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ŠKODA zvítězila ve velkém tendru Ministerstva financí, 
první vozy již byly předány 
 
› Velká státní zakázka v hodnotě přes 784 milionů korun bude naplňována v následujících  

2 letech, ŠKODA AUTO v jejím rámci dodá České republice přes 1 370 osobních automobilů 
› Prvních 30 vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI předáno Vězeňské službě ČR 
› Vozy ŠKODA vítězí ve férových výběrových řízeních zásluhou skvělého poměru mezi 

celkovými náklady a užitnou hodnotou 
 
Mladá Boleslav, 7. února 2019 – Ministerstvo financí ČR dokončilo jednu z největších 
veřejných soutěží na nákup nových automobilů. V ní poptávalo vozidla pro 10 ministerstev a 
jejich podřízené organizace. Mladoboleslavská automobilka zvítězila v 7 kategoriích z 8 
vypsaných a v následujících 2 letech dodá státním úřadům přes 1 370 osobních vozů 
ŠKODA různých modelových řad a specifikací. 
 
Velká státní zakázka pod názvem Centrální nákup státu se týká 10 ministerstev a jejich 
podřízených organizací. Znamená to, že v následujících 2 letech může vozy odebírat až 139 
státních institucí. Pro každou kategorii byla v září 2018 podepsána samostatná rámcová dohoda na 
2 roky, podle níž se bude postupovat. ŠKODA AUTO v souladu s touto smlouvou poskytne státním 
orgánům zhruba 1 370 vozů v celkové hodnotě 784 300 000 Kč.  
 
„Jsme velice potěšeni tím, že značka ŠKODA uspěla v centrálním výběrovém řízení pod 
zadavatelem Ministerstva financí, které tímto nákupem zajistí potřebnou obměnu vozového parku 
pro několik ministerstev a desítky jím řízených institucí. Naše vozy uspěly v konkurenci ostatních 
soutěžitelů zásluhou výhodného poměru ceny a užitné hodnoty a především díky příznivým 
provozním nákladům,“ zhodnotil výsledek státního supertendru ředitel  ŠKODA AUTO Česká 
republika Luboš Vlček. 
 
U každé ze sedmi smluv je stanovena maximální částka, kterou může stát vyčerpat. V 7 kategoriích 
bude značka ŠKODA dodávat modely FABIA COMBI, OCTAVIA, OCTAVIA COMBI, OCTAVIA 
SCOUT, SUPERB, KAROQ a KODIAQ. Poptávané vozy zahrnují řadu prvků volitelné výbavy, 
kterou zadavatel požadoval. Jedná se například o navigaci, parkovací senzory a u některých 
exemplářů rovněž střešní nosiče, tažné zařízení nebo sněhové řetězy. Ke všem dodaným 
automobilům bude poskytnut předplacený servis na 5 let, resp. 150 000 ujetých kilometrů. První 
plnění v rámci tohoto tendru proběhlo koncem ledna, kdy bylo v showroomu autorizovaného 
obchodního partnera značky ŠKODA - Auto Palace Spořilov předáno prvních 30 vozů ŠKODA 
OCTAVIA COMBI Ambition 1,6 TDI/85 kW zástupcům Vězeňské služby ČR.  
 
Automobily ŠKODA patří k nejvýhodnějším vozům na českém trhu z hlediska dopadu na firemní 
cash-flow. Z mnoha nezávislých studií vycházejí s výborným hodnocením poměru mezi pořizovací 
cenou a užitnou hodnotou. Jejich servisní náklady se v jednotlivých segmentech řadí k těm 
nejnižším, mezi oceňovanými pozitivy figurují zejména výhodné ceny náhradních dílů a 
nadprůměrná spolehlivost. Pro firemní zákazníky hraje důležitou roli také zůstatková hodnota. 
Renomovaní experti se shodují na tom, že vozy ŠKODA si ve svých třídách drží cenu lépe než 
většina konkurentů, což je zásadní ekonomický parametr při kalkulaci obměn vozových parků. 
Proto slaví úspěchy ve výběrových řízeních státních institucí i soukromých podniků. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Vítězslav Pelc 
Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 
T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 
tomas.kotera@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA dodá státním institucím více než 1 370 vozů 
Prvních 30 vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI Ambition  
1,6 TDI/85 kW bylo předáno autorizovaným obchodním 
partnerem značky ŠKODA – Auto Palace Spořilov 
zástupcům Vězeňské služby ČR. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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