Praha 25. září 2018

Výroba a odbyt finálních výrobců se drží nad úrovní loňského roku
Údaje AutoSAP za 1. - 8. měsíc 2018
V České republice bylo vyrobeno za prvních osm měsíců roku 2018 celkem 946 473 kusů motorových vozidel
(+0,12 %). V tuzemsku se prodalo 77 546 kusů motorových vozidel (+1,33 %) a export činil 871 877 kusů (+0,06 %)
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Osobní automobily
Výroba osobních aut v Česku vzrostla za osm měsíců letošního roku o 0,15 % na 941 931 vozů. Největší Škoda zvýšila
produkci o 2,7 % na 582 492 aut. Celkem 867 825 aut z tuzemských automobilek putovalo na export.
Vedle Škody zvýšila produkci i kolínská TPCA, a to o 2,4 % na 140 489 mini vozů. Nošovická Hyundai zaznamenala pokles
o 7,3 % na 218.950 vyrobených automobilů.
Nákladní automobily
Výroba nákladních aut se i po pozvolném náběhu Avie propadla o 48 %. Avia vyrobila 39 vozů, kopřivnické Tatře klesla
produkce o 52 % na 495 aut.
Autobusy
Produkce autobusů se naopak zvýšila o 8,5 % na 3075 vozidel. Největší Iveco Bus zvýšila počet vyrobených vozidel
o 7,3 % na 2 722 autobusů. SOR rostl o čtvrtinu na 331 vozů.
Motocykly
U jediného výrobce motocyklů Jawa Moto klesla výroba o čtyři procenta na 933 strojů.
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Členy Sdružení automobilového průmyslu je 148 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 24 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 127 000 pracovníků.
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Rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík výsledky okomentoval slovy: „Výroba motorových vozidel za prvních osm
měsíců roku meziročně vzrostla pouze o 0,12 %. Rozhodující segment, výroba osobních automobilů, vzrostla podobně
– o 0,15 %, zatímco výroba autobusů vzrostla o 8,5 % a výroba nákladních automobilů klesla téměř o polovinu, přesněji
o 47,95 %. Uvedená čísla ve svém souhrnu svědčí jednak o nabídkové bariéře na straně českých výrobců, kdy objemově
rozhodující část výrobců motorových vozidel pracuje na hranici plného využití svých kapacit, jednak o tom, že evropský
automobilový trh je v důsledku řadu jet trvající konjunktury nasycen a prostor pro růst odbytu není velký. Dnes
publikovaná čísla o výrobě a odbytu motorových vozidel tak zapadají do celkového obrázku postupného snižování
tempa růstu české ekonomiky.“
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