Praha 13. února 2017

Automobilky zahájily rok 2017 ve vysokém tempu
ČTK podle AutoSAP: Tuzemská výroba osobních aut v lednu 2017 stoupla o téměř 17 procent
na rekordních 130.362 vozů.
Nejvíce rostla Škoda Auto, která meziročně zvýšila produkci o 22,5 procenta na 76.556 aut.
Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Škoda nastínila své plány v oblasti výroby
vozidel s alternativním pohonem, v roce 2025 by tvořily čtvrtinu produkce automobilky
elektromobily nebo hybridy.
U Škody se zřejmě na výrazném nárůstu projevil náběh výroby velkého SUV Kodiaq, které se
začne oficiálně dodávat zákazníkům 22. února.
Nošovický Hyundai vyrobil 32.500 vozů, což představuje nárůst o 13,2 procenta a kolínská
TPCA dodala na trh 21.306 aut, tedy o 3,6 procenta více, než v loňském lednu.
Produkce nákladních aut Tatra se zvýšila o 119 procent na 105 vozidel. Výroba autobusů se
zvedla o devět procent na 310 vozů. Iveco vyrobilo 261 autobusů a SOR 45 vozidel. Zbytek
připadá na KH Motor.
Produkce motocyklů u jediného tuzemského výrobce Jawa Moto klesla o 83 procent na 35
strojů.
Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněl Petzl k tomu řekl:
„Výrobci automobilů zahájili nový rok velmi dobře. Za leden bylo vyrobeno přes 130 tisíc
osobních automobilů, což je po loňském listopadu druhý největší počet v historii. Oproti
loňsku se jedná o masivní nárůst o 16,6 %. Částečně k tomuto výsledku ale pomohly
kalendářní efekty, když letošní leden měl o dva pracovní dny více než ten loňský. Nicméně i po
očištění o tyto efekty se podle našeho výpočtu výroba slušně zvyšuje. Dobrý výkon českého
automobilového průmyslu podporuje slušná poptávka v Německu, která na přelomu roku
znovu ožila, když se meziroční růst registrací automobilů v Německu po nějaké době vrátil ke
dvouciferným tempům.“
Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Miroslav Konvalina
tel.: +420 739 764 192; e-mail: konvalina@autosap.cz
Automobilový průmysl ČR vytváří okolo 9 % HDP, tvoří 25 % exportu ČR a zaměstnává přibližně 150 000 pracovníků.
Členy Sdružení automobilového průmyslu je 144 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.

