
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 3 

 
 
 
  
 

 

Ministerstvo vnitra odebere v následujících 3 letech téměř 3300 
automobilů ŠKODA 
 

› Prvních 35 vozů bylo předáno v mladoboleslavském Zákaznickém centru automobilky ŠKODA za 

přítomnosti významných hostů 

› KODIAQ, SCALA i FABIA – rozdílné vozy pro rozdílné potřeby jednotlivých subjektů 

 

Mladá Boleslav, 28. července 2020 – Ministerstvo vnitra ČR a jeho podřízené organizace pokračují v obnově 

vozového parku. Flotila téměř 3300 vozů ŠKODA je připravena pro potřeby resortu, který ji postupně odebere 

v souladu s rámcovou smlouvou v průběhu následujících 3 let. Jen v letošním roce to bude přes 1250 vozidel. 

Ke slavnostnímu předání prvních 35 kusů došlo právě dnes v Zákaznickém centru ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi za přítomnosti ministra vnitra ČR Jana Hamáčka, policejního prezidenta Jana Švejdara a ředitele 

tuzemského zastoupení automobilky ŠKODA Luboše Vlčka. 

 

Ministerstvo vnitra pokračuje v obnově vozového parku. Nejvíce vozů značky ŠKODA slouží v barvách Policie ČR, ale 

uplatnění nacházejí také u Hasičského záchranného sboru, státních archivů a dalších orgánů státní správy. „Služba u 

bezpečnostních sborů patří k těm nejnáročnějším, v nichž se dá osobní automobil provozovat. Vyžadují se nejen 

vynikající jízdní vlastnosti, ale především provozní spolehlivost a odolnost vůči opotřebení,“ zdůraznil při slavnostním 

předání ředitel ŠKODA AUTO Česká republika Luboš Vlček. „Automobily ve službách státu musejí snášet extrémní 

zátěž zejména s ohledem na vysoké kilometrové proběhy, a přitom za všech okolností stoprocentně fungovat. Z tohoto 

důvodu nás velmi těší, že jsme v tomto náročném tendru uspěli. Je to nejlepší ocenění technických i ekonomických 

předností našich vozů,“ dodal Luboš Vlček. 

 
Z 3294 celkem objednaných vozů jich 1853 připadá na modelovou řadu KODIAQ. „Spolupráce se Škodou Auto je 

dlouhodobě na vysoké úrovni, stejně jako kvalita nakoupených vozů. Nesmířil jsem se s tím, že by policisté jezdili 

v ojetinách a výsledkem je, že policisté mohou zajišťovat bezpečnost v moderních a spolehlivých vozech. V nákupu 

nových aut proto budeme pokračovat,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. 

Všechny dodané automobily budou mít pohon všech kol, sedmistupňovou převodovku DSG a výbavu vycházející ze 

specifikace Ambition. 193 z nich pohání motor 2,0 TDI/140 kW, zbytek bude osazen agregátem 2,0 TSI/140 kW. V tzv. 

části C rámcové smlouvy bude dále dodáno 640 vozů ŠKODA SCALA Ambition 1,0 TSI/85 kW a 801 automobilů 

ŠKODA FABIA Active 1,0 TSI/70 kW (630 ve verzi hatchback, 171 v provedení Combi). Většina nasmlouvaných 

vozidel bude mít speciální výbavu VRZ (výstražné zvukové a rozhlasové zařízení), která je nezbytná pro výkon služby 

v bezpečnostních složkách státu. 

  

Nejnovější dodávka vozů ŠKODA pro potřeby resortu vnitra píše další kapitolu spolupráce mezi automobilkou ŠKODA 

a Českou republikou. Od roku 1993 bylo českým policistům v rámci několika tendrů předáno přes 19 tisíc vozů 

ŠKODA nejrůznějších modelů a specifikací, další desítky tisíc odebraly jiné orgány státní správy. „Policie potřebuje pro 

svoji akceschopnost kvalitní a spolehlivý vozový park. Automobily ŠKODA již mnoho let vzorně slouží policistům při 

výkonu jejich náročné služby. Jsem proto velmi rád, že spolupráce mezi českou policií a českou automobilkou bude v 

následujících letech pokračovat,“ uvedl v Mladé Boleslavi policejní prezident Jan Švejdar. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773  T +420 326 811 776 
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https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do 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 a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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