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Česko po páté v řadě překonalo rekord ve výrobě vozidel 
Údaje AutoSAP za 1. - 12. měsíc 2018 v ČR 
 

Historický rekord: 1 444 377 motorových vozidel (+ 1,6 %) 

 
▪ Rok 2018 byl historicky nejlepším rokem pro automobilový průmysl ČR 

▪ Výroba silničních vozidel v roce dosáhla 1,47 mil.  

▪ Produkce motorových vozidel vzrostla meziročně o více než 23 tisíc (+ 1,6 %) 

▪ Výrobci většiny značek zaznamenali výborné výsledky výroby i odbytu 

▪ Výroba osobních automobilů nadále vévodí tuzemské produkci 

▪ V Česku se nadále daří výrobě autobusů 

▪ Automobilová produkce podpořila růst celé české ekonomiky 

▪ AutoSAP oslaví v roce 2019 už 30. výročí od svého vzniku 

▪ Dne 18. března se uskuteční druhé Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu 

▪ Kolokvium zhodnotí plnění Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/ Data a srovnání výroby jen za 1. - 9. měsíc 2018/2017 

 

Osobní automobily 

Tuzemští výrobci osobních automobilů vyrobili celkem 1 437 396 vozů (v roce 2017 to bylo 1 413 881 kusů). Výroba 

osobních automobilů tak opět tvořila hlavní část objemu vyrobených motorových vozidel. Největší podíl na celkové 

produkci si zachovala ŠKODA AUTO s 61,6 %, druhé místo obhájila HYUNDAI s 23,7 % a třetí TPCA má podíl 14,7 %. 

Celková výroba osobních automobilů meziročně vzrostla o 1,66 % (v roce 2017 o 5,2 %).  
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ŠKODA AUTO měla opět nejlepší rok v historii, zvýšila produkci o 28 tisíc vozů, tedy o 3,3 % (na rekordních 886 103 vozů, 

v roce 2017 to bylo 858 103 ks). V roce 2018 se v nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech vyrobilo 

celkem 340 300 aut, což bylo o 3,1 % více, než předpokládal původní plán (330 000 vozů). Kolínská TPCA se v roce 2018 

(po poklesu v roce 2017) vrátila k růstu výroby o 11 915 kusů tedy o 6 % a celkem vyrobila 210 993 vozidel. 

Export osobních vozidel meziročně vzrostl o 25 458 kusů tedy o 2 % více, zatímco domácí poptávka o 1 870 vozů tedy 

o 1,7 % poklesla. 

Nákladní automobily 

Data výrobců nákladních automobilů Tatra a Avia byla poskytnuta jen za období leden až září 2018. Za toto období 

bylo vyrobeno celkem 598 kusů vozidel. Tatra vykázala výrobu 559 vozidel a obnovená výroba vozů AVIA (vyrobeno  

39 ks) byla bohužel v listopadu ukončena. 

Autobusy 

Pro oba hlavní tuzemské výrobce autobusů byl minulý rok úspěšný. Za leden až prosinec bylo vyrobeno celkem 

4 890 vozů, což je nárůst o 259 kusů tedy o 5,6 %. Největší částí (87,6 %) se tradičně na výrobě autobusů podílí Iveco 

Czech Republic (4 283 ks) a firma opět zaznamenala meziročně růst výroby 181 kusů tedy o 4,4 %.  

Další výrobce a člen AutoSAP společnost SOR Libchavy (s podílem na celkové produkci 11,7 %) vyrobila 573 autobusů, 

což je o 101 kusů tedy o 21,4 % více než v roce 2017. Firma KH motor Centrum z Opavy vyrobila 34 autobusů. 

Zatímco SOR výrazně (o 147 %) navýšil domácí prodeje, IVECO vyvezlo o 95 autobusů, tedy o 2,1 %, více do zahraničí. 

Motocykly 

Jediný výrobce motocyklů, týnecká JAWA vyrobila 1 493 kusů motocyklů tedy o 162 kusů a o 12,2 % více než v roce 

2017. 

Přívěsy a návěsy 

V ČR bylo vyrobeno v roce 2018 celkem 25 298 kusů přípojných vozidel všech kategorií. Výroba přívěsů a návěsů oproti 

stejnému období předchozího roku vzrostla o 91 kusů tedy o 0,4 %. Zvýšil se export a to o 423 kusů tedy o 4,67 %, 

zatímco v tuzemsku došlo k poklesu prodejů o 2,9 % tedy o 469 kusů.  

Největší podíl na celkové produkci velkých přívěsů a návěsů si udržel Schwarzmüller (77,4 %) s celkovou výrobou 

1 717 ks před PANAV (22,6 %) s celkovou výrobou 500 ks. 

Výrobě malých přívěsů dominuje společnost AGADOS, která v roce 2018 vyrobila 23 081 ks, tedy o 0,4 % více než v roce 

2017. 

 

Po započtení produkce přípojných vozidel k počtu motorových vozidel je celkový počet silničních vozidel vyrobených 

v roce 2018 v ČR, rekordních 1 469 675 kusů, což je meziroční nárůst 1,6 %. 
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Výroba motorových vozidel v ČR za rok 2018 (osobní, nákladní, autobusy)  

 

 

Podrobný přehled na www.autosap.cz  
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Ing. Miroslav Konvalina 
T: +420 739 764 192 
E: konvalina@autosap.cz 
 

http://www.autosap.cz/

