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SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION PODEPSALA 
KONTRAKT NA DODÁVKU AŽ PADESÁTI ELEKTRICKÝCH 
JEDNOTEK  

Ostrava/Plze ň, 29. 3. 2019 - Konsorcium Škody Transportation a Š kody Vagonka podepsalo rámcovou 
smlouvu na dodávku elektrických jednotek s Českými drahami. Jedná se o dodávku až padesáti 
elektrických jednopodlažních jednotek RegioPanter. Současně s rámcovou smlouvou byla podepsána i 
kupní smlouva na dodávku 31 elektrických jednotek z a 3,6 miliardy korun.  

„České dráhy získávají špičkově vybavený a technologicky pokročilý vlak, který významně zvyšuje komfort 
cestování na našich regionálních železnicích. Díky nově uzavřené zakázce budou naše moderní RegioPantery 
v provozu ve většině krajů České republiky. Na nové vlaky se mohou cestující těšit v Plzeňském, Karlovarském, 
Jihočeském kraji a na Vysočině. Podstatná část jednotek bude dodána už v roce 2021,“ říká předseda 
představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportati on Petr Brzezina . 

„Soutěž na rámcovou dodávku až 50 moderních elektrických jednotek jsme vyhlásili už loni, abychom mohli 
jednotlivým regionům nabídnout co nejrychleji další obnovu vozidlového parku. Ta se odvíjí od smluv na zajištění 
dopravní obslužnosti od prosince 2019, které s kraji postupně uzavíráme,“ vysvětluje postup předseda 
představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec  a pokračuje: „Aktuálně máme uzavřené nové 
smlouvy na dopravní obslužnost, které znamenají práci pro 31 nových souprav. Jejich výrobu jsme zadali hned při 
podpisu rámcového kontraktu. Díky tomu nasadíme první jednotky z uvedeného kontraktu už za 25 měsíců, tedy 
na jaře roku 2021. Pokud bychom soutěžili nové vlaky až po uzavření všech kontraktů na dopravní obslužnost, byly 
by první jednotky nasazeny přibližně o rok později.“ 

Rámcová dohoda je platná po dobu osmi let od podpisu smlouvy. Její celková hodnota může být téměř šest miliard 
korun. Na jejím základě pak mohou být uzavírány dílčí kupní smlouvy. První čtyři jednotky budou dodány do 25 
měsíců po podpisu.  
 
„Oproti původním jednotkám RegioPanter mají nové soupravy řadu technických změn, které jsou spojeny s aplikací 
nových standardů a inovovaným řešením designu interiéru. Jednotky jsou také vybaveny moderním informačním 
systémem, Wi-Fi, kamerovým systémem, možností automatického vedení vlaku nebo zabezpečovacím zařízením 
ETCS,“ doplňuje předseda p ředstavenstva Škoda Vagonka a Viceprezident pro real izaci Škoda 
Transportation Martin Bednarz. 

Konsorcium nabídlo moderní vozidla s kapacitou 140 sedících cestujících určené pro provoz na systému 3 kV Dc a 
25 kV AC. Maximální rychlost vozidel je 160 km/h. Vozy jsou nízkopodlažní, což ulehčuje nástup nejen osobám se 
sníženou pohyblivostí tedy především vozíčkářům a seniorům, ale i cyklistům nebo maminkám s dětmi. Mimo jiné 
jsou také vybaveny multifunkčními prostory pro přepravu kol a kočárků.  
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Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, 

soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má 

několik dceřiných společností v České republice například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další 

firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice zaměstnává více než pět 

tisíc lidí. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a 

moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost 

za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun. 

 

Skupina PPF 

 

Škoda Transportation je součástí skupiny PPF. Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a 

Severní Americe. Skupina spravuje aktiva ve výši téměř 38 miliard eur (k 30. 6. 2018). 
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