Praha 28. srpna 2017

Výsledky finálních výrobců za 1. - 7. měsíc 2017
V České republice bylo od za 1. - 7. měsíc 2017 vyrobeno celkem 823 032 ks motorových vozidel, což
je o 6,2 % více než ve stejném období loňského roku.
Pokud jde o nejsledovanější kategorii osobních vozidel, tak leden až červenec bylo vyrobeno celkem
818 623 ks osobních automobilů (+ 6,3 %). Na této produkci se značka ŠKODA podílí 59,3 %, HYUNDAI
25,5 % a TPCA 15,2 %.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl: „Protože fundamenty české ekonomiky i kondice
ostatních evropských ekonomik zůstávají silné a vytváří podmínky pro další růst i po odeznění letních
prázdninových odstávek, očekáváme že celková produkce osobních vozidel v ČR by se mohla za rok 2017
pohybovat na úrovni 1 400 000 vyrobených vozidel. Očekáváme tedy další rekordní rok.“

V ostatních kategoriích je stav výroby následující:

Autobusy - za leden až červenec 2017 bylo vyrobeno celkem 2 626 ks autobusů (značka IVECO vyrobila
2 364 ks, SOR 231 ks a KHMC 31 ks), což znamená nárůst o 3,8 % proti stejnému období roku 2016. Na
celkové produkci má IVECO podíl 90,0 %, značka SOR 8,8 %, zbylých 1,2 % připadne KHMC.

Nákladní automobily - TATRA vyrobila za prvních 7 měsíců 2017 celkem 892 ks nákladních automobilů
všech provedení, tj. o 46,5 % více než za leden až červenec 2016. Společnost Tatra Trucks tak drží stále
stejně vysoké tempo růstu.

Motocykly - motocyklů značky JAWA bylo za prvních sedm měsíců letošního roku vyrobeno 891 ks,
tj o 21,4 % méně (- 242 ks) než ve stejném období roku 2016.

Více informací: Ing. Miroslav Konvalina, konvalina@autosap.cz, 739 764 192, www.autosap.cz

Automobilový průmysl ČR vytváří okolo 9 % HDP, tvoří 25 % exportu ČR a zaměstnává přibližně 150 000
pracovníků. Členy Sdružení automobilového průmyslu je 147 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.

