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Výroba vozidel do listopadu stoupla na rekordních 1,3 milionu
Tuzemští výrobci letos vyrobí rekordních 1,4 milionu motorových vozidel všech kategorií, což je o zhruba 50.000 víc, než loni. Od
ledna do listopadu stoupla produkce osobních a nákladních aut, motocyklů a autobusů dohromady o 4,5 procenta na rekordních
1,314 milionu.
Podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara se vedle finálních výrobců daří i dodavatelům a účelovým organizacím. "Většina
našich členských firem má tolik práce, že musí odmítat zakázky, to zejména kvůli akutnímu nedostatku kvalifikovaných
zaměstnanců," uvedl na dnešní valné hromadě sdružení.
Produkce osobních aut, která je tahounem odvětví, za 11 měsíců stoupla meziročně o 4,49 procenta na 1,307 milionu vozů.
Největší podíl na celkové výrobě měla Škoda Auto, která zvýšila výrobu o 12,7 procenta na 795.903 aut. Produkce v nošovické
továrně Hyundai stagnovala na 333.900 vozech a výroba mini vozů v TPCA klesla o 15,9 procenta na 177.744 aut.
Kopřivnická Tatra zvýšila výrobu o 18,8 procenta na 1354 vozidel. V příštím roce by měla produkci nákladních aut oživit
znovuzrozená značka Avia, která má stejného vlastníka, jako Tatra. Produkce autobusů stoupla o pět procent na 4 200. Dominuje
Iveco Bus s růstem o 5,5 procenta na 3718 autobusů.
Týnecký výrobce motocyklů Jawa Moto zvýšil produkci o 13 procent na 1 337 strojů. Z toho 1169 motocyklů směřovalo na export.
Automobilový průmysl se na české průmyslové výrobě podílí zhruba čtvrtinou. Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů
loni meziročně vzrostly o 12 procent na rekordních 1,02 bilionu korun. Objem exportu stoupl o 11 procent na 865 miliard Kč. Podíl
exportu na tržbách se od roku 2009 zvýšil o šest procentních bodů na současných téměř 85 procent. Každých 23 sekund se
v Česku vyrobí jedno auto.
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