
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 3 

 
 
 
  
 

 

ŠKODA AUTO pokračuje v dlouhodobém partnerství s Policií ČR, 
model SCALA zvítězil v tendru na nové policejní vozy  
 

› Výběrové řízení v hodnotě 840 milionů korun bez DPH vyhrála automobilka ŠKODA, Policii ČR dodá 

v následujících 4 letech přes 1200 hatchbacků SCALA v policejním provedení 

› Všechny vozy budou dodány se speciálními úpravami včetně policejní výbavy, motorem 1,5 TSI/110 kW a 

sedmistupňovou převodovkou DSG 

› Mladoboleslavská automobilka je tradičním dodavatelem policejních automobilů nejen v Česku, o její vozy 

mají zájem i bezpečnostní složky jiných zemí 

 

Mladá Boleslav, 14. ledna 2021 – ŠKODA AUTO vyhrála veřejnou soutěž na dodávku osobních vozidel 4x2 v 

policejním provedení. Na základě uzavřené rámcové dohody dodá v následujících 4 letech Policii ČR přes 

1200 vozů ŠKODA SCALA v policejním provedení, které budou vybaveny dle specifických požadavků 

zadavatele. Celková hodnota tendru činí 840 000 000 Kč bez DPH. 

 

Česká policie bude při výkonu své služby nově jezdit hatchbacky SCALA. Rámcová smlouva v celkové hodnotě 

840 000 000 Kč přinese policii přes 1200 nových vozidel. „Kompaktní model značky ŠKODA si již získal sympatie 

českých motoristů, kteří u něj oceňují skvělý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Není tedy překvapením, že si 

těchto předností všimlo i vedení naší policie, do jejíchž služeb míří SCALA v policejním provedení vůbec poprvé. 

Věříme, že policistům bude užitečným a spolehlivým partnerem podobně jako jiné vozy ŠKODA, které se již v 

náročném policejním provozu osvědčily,“ uvedl Jiří Maláček, vedoucí tuzemského zastoupení automobilky ŠKODA 

AUTO. 

 

Vozy ŠKODA SCALA v policejním provedení, postupně dodávané Policii ČR do konce roku 2024, budou osazeny 

zážehovým motorem 1,5 TSI o výkonu 110 kW v kombinaci se sedmistupňovou převodovkou DSG. Jedná se o 

speciálně upravený vůz pro potřeby Policie ČR, do jehož standardní výbavy patří například 6 airbagů, startování 

tlačítkem, přední mlhovky, zadní parkovací senzory, autorádio s Bluetooth, manuální klimatizace nebo čalounění 

sedadel odolnější látkou. Na základě podepsané rámcové smlouvy se automobily předávají s policejními polepy a 

speciálním vybavením, které zahrnuje montážní sadu mobilního terminálu pro radiostanici s instalovaným výstražným 

zvukovým a rozhlasovým zařízením, práškový hasicí přístroj, kameru Garmin sledující dění před vozidlem, 

demontovatelnou mříž oddělující prostor pro posádku od zavazadelníku a další položky nezbytné pro výkon služby.  

 

Pro splnění požadavků Policie ČR a zadávací dokumentace této zakázky budou policejní vozy SCALA mírně 

upraveny. Pro vyšší odolnost a zachování světlé výšky vzhledem k přidané výbavě v podobě policejní vestavby 

(majáky, kamery, vybavení) budou upraveny zadní nápravy vozů. Oproti sériové výrobě budou ve vozech odlišné 

pružiny, tlumiče a robustnější kryt motoru a převodovky. 

 
„Jsem rád, že po úspěšném nákupu policejních vozidel 4x4 v roce 2019 se podařilo vysoutěžit a uzavřít rámcovou 
dohodu, tentokrát na policejní vozidla 4x2. Tímto krokem policie pokračuje v obměně nevyhovujícího stávajícího 
vozového parku speciálním typem vozidla, tentokrát s určením pro základní útvary a to včetně odpovídající policejní 
výbavy. ŠKODA SCALA je prvním kompaktním hatchbackem v policejní verzi vybavený automatickou převodovkou. 
Cena vozidla zahrnuje bezplatný servis na 5 let. V letošním roce plánujeme odebrat přes 500 kusů těchto vozidel,“ 
vysvětlil policejní prezident Jan Švejdar. 

 

ŠKODA SCALA není u Policie ČR úplným nováčkem. V roce 2019 bylo vysoutěženo dodání 640 exemplářů v 

neoznačeném civilním provedení, které zastávají funkci služebních vozidel na krajských ředitelstvích. SCALA v 

typickém policejním designu však bude na našich silnicích novinkou. Například ve Velké Británii slouží české 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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kompaktní hatchbacky u tamní policie již více než rok. Ostatně britský importér české značky spolupracuje s 

bezpečnostními a záchrannými složkami Spojeného království dlouhodobě.  

 

Mladoboleslavská automobilka je dlouholetým dodavatelem vozů i pro tuzemské bezpečnostní síly. Od roku 1993 bylo 

českým policistům a Ministerstvu vnitra předáno více než 20 tisíc automobilů ŠKODA nejrůznějších modelů a 

specifikací – ať již speciálně upravených podle požadavků policejních sborů nebo v sériovém provedení. Ve výkonu 

služby působí především vozy OCTAVIA, ale nechybí ani SUPERB jako vozidlo pro dálniční patroly, KODIAQ jako 

speciál pro velitele zásahů a další modely. „Jsem rád, že se v tomto volebním období podařilo nastartovat obnovu 

vozového parku Policie ČR. Policistky a policisté odvádějí skvělou práci, k tomu potřebují i kvalitní auta, na která se 

mohou s důvěrou spolehnout,“ uzavřel místopředseda vlády ČR a ministr vnitra Jan Hamáček. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace Podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

T +420 326 811 773      T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO pokračuje v dlouhodobém partnerství  

s Policií ČR, model SCALA zvítězil v tendru  

na nové policejní vozy 

Na základě podepsané rámcové smlouvy se automobily 

předávají s policejními polepy a speciálním vybavením, které 

zahrnuje například montážní sadu mobilního terminálu pro 

radiostanici s instalovaným výstražným zvukovým a 

rozhlasovým zařízením. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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: CITIGOeiV, 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. 
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