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Český autoprůmysl překonal historický rekord ve výrobě motorových vozidel 

Údaje AutoSAP za 1.–12. měsíc 2016 v ČR 

Za rok 2016 bylo v ČR podle údajů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyrobeno více 
než 1,35 milionu motorových vozidel. Výroba motorových vozidel zaznamenala za leden až 
prosinec meziroční dynamiku přesahující 8 %. Automobilová produkce rostla vloni zhruba 
dvojnásobným tempem ve srovnání s průmyslem jako celkem. Automobilový průmysl podstatně 
podpořil celkovou průmyslovou výrobu. 
 

 Historicky nejlepší rok pro automobilový průmysl 

 Automobilový průmysl pomohl v závěru roku celé české ekonomice 

 Automobilový průmysl je zároveň významným a konkurenceschopným exportérem 

 Výrazné je oživení produkce nákladních automobilů 

 Růst automobilového průmyslu bude letos pokračovat, i když tempo růstu bude zhruba 
poloviční 
 

 
Osobní automobily: 
 
Výroba osobních automobilů opět tvořila hlavní část objemu vyrobených motorových vozidel, a to 
počtem přesahujícím 1,344 milionu kusů osobních vozů. Největší podíl na celkové produkci v ČR si 
zachovala ŠKODA AUTO s 56,9 %, na druhém místě HYUNDAI s 26,7 % a třetí TPCA s 16,4 %. Výroba 
meziročně vzrostla o 8,3 %, tj. 103 016 ks. Růst výroby zaznamenaly všechny tři tuzemské 
automobilky. ŠKODA AUTO zvýšila produkci o více než 12,5 % (na rekordních 765 171 kusů), HYUNDAI 
zvýšila výrobu o více než 4,7 % (358 400 kusů - nejvíce v dosavadní historii). Kolínská TPCA dosáhla 
meziročně růstu 0,7 % (220 611 kusů). Export meziročně výrazně vzrostl u všech tří automobilek: 
u ŠKODA AUTO o 7,1 %, HYUNDAI o 13,9 % a TPCA o 8,0 %. 
 
Autobusy: 
 
Za leden až prosinec bylo vyrobeno celkem 4 388 autobusů, což je meziročně o 2,9 % (tj. o 129 ks) 
méně. Největší částí se na výrobě autobusů podílí Iveco Czech Republic (3 885 ks), firma zaznamenala 
meziročně růst 4,2 % (nárůst 157 ks). Další výrobce a člen AutoSAP společnost SOR Libchavy vyrobila 
454 autobusů. Obě firmy vyvážejí významnou část své produkce do zahraničí. 
 
Nákladní automobily: 
 
Jediný tuzemský výrobce nákladních vozů TATRA TRUCKS zvýšil meziročně výrobu o více než polovinu 
(+56,0 %). TATRA TRUCKS vyrobila v roce 2016 celkem 1 326 kusů. Je to meziroční nárůst výroby 
o 476 kusů. Více než 50% meziroční vzestup výroby TATRA TRUCKS byl umožněn prudkým růstem 
vývozu (+68,1 %). Dodávky pro vnitřní trh vzrostly o 27,7 %. 
 
Motocykly: 
 
Jediný výrobce motocyklů týnecká JAWA vyrobila 1 228 ks motocyklů. 
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Přípojná vozidla: 
 
V roce 2016 bylo vyrobeno celkem 24 690 přípojných vozidel všech kategorií. Výroba přívěsů 
a návěsů oproti stejnému období loňského roku významně vzrostla o 1 232 ks (+5,3 %). V kategorii O1 
a O2, která představuje z hlediska počtu kusů nejvyšší podíl výroby přípojných vozidel v ČR, vyrobila 
společnost AGADOS 22 636 ks (+4,5 %). U přípojných vozidel kat. O3 a O4 (přívěsy a návěsy) došlo 
oproti roku 2015 ke zvýšení výroby o 264 kusů (+14,7 %). Firma Schwarzmüller vyrobila celkem 
1 548 kusů vozidel (+17,6 %), firma PANAV vyrobila celkem 506 kusů vozidel (+6,7 %). 
 
Celkový počet silničních vozidel vyrobených v roce 2016 v ČR je rekordních 1 375 814, což je 
meziroční nárůst o 8,2 %. 
 
Podrobný přehled na www.autosap.cz. 
 
Kontakt: 
Ing. Miroslav Konvalina 
Komunikace AutoSAP 
tel.: 739 764 192 
e-mail: konvalina@autosap.cz 
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