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Ministerstvo spravedlnosti odebere v následujících 4 letech 
175 osobních automobilů ŠKODA 
 
› ŠKODA AUTO zvítězila ve všech 4 částech tendru Ministerstva spravedlnosti na dodávky civilních vozů 
› FABIA, OCTAVIA, SUPERB a KAROQ – celkem 175 osobních vozů různých modelů odebere resort 

spravedlnosti v období 4 let 
› Vozy ŠKODA jsou úspěšné v mnoha výběrových řízení státní správy 
 
Mladá Boleslav, 21. července 2021 – Ministerstvo spravedlnosti ČR a jeho podřízené organizace i další 
organizační složky dostanou nové automobily. Flotila 175 vozů ŠKODA je připravena pro potřeby resortu, 
který ji postupně odebere v průběhu následujících 4 let v souladu se 4 rámcovými smlouvami. V pražském 
sídle ŠKODA AUTO Česká republika dnes smlouvy podepsali Jiří Maláček za dodavatele a náměstek 
ministryně spravedlnosti Zbyněk Spousta za objednatele. 
 
Tendr byl rozdělen na 4 části, přičemž nabídku bylo možné podat pro každou část zvlášť. ŠKODA AUTO se soutěže 
zúčastnila ve všech částech a její nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější. „Opět se potvrzuje, že vozy ŠKODA 
vynikají poměrem ceny k užitné hodnotě. Kromě soukromých českých motoristů si toho ve stále větší míře všímají i 
firmy a státní orgány. Ministerstvo spravedlnosti patří k našim nejnovějším zákazníkům z veřejného sektoru. Jsem rád, 
že jsme splnili náročné požadavky tendru na dodávku automobilů různého zaměření,“ prohlásil po slavnostním 
podpisu rámcových smluv vedoucí českého zastoupení ŠKODA AUTO Jiří Maláček. 
 
Ve flotile 175 vysoutěžených automobilů budou zastoupeny čtyři modelové řady v několika variantách. Konkrétně se 
jedná o vozy FABIA COMBI Ambition 1,0 TSI, OCTAVIA Ambition 1,0 TSI, OCTAVIA COMBI Ambition 1,0 TSI, 
OCTAVIA COMBI Ambition 2,0 TDI, SUPERB Ambition 1,5 TSI, SUPERB Ambition 2,0 TDI, SUPERB Style 2,0 TSI 
4x4, SUPERB Style 2,0 TDI 4x4 a KAROQ Ambition 2,0 TDI 4x4 v běžném provedení, které lze objednávat v základní 
specifikaci, nebo s vybranou volitelnou výbavou a příslušenstvím. Vozidla budou kromě samotného ministerstva 
využívat jeho podřízené subjekty, organizační složky a příspěvkové organizace včetně soudů a státních zastupitelství. 
Hodnota celého tendru činí přibližně 92 milionů korun bez DPH. 
  
Nejnovější dodávka vozů ŠKODA pro potřeby resortu spravedlnosti píše další kapitolu v dlouhé a oboustranně 
prospěšné spolupráci mezi společností ŠKODA AUTO a Českou republikou. České automobily již dlouhá léta slouží v 
resortu vnitra, ale uspěly i v centrálním výběrovém řízení ministerstva financí pro resorty dopravy, obrany, průmyslu a 
obchodu, kultury, školství, zdravotnictví, životního prostředí a místního rozvoje. Nyní se k nim připojuje také 
ministerstvo spravedlnosti. „Díky nové smlouvě můžeme pro celý resort spravedlnosti pořídit až 175 nových 
automobilů. Potěšilo mě, že pro Vězeňskou službu, soudy a další složky české justice pořídíme české vozy,“ uvedl 
Zbyněk Spousta náměstek ministryně spravedlnosti pro řízení sekce provozní a právní. 
 
 
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 
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Fotografie k tématu: 
 

 

Ministerstvo spravedlnosti odebere v následujících 
4 letech 175 osobních automobilů ŠKODA 
Rámcové smlouvy plynoucí z vítězství ve výběrovém řízení 
dnes v Praze podepsali vedoucí českého zastoupení 
ŠKODA AUTO Jiří Maláček (vlevo) a náměstek ministryně 
spravedlnosti pro řízení sekce provozní a právní Zbyněk 
Spousta (vpravo). 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Ministerstvo spravedlnosti odebere v následujících 
4 letech 175 osobních automobilů ŠKODA 
Po dobu následujících 4 let dodá automobilka ŠKODA 
ministerstvu spravedlnosti a jeho organizacím 175 osobních 
automobilů čtyř modelových řad. Bude mezi nimi i 
nejprodávanější model na českém trhu ŠKODA OCTAVIA. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
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 značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion 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; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


