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Navzdory přetrvávajícím obtížím finální  
výrobci i nadále navyšují výrobu 

Praha, 18. listopadu 2022 

Mezi lednem a říjnem roku 2022 bylo v České republice vyrobeno 1 000 375 osobních automobilů, tj. 
meziročně o 11,2 % více než ve stejném období loňského roku. Milníku miliontého vozu se navíc 
podařilo dosáhnout o měsíc dříve, než tomu bylo v minulém i předminulém roce. Automobilový 
průmysl se tak úspěšně blíží k předkrizovým výrobním hodnotám. V samotném říjnu bylo vyrobeno 
101 005 osobních vozidel. Dařilo se také výrobcům v ostatních segmentech motorových vozidel. 
V prvních desíti měsících bylo vyrobeno 4 296 autobusů (+14,7 %) a 1 488 motocyklů (+72,6 %). 
Segment vozidel s elektrickým pohonem přesáhl 11 % tuzemské produkce všech motorových vozidel. 
Vyrobeno bylo 112 829 elektrických osobních automobilů a 37 elektrických autobusů.  

„Navzdory přetrvávajícím obtížím v dodavatelských řetězcích se finálním výrobcům i nadále daří navyšovat výrobu, 
produkce automobilů v České republice tak meziročně rostla o 11,2 %. Zásadní výzvou pro firmy i nadále zůstávají vysoké 
ceny energií, možný nedostatek zemního plynu, vysoká inflace a zejména nově představený návrh emisní normy Euro 
7/VII. Ten v podobě, ve kterém jej předložila Evropská komise kontraproduktivně ohrožuje technologickou transformaci 
a přechod na bezemisní mobilitu. Stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku 
dostupných osobních vozidel nižších kategorií a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do 
elektrifikace a naplnění klimatických cílů“, říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. 

Osobní vozidla  

Od ledna do konce října bylo v České republice vyrobeno 1 000 375 osobních vozidel, tj. meziročně o 11,2 % více 
než ve stejném období předchozího roku. V absolutním vyjádření tedy bylo ve zmíněném období vyrobeno o 100 
520 osobních automobilů více. V měsíčním srovnání vzrostla výroba osobních vozidel o 48,1 %, z 68 202 v říjnu 
roku 2021 na 101 005 v říjnu roku 2022. Elektrických vozidel bylo od ledna do konce října vyrobeno 112 829 ks 
a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů dosáhl na 11,28 %. Samotný říjen dokonce zaznamenal nejvyšší 
počet vyrobených elektrovozů za jeden měsíc od začátku roku 2022, kdy bylo vyrobeno 14 530 elektrických vozidel 
z toho 9 106 bateriových BEV a 5 424 plug-in hybridních PHEV.   

Největší tuzemská automobilka, ŠKODA AUTO, vyrobila za prvních deset měsíců ve svých tuzemských závodech 
566 569 osobních automobilů (+ 3,5 %), z toho jen v září 53 061 vozů (+ 61,5 %). Elektrických vozů (bateriových 
BEV a plug-in hybridních PHEV) vyrobila ŠKODA 59 455 ks, tj. 10,5 % z celkové produkce značky. Více než tři 
čtvrtiny vyrobených elektrických vozů tvořily vozy plně elektrifikované (BEV).  

Nošovický závod automobilky Hyundai pokračuje v růstovém trendu. V dosavadním průběhu roku vyrobil celkově 
269 800 osobních automobilů, tj. o 16,5 % více než v prvních desíti měsících loňského roku. Také v říjnu byla 
produkce meziročně výrazně vyšší, když bylo vyrobeno 26 900 vozidel (+ 10,7 %). Z celkového počtu vozidel mělo 
25 127 ks čistě elektrický a 28 247 ks plug-in hybridní pohon a celkově tak elektrické vozy tvořily více než 19,7 % 
celkové produkce. 

Také v kolínské Toyotě byla říjnová výroba meziročně výrazně vyšší. Vyrobeno bylo 21 044 automobilů, tj. o 90 % 
více než v říjnu 2021. Celkově v prvních desíti měsících Toyota vyrobila 164 006 vozidel (+ 35,5 %). Téměř polovinu 
produkce tvořily hybridní vozy (HEV).  
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Autobusy 

V prvních desíti měsících bylo v Česku vyrobeno 4 296 autobusů (+ 14,7 %), V samotném měsíci říjnu vzrostla 
výroba téměř o 60 % a bylo vyrobeno celkem 434 ks.  

Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 3 824 autobusů, tedy o 12,1 % více než ve stejném období loňského 
roku. SOR Libchavy dokázal v prvních desíti měsících tohoto roku vyrobit 440 autobusů, tj. o 38,4 % více než vloni. 
Dvacet tři autobusů značky má elektrický pohon (tj. podíl 5,2 %). ŠKODA Electric vyrobila ve zmiňovaném období 
14 elektrobusů a výrobce KHMC 18 autobusů.  

Motocykly  

Také výrobce JAWA Moto je nadále velmi úspěšný. Od ledna do října 2022 vyprodukovala společnost   
1 488 motocyklů (+ 72,6 %). V říjnu sjelo z výrobní linky tuzemské značky celkem 55 motocyklů, které představují 
7,8 % nárůst oproti říjnu loňského roku.   

 

 
Ing. Tomáš Jungwirth  
manažer komunikace 
jungwirth@autosap.cz 
+420 605 870 761 
www.autosap.cz 

Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. 
Sdružuje také subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, testování a certifikaci, vysoké školy a další poskytovatele služeb, kteří mají zájem aktivně přispívat 
k rozvoji českého automobilového průmyslu. Sdružení vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společného cíle – zabezpečení 
trvalé konkurenceschopnosti sektoru.  

Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky, na jejím HDP se podílí téměř 10 procenty. Přímo 
zaměstnává zhruba 180 tisíc pracovníků, nepřímo, tedy včetně navazujících oborů, téměř 500 tisíc. V roce 2021 bylo v České republice vyrobeno 
1 141 698 silničních vozidel všech typů, z nichž 1 105 223 představovaly osobní automobily. Více informací o českém automobilovém průmyslu 
najdete na www.autosap.cz.    
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