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Výroba motorových vozidel je na úrovni loňského roku, v květnu opět rostla 

Sdružení automobilového průmyslu přináší tradiční přehled o výrobě a odbytu motorových vozidel 

za období od 1. ledna do 31. května 2019. 

V prvních pěti měsících letošního roku bylo v České republice vyrobeno celkem 625 092 motorových vozidel. 
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 to znamená velmi mírný pokles (o 0,4 %), finálním výrobcům se 
tak podařilo vyrovnat propad produkce ze začátku letošního roku. Květnová výroba vzrostla meziročně o 1,7 % 
na 133 027 motorových vozidel. Největší ŠKODA AUTO vyrobila za prvních pět měsíců roku téměř totožné 
množství vozů jako ve stejném období loňského, nakonec rekordního, roku. Výrazný nárůst produkce opět 
eviduje kolínská automobilka TPCA (+7,5 %) a i nadále roste výroba i odbyt autobusů společností IVECO a SOR. 
Daří se i jedinému domácímu výrobci motocyklů JAWA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní automobily  

V prvních pěti měsících letošního roku bylo vyrobeno celkem 621 681 osobních automobilů, tedy o 3 098 ks méně 

než ve stejném období loňského roku (- 0,5 %). Finalisté tak zastavili propad produkce z úvodu roku, když i 

v květnu pokračoval trend meziročního nárůstu výroby v daném měsíci na 131 929 vozů (+ 1,7 %). 

Pozitivní květnový trend odbytu nových vozů na některých evropských trzích se promítl také do vývozu českých 

výrobců, kteří na zahraniční trhy exportovali ve sledovaném období celkem 578 508 vozidel (+ 0,16 %), tedy více 

než 93 % své produkce. Odbyt na domácím trhu poklesl o 8,1 %. 

I nadále se daří kolínskému výrobci malých vozů, automobilce TPCA. Růst výroby o 7,5 % na počet 97 513 kusů 

se promítl i do růstu exportu, když bylo do zahraničí vyvezeno více než 99,6 % produkce společnosti. Největší 

výrobce ŠKODA AUTO je s počtem 392 917 vyrobených vozů (- 0,1 %) a mírným růstem exportu (+ 0,8 %) na 

úrovni loňského roku. Na domácí trh dodala automobilka 39 456 kusů (- 7,3 %). Nošovický Hyundai v prvních pěti 

měsících vyrobil 131 851 vozů (- 6,7 %), přesto podle vyjádření automobilky jede výroba naplno a firma plánuje 

vyrobit do konce roku 318 tisíc vozů. 
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Autobusy 

Produkci i odbytu autobusů se nadále daří. Společnosti Iveco ČR a SOR Libchavy realizovaly společně 

se společností KH Motor CENTRUM Opava výrobu 2 071 autobusů, což je o téměř 5,88 % více než vloni. 

Úspěšné období zažívá zejména Iveco ČR. Celkově vyrobila v prvních pěti měsících roku 1 831 autobusů (+ 5,5 %), 

z toho 166 kusů prodala na domácím trhu (+ 43,1 %) a 1 789 kusů v zahraničí (+ 6,6 %). 

Společnost SOR Libchavy vyrobila od ledna do května 232 kusů a ve struktuře prodejů je i nadále mezi českými 

finalisty výjimkou, když 205 autobusů (tj. 88,3 %) našlo svého zákazníka v Česku. 

Motocykly 
Tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto je v letošním roce i nadále úspěšná. V prvních pěti měsících vyrobila 

celkem 855 strojů (+ 49,2 %), z nichž 752 (+ 48,6 %) vyvezla do zahraničí.  

*** 

Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP, komentuje vývoj výroby a odbytu od ledna do května 2019: 

„Je velmi dobrou zprávou, že navzdory zpomalení tempa ekonomického růstu i nižších celkových prodejů v EU 

výroba domácích finalistů v květnu meziročně vzrostla o 1,7 %. Ve sledovaném období prvních pěti měsíců roku 

tak dohnala tu loňskou jen s minimálním poklesem o 0,4 %. Pomohl tomu nepochybně květnový růst prodejů 

především v Německu (+9,1 %), ale i ve střední Evropě (+ 6,2 %), potažmo zákaznicky dobře nastavené portfolio 

výrobků našich finalistů.“ 

 

 

* Výrobce nákladních automobilů působící v ČR, společnost AVIA Motors s.r.o. výrobní data nezveřejňuje. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
 

Mgr. Vojtěch Severýn 

T: +420 728 086 625 

E: severyn@autosap.cz 

 

 

 

 


