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V Česku bylo letos vyrobeno už více než 1 milion osobních automobilů
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) přináší přehled o výrobě a odbytu motorových
vozidel domácích značek za leden až říjen 2016. V České republice bylo za prvních 10 měsíců
letošního roku vyrobeno 1 115 613 ks motorových vozidel, což je o 5,6 % více než ve stejném období
roku 2015.
Ředitel sekretariátu AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl: „Výroba aut v Česku v říjnu zpomalila
a reflektuje tak snížení poptávky ze zahraničí. Oporou naopak zůstávají domácí prodeje. Čeští zákazníci
jsou optimističtí, a to se odráží v přístupu k nakupování.“
Osobní automobily:
Celkem bylo za období 1.–10. 2016 vyrobeno 1 109 924 ks osobních automobilů (+5,6 %), největší
nárůst (absolutní i relativní) zaznamenala značka Škoda.
Autobusy:
Za leden až říjen 2016 bylo vyrobeno celkem 3 534 autobusů, tj. proti stejnému období vloni o 116 ks
méně (-3,2 %).
Nákladní automobily:
Jediný domácí výrobce nákladních vozidel TATRA vyrobil za 10 měsíců 2016 celkem 984 ks (všechna
provedení) a udržuje tak vysoké tempo růstu (+36,3 %) proti roku 2015.
Motocykly:
Motocyklů značky JAWA bylo za leden až říjen letošního roku vyrobeno 1 171 ks, což je o 22,4 % (338
ks) méně oproti srovnatelnému období 2015.
Přípojná vozidla:
Za tři čtvrtletí 2016 bylo vyrobeno celkem 20 824 přípojných vozidel (návěsy a přívěsy). V kategorii
do 3,5 t (O1 a O2) vyrobila společnost AGADOS 19 264 ks, v kategoriích O3 a O4 se na výrobě 1 560 ks
podílely společnosti PANAV a SCHWARZMÜLLER. Výroba od ledna do září vzrostla o 8,7 % (o 1 658 ks)
proti devíti měsícům roku 2015.
Podrobný přehled v tabulkách a grafech najdete na: http://bit.ly/2g3rpRN.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Miroslav Konvalina
tel.: 739 764 192
e-mail: konvalina@autosap.cz
Členy Sdružení automobilového průmyslu je 149 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.
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