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Vyrobeno již téměř 950 tisíc motorových vozidel
AutoSAP zveřejňuje výsledky výroby vozidel za leden – srpen 2017





Do srpna bylo v ČR vyrobeno celkem 945 780 motorových vozidel
K milionové hranici se přiblížila také výroba osobních automobilů (940 536 ks)
Mimořádný meziroční nárůst zaznamenala opět výroba nákladních automobilů (+ 40 %)
Vyrobilo se také více autobusů než ve stejném období loňského roku a to o 16 %

Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Produkce v automobilovém průmyslu v srpnu po
celozávodních dovolených ožila. Výroba za prvních osm měsíců letošního roku překonává produkci ve
stejném období loňského roku o 5,7 %. Tento výsledek je důsledkem solidní kondice domácí i zahraniční
poptávky po vozidlech, která je podpořená rostoucí spotřebou domácností i investiční aktivitou firem,
kterým obnovu vozového parku dovoluje rostoucí ziskovost. Odráží se to i v registracích nových osobních
aut, které se zvýšily v srpnu, jak například v Německu, tak v nových členských zemích EU.“
 Osobní automobily
Celkem bylo za 1. - 8. měsíc 2017 vyrobeno 940 536 ks osobních automobilů (+5,7 %). Podíly výrobců
na celkové produkci činí: ŠKODA AUTO 60,3 %, Hyundai 25,1 % a TPCA 14,6 %. Za sledované období
vyrobila ŠKODA AUTO 567 014 ks, Hyundai 236 300 ks a TPCA 137 222 ks.
 Nákladní automobily
TATRA TRUCKS se může opět pochlubit výraznými přírůstky ve všech sledovaných ukazatelích.
Nákladních vozidel TATRA všech provedení bylo vyrobeno za prvních 8 měsíců 2017 celkem 1 026 kusů.
TATRA TRUCKS tak v letošním roce pokračuje v růstovém trendu, když zaznamenala nárůst výroby
(o 296 ks, +40,6 %), což se projevilo jak v exportu (+64 ks tj. +12,1 %), tak v tuzemských prodejích
(+114 ks, +60,3 %).
 Autobusy
Za leden až srpen 2017 bylo vyrobeno celkem 3 244 autobusů, tj. proti stejnému období loni o 454 ks
více (+16,3 %). Největší výrobce autobusů IVECO ČR vyrobil 2 946 ks, a tím zaznamenal meziročně růst
výroby o 19,2 %. Druhý výrobce SOR vyrobil za leden až srpen 263 kusů. IVECO ČR i SOR realizují
především dodávky do zahraničí (+ 16,4 %).
 Motocykly
Motocyklů značky JAWA bylo za leden až srpen letošního roku vyrobeno 974 ks, což je o 168 ks
(o 15,4 %) méně proti srovnatelnému období 2016.
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