Praha 29. října 2018

Výroba aut v Česku už letos přesáhla milion
Údaje AutoSAP za 1. - 9. měsíc 2018
Produkce osobních aut v Česku za tři čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,6 % na 1,06 milionu kusů. Většina šla na export,
který se zvýšil na 978 468 vozů.
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Osobní automobily
Největší výrobce Škoda zvýšil produkci o 2,2 % na 653 862 osobních aut a TPCA rostla o 7,9 % na 157 757 vyrobených
vozů. Pouze v Hyundai se výroba propadla o 7,3 % a na 248 350 aut.
Nákladní automobily
Výroba nákladních aut se za prvních devět měsíců meziročně snížila o 48 % na 598 aut. Dominantní je stále Tatra s 559
vozy, zbytek připadá na obnovenou výrobu značky Avia.
Autobusy
Produkce autobusů naopak stoupla o čtyři procenta na 3 440 vozidel. Na Iveco Bus připadá 3 062 vyrobených autobusů,
SOR Libchavy jich vyprodukoval 352 a KH motor Centrum v Opavě vyrobilo 26.
Motocykly
Výroba motocyklů reprezentovaná týneckou Jawou se meziročně zvýšila o 13,7 % na 1 215 strojů.
Podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara výroba za celý letošní rok proti loňsku vzroste, ale jen mírně o jednotky
procent. „Je to dáno mimo jiné tím, že automobilky jedou na hranici svých kapacit. Produkci ovlivňuje i náběh nových
modelů a také situace na trhu práce,“ řekl na začátku října na autosalonu v Paříži

Pro další informace prosím kontaktujte: Ing. Miroslav Konvalina; T: +420 739 764 192; E: konvalina@autosap.cz
autosap.cz

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.

