Tisková informace č. 3/2016
Výroba vozidel v ČR: dobrý začátek roku
Praha, 19. února 2016
Začátek roku 2016 potvrdil, že se českému automobilovému průmyslu daří. V lednu bylo
vyrobeno 112 299 silničních motorových vozidel, což je o 2 % více než za stejné období
předchozího roku.
Jaká byla konkrétní situace v jednotlivých kategoriích? Nejvýznamnější a nejsledovanější jsou
osobní automobily, jejichž produkce meziročně vzrostla o 2,0 % na 111 763 ks. Na tomto počtu
se ŠKODA AUTO podílela 55,9 %, HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH 25,7 %
a TPCA CZECH 18,4 %.
Autobusů bylo za první měsíc roku 2016 v ČR vyrobeno 284 kusů, což oproti stejnému období
2015 představuje nárůst o 6,0 %. Podíl hlavních výrobců autobusů: IVECO Czech Republic
83,8 % a SOR Libchavy 14,8 %.
Užitkové automobily mají v ČR jediného výrobce. Je jím společnost TATRA TRUCKS, která
v lednu 2016 vyrobila 48 vozů, tedy přesně stejně jako v lednu loňského roku.
Motocykly vyrábí v České republice také jediná společnost - JAWA Moto. Její lednová
produkce činila 204 motocyklů, což je o 234,4 % více než v lednu 2015.
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Podrobnější údaje naleznete zde: http://www.autosap.cz/sfiles/vyroba16-01M.xlsx

Pro další informace, prosím, kontaktujte
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl, tel. 221 602 985, e-mail: sapkyncl@autosap.cz, www.autosap.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Členy Sdružení automobilového průmyslu je 146 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů autoprůmyslu
České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.
V zahraničí prosazuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích ACEA, ACEM a ODETTE. Členové
AutoSAP vytvářejí 20 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají 120 000 pracovníků.

