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TATRA TRUCKS obnovila spolupráci s indickou státní společností 

BEML  

 
Dnes, ve čtvrtek 19. 2. 2015, došlo v indickém Bangalore k podpisu memoranda 

o porozumění (Memorandum of understanding) mezi českou společností TATRA 

TRUCKS a indickou státní společností BEML. Obě strany se v něm zavazují 

spolupracovat na dodávkách náhradních dílů a komponentů do vozidel Tatra pro 

indické bezpečnostní složky.  

 „V Indii podepisujeme se státní společností BEML memorandum o porozumění za 

přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického. Obsah odpovídá formě, takže se nejedná 

o obchodní kontrakt, ale politicky důležitou deklaraci. O kontraktech se v současné době 

tvrdě, ale férově jedná. Platí, že zájem je o originální náhradní díly z Kopřivnice a rozložené 

sady podvozků, které Indové ve svém závodě složí a postaví nástavbu dle potřeby,“ uvádí 

předseda představenstva a obchodní ředitel TATRA TRUCKS Petr Rusek, který vedl v Indii 

více než dvouleté vyjednávání.  

„Kdy přivezu do Kopřivnice první indickou objednávku, o tom nechci spekulovat, ale po 

dvouleté cestě věřím, že cíl je na dosah. V tomto případě musím ocenit i zapojení českých 

politiků, ministrů Zaorálka, Stropnického i pana velvyslance Staška, protože takhle by měla 

podpora průmyslu fungovat. Šlo hlavně o to, aby se za Tatru oficiálně postavili, protože 

automobilka měla v Indii kvůli trestnímu stíhání bývalého akcionáře – indického podnikatele - 

poškozenou pověst,“ dodává. 

Společnost TATRA TRUCKS je v rámci spolupráce prezentována jako tradiční český 

výrobce a dodavatel těžkých nákladních vozidel s pohonem všech kol. BEML Limited je 

indický státní podnik spadající pod Ministerstvo obrany, v Indii vedoucí organizace zabývající 

se návrhem, vývojem, výrobou a prodejem těžební, stavební, železniční a obranné techniky. 

Obsahem memoranda je závazek obou stran spolupracovat na dodávkách náhradních dílů 

a komponentů do vozidel Tatra pro indické bezpečnostní složky, zejména indickou armádu. 

Memorandum se podepisuje za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, k jeho 

uzavření významně přispěla i podpora dalších politiků - ministra zahraničí Lubomíra 

Zaorálka, prezidenta Miloše Zemana a velvyslance ČR v Indii Miloslava Staška.  

V současné době probíhají jednání o konkrétních kontraktech, které by se měly realizovat již 

v roce 2015. 

 

O TATRA TRUCKS a.s. 

 
Akciová společnost TATRA TRUCKS vlastní světoznámou kopřivnickou automobilku od 

března 2013, kdy získala podnik v dražbě kvůli nesplácení dluhů bývalým vlastníkem TATRA 

a.s. Novým vlastníkům (čeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera) a jejich 

manažerům se podařilo v první polovině roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět důvěru bank, 



 
subdodavatelů i zákazníků.  Nyní podnik pod českými majiteli prochází úspěšnou 

restrukturalizací.  

K 31. 12. 2014 zaměstnávala TATRA TRUCKS 845 kmenových zaměstnanců v mateřské 

společnosti a necelých 500 ve dvou dceřiných společnostech zaměřených zejména na 

slévárenství a kovárenství. V roce 2014 dosáhly tržby 3,7 miliardy Kč a společnost prodala 

850 a vyrobila 821 vozidel. Produktivita práce z přidané hodnoty stoupla meziročně o 66 

procent. Na konci roku 2014 byl zahájen prodej nové generace vozů Phoenix EURO 6. 
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