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Rekordní dodávky zákazníkům: V roce 2017 dodala 
ŠKODA AUTO celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 
 

› ŠKODA AUTO zvýšila dodávky o 6,6 % na 1 200 500 vozidel 

› ŠKODA AUTO dodala již po čtvrté za sebou svým zákazníkům více než jeden milion vozidel 

› Nejlepší prosinec všech dob: 107 500 vozů dodaných zákazníkům (+19,2 %) 

› Významný růst v Evropě (+8,3 %) a v Indii (+31,4 %) 

› Dvojitá SUV-premiéra: ŠKODA KODIAQ i KAROQ vstoupily úspěšně na světové trhy 

 

Mladá Boleslav, 16. ledna 2018 - ŠKODA AUTO dosáhla v roce 2017 nového rekordu. Celosvětové 

dodávky české tradiční značky se v loňském roce zvýšily o 6,6 % na 1 200 500 vozů (2016: 1 126 500). 

Již po čtvrté za sebou tak ŠKODA AUTO dodala zákazníkům za jeden rok více než jeden milion vozidel. 

Bestsellerem značky zůstává model ŠKODA OCTAVIA. K nejvýznamnějším tahounům růstu patří 

ŠKODA SUPERB a dvě nová SUV KODIAQ a KAROQ. Obě se od svého uvedení na trh těší velké oblibě. 

 

„Rok 2017 byl nejlepším rokem ve 122leté historii naší společnosti. To nám poskytuje další impuls a my 

děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru, kterou do nás vložili. Uplynulý rok ukázal, že strategie ŠKODA 

2025 je tou správnou cestou, abychom úspěšně zvládli zásadní transformaci automobilového průmyslu. 

Současně nás tento úspěch motivuje k tomu, abychom i tomto roce opět jeli na plný plyn. A to přesně děláme 

s pomocí mnoha nových produktů a řešení mobility, které opět naše zákazníky nadchnou,“ říká předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. 

 

Alain Favey, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za prodej a marketing, dodává: „Za to, že oba 

nové modely SUV zákazníci tak dobře přijali, vděčíme také naší silné prodejní síti. Prodejci značky ŠKODA po 

celém světě odvedli v roce 2017 fantastickou práci a jsou důležitým pilířem našeho úspěchu.“  

 

Úspěšný rok 2017 skončil pro značku ŠKODA přesně tak, jak začal - prodejním rekordem. Po nejlepším lednu 

ve 122leté historii společnosti dosáhl český výrobce automobilů také nového rekordu za prosinec. Se 107 500 

vozy překonala ŠKODA výsledek předchozího roku o 19,2 %. 

 

V západní Evropě zvýšil český výrobce automobilů v roce 2017 dodávky zákazníkům o 5,2 % na 477 700 vozů 

(2016: 454 000 vozidel). V prosinci pak zaznamenala ŠKODA v tomto regionu nárůst o 7,0 % na 33 600 

dodaných vozů (prosinec 2016: 31 400). Německo zůstává s 173 300 dodanými vozidly druhým největším 

trhem pro značku ŠKODA na světě. Prodeje zde vzrostly o 4,9 % (2016: 165 200 vozidel). Díky tomu se 

ŠKODA v Německu opět stala jedničkou mezi importovanými značkami a upevnila tak svou pozici mezi 

renomovanými velkoobjemovými výrobci. V prosinci loňského roku zvýšila ŠKODA dodávky zákazníkům 

v Německu o 12,2 % na 13 500 vozů (prosinec 2016: 12 100 vozidel). Český výrobce automobilů dále dosáhl 

v roce 2017 dvouciferného růstu ve Francii (27 300 vozů, +18,5 %), Itálii (24 700 vozů, +20,3 %), Rakousku 

(24 300 vozů, + 17,9 %), Norsku (8 600 vozů; + 11,7 %) a Řecku (3 200 vozů + 116,5 %). 

 

Ve střední Evropě vzrostly dodávky značky ŠKODA od ledna do prosince 2017 o 12,7 % na 207 100 vozů 

(2016: 183 800 vozů). V posledním měsíci loňského roku zvýšila značka dodávky zákazníkům o 5,6 % na 

14 200 vozů (prosinec 2016: 13 400 vozů). Zákazníkům na domácím trhu v České republice dodala ŠKODA 

s 95 000 vozy o 8,0 % více vozů než ve stejném období předchozího roku (2016: 88 000 vozidel). V Polsku 

(66 600 vozů, +18,5 %), na Slovensku (21 000 vozů, +11,4 %), v Maďarsku (12 700 vozů, +16,2 %), 
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ve Slovinsku (7 100 vozidel +12,7 %) a v Chorvatsku (4 700 vozidel, +35,7 %) dosáhla česká značka 

výrazného dvouciferného růstu. 

 

Ve východní Evropě bez Ruska zaznamenala ŠKODA za rok 2017 také silný růst. S 41 300 vozy dodala 

česká automobilka o 17,9 % více vozidel než ve stejném období předchozího roku (2016: 35 100 vozidel). 

V prosinci značka v tomto regionu rostla o 36,2 % a dodala zákazníkům 3 900 vozů (prosinec 2016: 2 800 

vozů). Pozitivně se v průběhu roku z hlediska dodávek vozů vyvíjely pobaltské státy (7 400 vozů, +13,3 %) a 

Srbsko (6 700 vozů, + 17,5 %), stejně jako Ukrajina (6 100 vozů + 69,4 %) a Bosna a Hercegovina (1 600 vozů; 

+16,5 %). V Rusku dosáhla ŠKODA za loňský rok se 62 300 dodanými vozy meziročního nárůstu o 12,5 % 

(2016: 55 400 vozů). 

 

Nejsilnějším trhem na světě zůstává pro značku ŠKODA i nadále Čína. V Říši středu se dodávky české 

automobilky zákazníkům v roce 2017 zvýšily o 2,5 % na 325 000 vozů (2016: 317 100 vozů). V prosinci značka 

čínským zákazníkům dodala 42 400 vozů - o 41,8 % více než ve stejném měsíci předchozího roku (prosinec 

2016: 29 900 vozů). 

 

Pozitivně se v roce 2017 vyvíjely dodávky vozů ŠKODA také v Izraeli (23 400 vozů, +14,5%) a Indii (17 100 

vozů, +31,4 %). 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA v roce 2017 (v jednotkách, zaokrouhleno;  

+/- v procentech oproti předchozímu roku): 

 

ŠKODA OCTAVIA (418 800; -3,9 %) 

ŠKODA RAPID (211 500; -0,6 %) 

ŠKODA FABIA (206 500; +2,1 %) 

ŠKODA SUPERB (150 900; +8,7 %) 

ŠKODA KODIAQ (100 000; - ) 

ŠKODA YETI (69 500; -27,8 %) 

ŠKODA KAROQ (6 300; - ) 

ŠKODA CITIGO (prodej jen v Evropě: 37 100; -8,8 %) 

 

Deset nejúspěšnějších trhů pro značku ŠKODA v roce 2017 

 

Země Dodávky vozů zákazníkům  

1. Čína 325 000 

2. Německo 173 300 

3. Česká republika 95 000 

4. Velká Británie 80 100 

5. Polsko 66 600 

6. Rusko 62 300 

7. Francie 27 300 

8. Turecko 25 000 

9. Itálie 24 700 

10. Rakousko 24 300 
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Další informace: 

Tomáš Kotera   Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí prodej, finance a business 

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

tomas.kotera@skoda-auto.cz   zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz  

 

Fotografie a infografiky k tiskové zprávě: 

 

 

Rekordní dodávky zákazníkům: V roce 2017 dodala 

ŠKODA AUTO celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 

ŠKODA AUTO překonala rekordní výsledek loňského roku o 

6,6 % a dodala zákazníkům po čtvrté za sebou více než 

jeden milion vozidel za rok.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Rekordní dodávky zákazníkům: V roce 2017 dodala 

ŠKODA AUTO celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 

K růstovým tahounům patří mimo jiné oba nové SUV modely 

ŠKODA KODIAQ a ŠKODA KAROQ. Roli mezinárodního 

bestselleru hraje i nadále ŠKODA OCTAVIA.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

Infografika: V roce 2017 dodala ŠKODA AUTO 

celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 

Celosvětové dodávky vozů zákazníkům v roce 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Infografika: V roce 2017 dodala ŠKODA AUTO 

celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 

Celosvětové dodávky vozů zákazníkům v roce 2017 

v jednotlivých regionech.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

Infografika: V roce 2017 dodala ŠKODA AUTO 

celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 

10 největších trhů v roce 2017 a dodávky vozů zákazníkům 

za posledních 5 let. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Infografika: V roce 2017 dodala ŠKODA AUTO 

celosvětově více než 1,2 milionu vozidel 

Celosvětové dodávky zákazníkům v roce 2017 dle modelů. 

 
 
 
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Logo ŠKODA AUTO 

Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO, platné od roku 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› Je jednou z nejtradičnějších automobilových společností na světě, založena byla v roce 1895 - v průkopnických dnech automobilu. 

Centrála společnosti zůstává nezměněna - Mladá Boleslav. 
› V současnosti disponuje následujícími modelovými řadami osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB. 
› Dodala v roce 2017 zákazníkům na celém světě více než 1 milion vozidel. 
› Od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen, jednoho z nejúspěšnějších světových výrobců automobilů. Společnost ŠKODA 

vyrábí a vyvíjí v rámci koncernu samostatně, kromě vozidel také komponenty, jako jsou motory a převodovky. 
› Provozuje v České republice tři lokality; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii především prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu s místními partnery. 
› Zaměstnává více než 30.000 lidí po celém světě a působí na více než 100 trzích. 
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