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Škoda Auto věnovala nemocnici v Rychnově 

nad Kněžnou finanční dar ve výši 300 000 korun 
 

› Příspěvek slouží ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče v regionu 

› Škoda Auto podporuje Nemocnici Rychnov nad Kněžnou již pátým rokem 

› Letos na jaře bude zahájena rozsáhlá modernizace nemocnice 

› V rámci společenské odpovědnosti pomáhá automobilka v okolí Kvasin i sociálním 

službám, rozvoji vzdělávání či ochraně životního prostředí 

 

Kvasiny, 14. března 2023 – Miloš Halbich, vedoucí závodu Škoda Auto v Kvasinách, 

společně s dalšími představiteli automobilky předal dnes zástupcům Nemocnice Rychnov 

nad Kněžnou finanční dar ve výši 300 000 Kč. Jedná se o další pomoc místnímu 

zdravotnickému zařízení, které automobilka podporuje již pátým rokem. V roce 2019 

přispěla 1 milionem korun na nová lůžka, o rok později stejnou částkou podpořila mimo 

jiné onkologické oddělení a nákup ultrazvuku pro vyšetření novorozenců. Škoda Auto 

celkem takto předala již 3,4 milionu korun, přičemž další materiální pomoc poskytla 

během covidové pandemie. Podpora zdravotnictví patří mezi klíčové oblasti společenské 

odpovědnosti v regionech, kde automobilka provozuje své výrobní závody.  

 

Miloš Halbich, vedoucí závodu Škoda Auto v Kvasinách, říká: „Nemocnice v Rychnově 

nad Kněžnou plní důležitou roli v oblasti prevence a péče o zdraví místních občanů. Velice si 

vážíme profesionální a obětavé práce zdravotníků a jsme rádi, že finančními příspěvky 

můžeme podpořit pracovní podmínky personálu i kvalitu poskytované péče.“ 

 

Dlouhodobá pomoc zdravotníkům 

Příspěvek 300 000 Kč je určen na podporu mobility v areálu nemocnice, modernizaci 

vyšetřovny s rentgenem či zlepšení zázemí pro zaměstnance na novorozeneckém oddělení. 

Celková výše finanční pomoci za posledních pět let tak dosáhla 3,4 milionu korun. Vedle toho 

se automobilka během pandemie covidu-19 zapojila nejen přímou finanční pomocí, ale 

i materiálními příspěvky. Nemocnici podpořili také zaměstnanci závodu v Kvasinách 

dobrovolnickými aktivitami a zaměstnaneckou sbírkou pod patronací Odborů KOVO.  

 

Letos bude zahájena modernizace nemocnice 

Již během jara 2023 začnou první stavební činnosti na rozsáhlé modernizaci rychnovské 

nemocnice. Stavba vzniká na základě Memoranda o spolupráci na rozvoji průmyslové zóny 

Solnice-Kvasiny a okolního regionu mezi vládou České republiky, Královéhradeckým krajem 

a společností Škoda Auto. Součástí je jak modernizace stávajícího zařízení nemocnice, tak 

výstavba nového pavilonu DIGP, kde sídlí dětské oddělení, interna, gynekologie a porodnice. 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/
https://twitter.com/skodaautonews
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Vzniknou zde nové prostory pro urgentní příjem, zázemí pro záchrannou službu, oddělení JIP 

a ARO a další specializovaná oddělení. 

 

Zdravotnictví je klíčovou oblastí společenské odpovědnosti 

Podpora zdravotnictví patří mezi nejdůležitější oblasti společenské odpovědnosti v regionech, 

kde automobilka provozuje výrobní závody. V okolí Kvasin Škoda Auto přímo nebo 

prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá i sociálním službám, rozvoji vzdělávání 

či ochraně životního prostředí. Pravidelně rovněž otvírá granty pro široké oblasti rozvoje 

občanské společnosti, aktivity dětí a mládeže či ochranu kulturního a historického dědictví. 

 

 
 

Kontakt 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

a Interní komunikace 

+420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Kateřina Boukalová 

Tisková mluvčí závodu Kvasiny a Vrchlabí 

+420 734 299 812 

katerina.boukalova@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu 

 

Škoda Auto věnovala nemocnici v Rychnově 

nad Kněžnou finanční dar ve výši 300 000 Kč  

Symbolický šek předal zástupcům nemocnice 

Miloš Halbich, vedoucí závodu Škoda Auto 

v Kvasinách.  

Na fotografii zleva: Miloš Halbich, vedoucí závodu 

Škoda Auto v Kvasinách, Jana Drejslová, 

místostarostka Rychnova nad Kněžnou a 

předsedkyně správní rady Zdravotnického 

nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou, a 

Luboš Mottl ředitel nemocnice Rychnov nad 

Kněžnou. 

 

Zdroj: Škoda Auto 
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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 2022 dodala zákazníkům celosvětově více než 731 000 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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