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Tisková zpráva  

 

Praha, 25. listopadu 2017  

 

Skupina PPF kupuje Škodu Transportation 

Skupina PPF oznamuje, že podepsala smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti Škoda 

Transportation včetně dalších aktiv souvisejících s činností Škoda Transportation; 

zejména ochranných známek "Škoda" a nemovitostí využívaných pro provoz společnosti. 

Součástí transakce je i závazek skupiny PPF poskytnout společnosti Škoda Transportation 

provozní úvěr za účelem financování nezbytných potřeb společnosti. Vypořádání 

transakce je podmíněno souhlasy příslušných úřadů pro ochranu hospodářské soutěže. 

Společnost Škoda Transportation je přední evropský výrobce vozidel pro městskou a 

železniční dopravu s rozsáhlou tradicí výroby přesahující více než 150 let. Škodovka je 

dnes v oblasti kolejových vozidel jedničkou ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní 

aktivity patří především výroba tramvají, příměstských elektrických vlaků, lokomotiv, 

souprav metra, trolejbusů nebo elektrobusů, které prodává tuzemským a zahraničním 

zákazníkům. 

Škoda Transportation v současnosti v ČR zaměstnává přes pět tisíc lidí v Plzni, Praze, 

Ostravě, nebo Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda 

Transportation několik dceřiných společností nebo společných podniků působících vedle 

České republiky i v Německu, Finsku, USA, Rusku nebo Maďarsku. Společnost investuje 

rovněž do vlastního výzkumu a vývoje. 

 

  

https://www.skoda.cz/skoda-transportation-pokracuje-v-expanzi-na-nemecky-trh/
https://www.skoda.cz/skoda-transportation-investuje-ve-finsku/
https://www.skoda.cz/skoda-transportation-zalozila-spolecnost-v-usa/
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Poznámky pro editory 

 

PPF Group 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, 

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

Severní Americe. Skupina vlastní aktiva dosahující téměř 35 miliard eur (k 30. 6. 2017). 

Společnosti s majetkovou účastí skupiny PPF odvedly za rok 2016 v České republice daň z příjmu 

2,2 miliardy korun. Tím by se podle posledního žebříčku Ministerstva financí zařadily mezi pět 

největších plátců daně z příjmu v ČR. Dále zaplatily na sociálním a zdravotním pojištění za 

zaměstnance téměř 1,7 miliardy korun: státu tedy v roce 2016 společnosti s majetkovou účastí PPF 

odvedly celkem 3,9 miliardy korun. 

Skupina PPF k 30. 6. 2017 zaměstnávala celosvětově 155 tisíc lidí. Společnosti v České republice 

evidovaly 8,8 tisíce zaměstnanců. Z toho české společnosti, které se významně podílejí na rozvoji 

zahraničních investic Skupiny (Home Credit International a.s., SOTIO a.s., PPF a.s.), 

zaměstnávaly loni v ČR více než 1350 převážně vysoce kvalifikovaných pracovníků. 
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