Kvasiny, Pečovatelská služba obce Kvasiny, Domov Dědina v Opočně, Péče o duševní zdraví 
Rychnov nad Kněžnou a ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou. 
 
Osm nových SUV ŠKODA KAROQ nahradí původní modely ŠKODA OCTAVIA COMBI, které se v náročných 
podmínkách sociálních služeb plně osvědčily. Automobily pomáhají zlepšit mobilitu personálu při dojíždění za klienty 
do často odlehlých oblastí, slouží i při přepravě jídla či léků. Kompaktní SUV ŠKODA KAROQ uplatní své přednosti 
zejména v hornatém terénu: snadnou ovladatelností, dobrou trakcí i za ztížených podmínek a prostorným interiérem. 
 
Na podporu mobility klíčových služeb v regionech, v nichž ŠKODA AUTO působí prostřednictvím výrobních závodů, 
se automobilka zaměřuje dlouhodobě. V minulých letech takto darovala nebo zapůjčila automobily nejen zdravotním a 
sociálním službám, ale například i místním oddělením městské policie.  
 
Vedle své dlouhodobé pomoci ŠKODA AUTO vloni v reakci na šíření a dopady nemoci covid-19 spustila program 
#ŠKODAAUTOpomáhá, který od vypuknutí pandemie pomáhal s dodávkami a distribucí zdravotnického materiálu, 
ochranných prostředků, ale například i jídla pro záchranáře. Automobilka také darovala 100 nových vozů ŠKODA 
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OCTAVIA humanitárním organizacím po celé České republice a k dispozici dala flotilu sdílených vozů a skútrů služeb 
Uniqway a HoppyGo. 
 
ŠKODA AUTO se na poli firemní společenské odpovědnosti zaměřuje na čtyři základní pilíře, k nimž patří podpora 
znevýhodněných dětí, dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. Společnost ŠKODA AUTO 
se dále výrazně angažuje v projektech ekologie a aktivně podporuje regiony, v nichž se nachází její výrobní závody. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Martina Gillichová 
Vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace Tisková mluvčí pro závody Kvasiny a Vrchlabí 
T +420 326 811 773 T +420 730 862 526 
tomas.kotera@skoda-auto.cz martina.gillichova@skoda-auto.cz 
 
 

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

 

ŠKODA AUTO předala 8 modelů KAROQ organizacím poskytujícím 
sociální služby v Královéhradeckém kraji 
Vozy přispějí ke zlepšení mobility zaměstnanců sociálních institucí a tím i k 
dostupnosti zajišťované péče. Zástupcům jednotlivých organizací byly předány 
v Opočně. 
 
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; 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 ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


