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Výroba motorových vozidel v ČR stále roste
AutoSAP zveřejňuje výsledky výroby vozidel za leden - duben 2016
Do dubna bylo v ČR vyrobeno celkem 471 906 motorových vozidel. Prezident Sdružení
automobilového průmyslu Martin Jahn k tomu řekl: „Výroba se tak, oproti stejnému období
loňského roku, zvýšila o více než 10 %. Největší podíl na tomto růstu mají výrobci osobních
automobilů. Příznivý vývoj ale zaznamenaly i kategorie užitkových vozidel a motocyklů.“
Tuzemským automobilkám pomáhá fakt, že trhy rostou ve všech členských státech Evropské unie
a Evropského sdružení volného obchodu. Značka ŠKODA těžila z růstu zejména v západní a střední
Evropě a mimořádná poptávka je rovněž po nových generacích jejích modelů Superb a Fabia.
Z hlediska TPCA pokračuje růst na hlavních trzích, kterými jsou Velká Británie, Francie, Itálie
a Německo, kde nová generace ‘trojčat’ z Kolína zákazníka zaujala. Závod Hyundai v Nošovicích
vykazuje trvale vysokou dynamiku růstu objemu výroby, a to i díky novému vozu Tucson, který je
v Evropě nejprodávanějším modelem značky v historii.
Situace dle jednotlivých kategorií vozidel (leden až duben 2016)
Osobní automobily:
Nejvýznamnější a nejsledovanější jsou osobní automobily, jejichž produkce meziročně vzrostla
o 10,59 % na 469 321 ks. ŠKODA AUTO zvýšila výrobu o 8,72 %, HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING
CZECH o 12,73 % a TPCA CZECH o 13,55 %.
Autobusy:
Autobusů bylo za první čtyři měsíce roku 2016 v ČR vyrobeno 1 355 kusů, což oproti stejnému období
roku 2015 představuje mírný pokles o 3,08 %. Hlavními výrobci jsou firmy IVECO Czech Republic
(podíl na celkové produkci 90,18 %) a SOR Libchavy (podíl 8,56 %).
Užitkové automobily:
Užitkové automobily mají v ČR jediného výrobce. Je jím společnost TATRA TRUCKS, která v období
prvních čtyř měsíců roku 2016 vyrobila 331 vozů, což představuje meziroční nárůst o 20,80 %.
Motocykly:
Motocykly vyrábí v České republice také jediná společnost - JAWA Moto. Její produkce za leden až
duben 2016 činila 899 motocyklů, což je o 62,27 % více než ve stejném období loňského roku.
Podrobné tabulky a informace naleznete na: http://www.autosap.cz/sfiles/vyroba16-04M.xlsx
Pro další formace, prosím, kontaktujte:
Ing. Miroslav Konvalina, tel.: 739 764 192, e-mail: Miroslav.Konvalina@newtonmedia.cz,
autosap@autosap.cz, www.autosap.cz
Členy Sdružení automobilového průmyslu je na 150 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém průmyslu
České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí prosazuje zájmy svých
členů prostřednictvím mezinárodních organizací ACEA, ACEM a ODETTE. Členové AutoSAP vytvářejí více než 20 % průmyslové výroby a
exportu ČR a zaměstnávají přes 115 000 pracovníků.

