Tisková zpráva
V Praze 27. července 2017

Český autoprůmysl v 1. pololetí 2017 nadále rostl
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) přináší přehled o výrobě
a odbytu motorových vozidel domácích značek za leden až červen 2017.
V České republice bylo za 1. pololetí vyrobeno celkem 775 001 ks silničních vozidel (motorových i přípojných):
• Výroba silničních vozidel meziročně vzrostla o 5,1 %
• Tuzemský prodej silničních vozidel vzrostl o 8,8 %
• Export silničních vozidel vzrostl o 4,7 %
Po rekordním roce 2016 pokračoval růstový trend také v prvních letošních šesti měsících. Český automobilový průmysl, zejména výroba osobních automobilů, nadále zůstává hybnou silou tuzemského průmyslu, odbytu i exportu. ŠKODA AUTO si nadále
udržuje nejvyšší tempo a zvyšuje svůj podíl mezi tuzemskými výrobci automobilů.
Prezidenta AutoSAP Bohdana Wojnara naplňují dosavadní letošní výsledky pro nejbližší období optimismem: „Výroba osobních
vozů v červnu meziročně vzrostla o 4,7 % a za celé první pololetí o 5,1 %. Český autoprůmysl tak pokračuje v solidním růstu
a dále táhne českou ekonomiku, a to navzdory aktuálním problémům s nedostatkem pracovních sil. Vzhledem k zájmu o naše
výrobky na klíčových trzích očekávám dobrý vývoj i ve druhém pololetí roku 2017.“

Osobní automobily:
Celkem vyrobeno za 1. pololetí r. 2017: 756 468 vozů (ŠKODA AUTO 459 526 ks, Hyundai 188 800 ks,
TPCA 108 142 ks).
Oproti 1. pololetí roku 2016 nárůst výroby +5,1 % (+36 973 ks).
Tuzemský prodej meziročně: +9,4 % (+5 068 ks).
Export meziročně: +4,8 % (+31 854 ks).
Z celkového počtu 756 468 vyrobených osobních automobilů se v ČR prodalo celkem 59 196 ks
a vyvezlo 698 982 ks.
Podíl výrobců osobních automobilů na celkové produkci: ŠKODA AUTO 60,7 %,
HYUNDAI 25,0 %, TPCA 14,3 %.

Tisková zpráva
Autobusy:
Celkem vyrobeno za 1. pololetí r. 2017: 2 318 vozů (Iveco Czech Republic 2 067 ks, SOR Libchavy 222 ks).
Oproti 1. pololetí roku 2016 nárůst výroby +4,8 % (+106 ks).
Export meziročně: +12,6 % (+268 ks).
Výroba autobusů podobně jako u osobních aut převyšuje úroveň minulého roku. Odbyt dvou
největších výrobců Iveco Czech Republic a SOR Libchavy se opírá především o export.
Podíl výrobců autobusů na celkové produkci je: 89,2 % Iveco Czech Republic a 9,6 % SOR Libchavy,
ostatní 1,2 %.

Motocykly:
Celkem vyrobeno za 1. pololetí r. 2017 v JAWA Moto: 866 ks.
103 kusů směřovalo na domácí trh a 763 ks na vývoz.
Tuzemský prodej meziročně: +157,5 % (+63 kusů).

Nákladní automobily:
Celkem vyrobeno za 1. pololetí r. 2017 v TATRA TRUCKS: 776 ks.
Oproti 1. pololetí roku 2016 nárůst výroby + 46,7 % (+247 ks).
Tuzemský prodej meziročně: +79,7 % (+98 ks).
Export meziročně: +4,4 % (+18 ks).

Přípojná vozidla:
Celkem vyrobeno za 1. pololetí r. 2017: 14 573 ks.
Oproti 1. pololetí roku 2016 nárůst výroby +2,1 % (+303 ks).
Tuzemský prodej: +4,4 % (+382 ks).
Produkce velkých přípojných vozidel domácích značek vzrostla meziročně v kategorii návěsů
o 27,2 % (o 164 ks). Přitom PANAV bezmála 70 % nárůst tuzemských prodejů návěsů.
Podíl výrobců velkých přípojných vozidel na produkci zůstává prakticky neměnný: 76,5 % má firma
SCHWARZMÜLLER a 23,5 % má firma PANAV.
Přípojných vozidel za osobní automobily, které produkuje firma Agados, se vyrobilo 13 426 ks, což je
o 1,6 % více než v 1. pololetí roku 2016 (tuzemské prodeje meziročně u Agados vzrostly o 6,4 %).

Kompletní přehledy: www.autosap.cz
Více informací:
Ing. Miroslav Konvalina
E-mail: konvalina@autosap.cz, Tel.: +420 739 764 192
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, Hospodářské komory ČR. V zahraničí
prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních asociací ACEA, ACEM a ODETTE. Členové AutoSAP vytvářejí více
než 20 % průmyslové výroby a exportu a zaměstnávají přes 115 000 pracovníků.

