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ŠKODA předala Policii ČR jubilejní 2500. vůz Octavia 

v inovovaném barevném provedení  
 

› Celkem 85 nových vozů ŠKODA Octavia v policejních barvách i civilním 

provedení posílí vozový park Policie ČR 

› Policii předán již 2500. vůz ŠKODA Octavia v inovované barevné kombinaci 

poprvé použité v roce 2008 

› ŠKODA AUTO pokračuje v dlouhodobé spolupráci s jedním z klíčových klientů 

z veřejného sektoru 

› Od roku 1993 bylo pro potřeby Policie ČR dodáno více než 17 000 vozů značky 

ŠKODA 

 
Mladá Boleslav, 15. května 2015 – Zástupci Policie České republiky, v čele  

s policejním prezidentem brig. generálem Tomášem Tuhým, převzali dnes v 
Zákaznickém centru ŠKODA v Mladé Boleslavi 85 vozů ŠKODA Octavia v policejní 
úpravě i civilním provedení, včetně jubilejního 2500. vozu v inovovaném 
barevném schématu. Zakázky na dodávku celkem 85 nových služebních vozů 
vyhrála mladoboleslavská automobilka ve veřejných tendrech koncem loňského 
roku. Prvních 15 vozů obdrželi policisté dle smlouvy již v první polovině května. 

 
Symbolický klíč od nových vozů ŠKODA Octavia převzali dnes v Zákaznickém centru 

značky v Mladé Boleslavi zástupci Policie ČR v čele s policejním prezidentem brig. 
generálem Tomášem Tuhým. Za značku ŠKODA předal automobily, včetně jubilejního 
2500. vozu Octavia třetí generace v inovované barevné kombinaci stříbrné s reflexní 
modrou a žlutou, Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. 
 

„Dodání 85 vozidel, které dnešním dnem začnou sloužit na různých policejních útvarech, 

je signálem pro každého policistu, že to s modernizací celého policejního sboru myslíme 

vážně a dále budeme pracovat na zlepšování podmínek pro výkon jejich služby,“ uvedl 

policejní prezident brig. generál Tomáš Tuhý.  

 

„Jsme velice rádi, že si Policie ČR vybrala do svých služeb modely Octavia, bestseller 

značky ŠKODA. Těší nás, že Policie České republiky bude nadále jezdit ve vozech domácí 

produkce,“ dodává Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. 

„Rozšíření flotily Policie České republiky o další vozy značky ŠKODA potvrzuje 

spokojenost našich zákazníků z řad veřejného sektoru s našimi automobily,“ uzavírá 

Luboš Vlček. 

 
Nové vozy modelové řady Octavia pro potřeby Policie ČR jsou poháněny výhradně 

moderními, úspornými a ekologickými benzinovými agregáty 1.8 TSI (132 kW) a 1.4 TSI 
(103 kW). Z celkového počtu 85 vozů dodaných útvarům Policie ČR je 21 kusů 
v policejních barvách a 64 v civilním provedení. 
 
Automobily ŠKODA jsou tradiční součástí vozového parku Policie ČR. Dnešní předání 
policejních vozů Octavia je dalším krokem v dlouholeté obchodní spolupráci mezi domácí 
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 automobilkou a Policií České republiky. Od roku 1993 dodala ŠKODA pro potřeby policie 
více než 17 000 vozů ŠKODA různých modelů a specifikací. V současnosti jsou ve 

službách Police ČR zastoupeny modely Fabia, Octavia, Superb a Yeti. Ať již speciálně 
upravené podle požadavků policejních sborů nebo v sériovém provedení. 
 
Vozy značky ŠKODA slouží policii také v jiných zemích, například v Polsku, na Slovensku, 

v Rakousku, Maďarsku, Velké Británii, Izraeli nebo v Portugalsku. 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA předala Policii ČR 85 vozů Octavia třetí 
generace  

Policejní prezident, brig. generál Tomáš Tuhý 

(vlevo), přebírá z rukou Luboše Vlčka, šéfa prodejní 

organizace ŠKODA AUTO Česká republika, 

symbolický klíč od flotily 85 nových vozů ŠKODA 

Octavia pro potřeby Police ČR. Slavnostní předání 

proběhlo dne 15. května 2015 u Zákaznického centra 

značky ŠKODA v Mladé Boleslavi.   
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ŠKODA předala Policii ČR 85 vozů Octavia třetí 
generace  

Celkem 85 nových vozů ŠKODA Octavia v policejní 

úpravě i civilním provedení rozšíří vozový park Policie 

České republiky. Nové vozy modelové řady Octavia 

pro potřeby Policie ČR jsou poháněny výhradně 

moderními, úspornými a ekologickými benzinovými 

agregáty 1.8 TSI (132 kW) a 1.4 TSI (103 kW). 

 

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 sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, 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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