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ŠKODA má za sebou nejlepší první pololetí v historii 
podniku 
 

› Rekordní odbyt: ŠKODA za období od ledna do června dodala zákazníkům na celém světě 585 000 vozů 

› Nejlepší červen v historii: 105 200 vozů dodaných zákazníkům (+6,5 %) 

› Mezinárodní úspěchy: ŠKODA roste v Evropě a v Rusku 

› Úspěšné modely: SUPERB a FABIA si polepšily; OCTAVIA zůstává bestsellerem značky 

› Dobrý start pro model ŠKODA KODIAQ: od února do června 27 100 dodávek zákazníkům 

 

Mladá Boleslav, 18. července 2017 – ŠKODA v prvním pololetí pokračovala v růstovém 

kursu. Za prvních šest měsíců zaznamenala česká automobilka celosvětově 585 000 

dodaných vozů a překonala tak rekordní loňský výsledek o 2,8 % (leden až červen 2016: 

569 400 vozů). 105 200 dodávek zákazníkům v červnu ovšem představuje historický rekord 

(červen 2016: 98 800 vozů). Pozitivní vývoj na hlavním evropském trhu a dvouciferný nárůst 

odbytu v Rusku přispěly k rekordnímu výsledku, stejně tak jako výrazné zvýšení prodeje 

modelových řad ŠKODA FABIA a SUPERB. Nové SUV ŠKODA KODIAQ zaznamenává 

s 27 100 dodanými vozy od února úspěšný vstup na celosvětové trhy.   

 

„S více než půl milionem vozů dodaných zákazníkům jsme dosáhli nejsilnějšího půlroku v historii 

společnosti ŠKODA AUTO,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard 

Maier. „Naše SUV-ofenzíva je účinná. Vysoká poptávka po modelu ŠKODA KODIAQ překonala 

naše očekávání a potvrzuje, že jsme na správné cestě. Kompaktním SUV ŠKODA KAROQ naši 

pozici v tomto důležitém segmentu dále posílíme,“ dodal Maier.  

 

V západní Evropě zaznamenala ŠKODA v červnu 45 900 dodávek zákazníkům a nárůst o 2,1 % 

(červen 2016: 45 000 vozů). V prvním pololetí zvýšila značka svůj odbyt o 4,1 % na 252 300 vozů 

(leden a červen 2016: 242 500 vozů). Na nejsilnějším evropském trhu – v Německu – vzrostly 

prodeje v červnu o 0,7 % na 17 300 vozů (červen 2016: 17 200 vozů). V prvních šesti měsících 

prodeje ve Spolkové republice Německo vzrostly o 1,8 % na 88 000 vozů (2016: 86 500 vozů). 

Dvouciferného růstu dosáhla ŠKODA od ledna do června v Itálii (13 600 vozů; +18,4 %) a 

v Rakousku (12 900 vozů; +13,7 %). Dodávky zákazníkům vzrostly také ve Velké Británii (43 500 

vozů; +3,1 %), Španělsku (13 500 vozů; +2,5 %), Francii (13 400 vozů; +8,9 %), Belgii (11 400 

vozů; +6,7 %), Švédsku (8 900 vozů; +8,4 %) a v Nizozemsku (7 700 vozů; +1,7 %).  

 

Ve střední Evropě prodala značka ŠKODA v červnu 19 200 vozů, tj. o 11,4 % více (červen 2016: 

17 200 vozů). V první polovině roku byl růst prodeje vozů značky ŠKODA dvouciferný, dodávky 

vzrostly o 14,0 % na 109 800 vozů (2016: 96 300 vozů). Na domácím českém trhu zlepšila 

automobilka v červnu svůj prodej o 8,3 % na 8 900 vozů (červen 2016: 8 200 vozů) a za prvních 

šest měsíců roku o 10,9 % na 51 200 vozů (2016: 46 200 vozů). Od ledna do června vzrostly 

prodeje také v Polsku (34 600 vozů; +17,2 %), Maďarsku (6 200 vozů; +10,0 %), Slovinsku (3 900 

vozů; +16,2 %), Chorvatsku (3 200 vozů; +59,9 %) a na Slovensku (10 700 vozů; +11,1 %). 

 

Ve východní Evropě bez Ruska překonala ŠKODA v červnu úroveň minulého roku o 14,9 % na 

3 800 vozů (červen 2016: 3 300 vozů). Podobně silný je i růst za celé první pololetí (+13,0 %). 

ŠKODA za tuto dobu prodala 19 300 vozů (2016: 17 000 vozů). K tomuto pozitivnímu výsledku 
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přispěl vývoj v Rumunsku (5 200 vozů; +8,0 %), Srbsku (3 200 vozů; +6,3 %), na Ukrajině (2 600 

vozů +65,9 %) a v Pobaltí (3 900; +23,0 %). 

 

V Rusku zaznamenala ŠKODA dvouciferný růst ve výši 17,9 % (5 700 vozů) oproti stejnému 

měsíci minulého roku (červen 2016: 4 800 vozů). V první polovině roku zaznamenala automobilka 

růst o 6,7 % na 28 700 vozů (2016: 26 900 vozů). 

 

Na celosvětově největším trhu – v Číně – si česká automobilka v červnu polepšila o 5,3 % na 

23 500 vozů (červen 2016: 22 400 vozů). Tento vzestup potvrzuje očekávání automobilky. Zvýšení 

daní na počátku roku pro segmenty vozů, v nichž je zastoupena i značka ŠKODA, vedlo k poklesu 

odbytu. V první polovině roku ŠKODA prodala 134 000 vozů (leden až červen 2016: 145 800 vozů; 

-8,1 %).  

 

Pozitivní výsledek zaznamenala ŠKODA v Indii. Zde automobilka zvýšila své červnové prodeje 

o 42,7 % na 1 400 vozů (červen 2016: 1 000 vozů). V první polovině roku byl růst prodejů značky 

ŠKODA dvouciferný (+21,7 %) na 7 900 vozů (2016: 6 500 vozů). 

 

V Izraeli ŠKODA v červnu výrazně posílila. 2 200 vozidel dodaných v červnu zákazníkům 

představuje nárůst o 41,8 % oproti stejnému měsíci předešlého roku (červen 2016: 1 500 vozů). 

V první polovině roku vykázala značka nárůst prodeje o 11,6 % na 14 000 vozů (leden až červen 

2016: 12 500 vozů). V Austrálii tradiční česká značka v červnu posílila o 23,8 % na 600 prodaných 

vozů (červen 2016: 500 vozů). Od ledna do června vzrostly dodávky zákazníkům o 5,8 % na 9 700 

vozů (leden až červen 2016: 9 200 vozů). Na Taiwanu zaznamenala v červnu ŠKODA se 400 

dodávkami vozů zákazníkům zlepšení o 4,0 % (červen 2016: 400 vozů). V první polovině roku 

vylepšila značka svůj odbyt o 8,2 % na 2 400 vozů (leden až červen 2016: 2 300 vozidel). 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v prvním pololetí roku 2017 (v kusech, 

zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti minulému roku): 

 

ŠKODA OCTAVIA (205 300; -6,5 %) 

ŠKODA RAPID (103 000; +0,4 %) 

ŠKODA FABIA (111 100; +6,1 %) 

ŠKODA SUPERB (75 900; +8,3 %) 

ŠKODA YETI (43 000; -18,0 %) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 19 700; -1,6 %) 

ŠKODA KODIAQ (27 100; –) 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v červnu 2017 (v kusech, zaokrouhleno, po 

jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému měsíci minulého roku): 

 

ŠKODA OCTAVIA (35 000; -2,6 %) 

ŠKODA RAPID (17 600; -0,8 %) 

ŠKODA FABIA (19 700; +0,7 %) 

ŠKODA SUPERB (13 000; +3,7 %) 

ŠKODA YETI (6 700; -24,9 %) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 3 200; -20,4 %) 

ŠKODA KODIAQ (9 900; –) 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí za prodej, finance a výrobu 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA má za sebou nejlepší první pololetí v historii 

podniku 

Za prvních šest měsíců zaznamenala česká automobilka 

celosvětově 585 000 dodávek zákazníkům a překonala tak 

loňský výsledek o 2,8 % (leden až červen 2016: 569 400 

vozů). SUV ŠKODA KODIAQ (na snímku) má za sebou 

s 27 100 vozy dodanými od února do června úspěšný 

vstup na celosvětový trh.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů, 
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními 
partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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