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Vyrobeno půl milionu motorových vozidel
AutoSAP zveřejňuje výsledky výroby vozidel za leden – duben 2017





Do dubna bylo v ČR vyrobeno celkem 500 659 motorových vozidel
K půlmilionové hranici se přiblížila výroba osobních automobilů
Mimořádný meziroční nárůst zaznamenala výroba nákladních automobilů
Vyrobilo se také více autobusů než loni
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Za první čtyři měsíce letošního roku český
autoprůmysl vyrobil o 6,1 % motorových vozidel více než loni. Vše nasvědčuje tomu, že míří
k rekordnímu roku. Výroba automobilů tak těžila z akcelerace ekonomiky eurozóny a zejména
ze zrychlení hospodářské dynamiky v Německu. Ačkoliv očekáváme mírné zpomalení celkové
ekonomické dynamiky v celé eurozóně, růst soukromé spotřeby by se měl udržet stabilní a měl
by tak i nadále podporovat domácí autoprůmysl. Ten i nadále zůstává tahounem nejenom
průmyslové výroby, ale podílí se i na akceleraci celé ekonomiky.“

 Osobní automobily
Celkem bylo za 1.─4. měsíc r. 2017 vyrobeno 498 124 ks osobních automobilů (+6,1 %), přičemž
k nárůstu došlo u dvou ze tří domácích výrobců, jejichž produkce směřuje i nadále v převážné míře
na export. Největší váhu tuzemské výroby osobních automobilů má mladoboleslavská automobilka
ŠKODA AUTO, která vykázala největší dynamiku výroby v tuzemsku (+14,6 %). Meziroční přírůstek
výroby zaznamenala nošovická automobilka Hyundai (+2,3 %).
 Nákladní automobily
TATRA TRUCKS se může pochlubit výraznými přírůstky ve všech sledovaných ukazatelích. Nákladních
vozidel TATRA všech provedení bylo vyrobeno za první 4 měsíce 2017 celkem 518 kusů. TATRA TRUCKS
tak v letošním roce pokračuje v pozitivním trendu, když zaznamenala nárůst výroby (o 187 ks, +56,5 %),
což se projevilo zejména jak v exportu (+98 ks tj. +38,13 %), tak v tuzemských prodejích (+27 ks, +36 %).
 Autobusy
Za leden až duben 2017 bylo vyrobeno celkem 1 385 autobusů, tj. proti stejnému období loni o 30 ks
více (+2,21 %). Největší výrobce autobusů IVECO ČR vyrobil 1 264 ks, a tím zaznamenal meziročně růst
výroby o 3,44 %. Druhý výrobce SOR vyrobil za leden až duben 103 kusů. SOR realizuje především
dodávky do zahraničí (+34 ks, +69,4 %).
 Motocykly
Motocyklů značky JAWA bylo za leden až duben letošního roku vyrobeno 632 ks, což je o 29,7 % méně
proti srovnatelnému období 2016.
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