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Automobilový průmysl motorem české ekonomiky
Tisková zpráva z Výroční tiskové konference AutoSAP
Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2016 vynikajících výsledků a nadále se tak významně
podílí na růstu české ekonomiky. Rok 2016 současně přinesl celou řadu historických rekordů
ve výrobě vozidel a vytvořil tak základ pro dobré výsledky i v roce 2017.
Rok 2016 z pohledu členských firem AutoSAP





Tržby firem v roce 2016 vzrostly o 12 %, export o 11 %
Vyrobeno bylo na 1,35 mil. motorových vozidel
Počet zaměstnanců vzrostl o více než 4 % na celkových 117 000
Průměrná mzda je na úrovni 35 000 Kč

Tržby členů AutoSAP v loňském roce poprvé překročily hranici 1 bilionu Kč a při nárůstu o 12 % dosáhly
na rekordních 1 021,4 mld. Kč. Podíl tržeb firem AutoSAP na celkové průmyslové výrobě ČR činil 24,4
%. Objem exportu členů AutoSAP se v loňském roce zvýšil o téměř 11 % (ze 779,9 mld. Kč
na 864,6 mld. Kč). Podíl exportu firem AutoSAP na celkovém exportu ČR činil 21,7 %. Podíl exportu
na tržbách se od roku 2009 navýšil o 6 procentních bodů na současných téměř 85 %.
Výsledky finálních výrobců





Výroba silničních vozidel stoupla meziročně o 8,2 %, tj. na 1 375 814 kusů silničních vozidel
Výroba osobních automobilů se v roce 2016 v ČR zvýšila u všech domácích výrobců
(vyrobeno 1 344 182 kusů)
Významně stoupla výroba nákladních automobilů (vyrobeno 1 326 kusů)
Vyrobeno bylo 4 388 autobusů, 1 228 motocyklů a 24 690 přívěsů a návěsů

V loňském roce, historicky nejlepším pro finální výrobce, jsme si udrželi pozici evropské a světové
jedničky ve výrobě autobusů v přepočtu na obyvatele a jsme také 2. největším výrobcem osobních
automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. ČR je na 5. místě v Evropě a na 15. místě na světě ve
výrobě motorových vozidel.
Meziroční nárůst výroby zaznamenali v r. 2016 všichni domácí výrobci osobních automobilů a lehkých
užitkových vozidel. Vyrobeno bylo 1 344 182 (+8,3 %) osobních automobilů. Náš jediný výrobce
nákladních automobilů TATRA TRUCKS a.s. v loňském roce vyrobil 1 326 vozidel, tj. o 56 % více než
v roce 2015. Dalším silným segmentem českého automobilového průmyslu zůstala výroba autobusů,
vyrobeno bylo 4 388 autobusů. Jediný český producent motocyklů JAWA Moto spol. s r.o. vloni vyrobil
1 228 motocyklů. V roce 2016 bylo vyrobeno celkem 24 690 přípojných vozidel všech kategorií. Výroba
přívěsů a návěsů oproti stejnému období loňského roku významně vzrostla o 1 232 ks (+5,3 %).
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Vývoj dodavatelských firem automobilového průmyslu





Na růstu českého autoprůmyslu se v roce 2016 významně podílely i dodavatelské podniky
Šest dodavatelů patří mezi deset největších exportérů mezi firmami AutoSAP
Se 65% zaměstnanců jsou dodavatelé důležitými zaměstnavateli v odvětví
Dodavatelé automotive významně investují do výzkumu a vývoje

Rok 2016 byl úspěšný i z hlediska dodavatelských a subdodavatelských firem automobilového
průmyslu. Pozitivní vývoj tohoto segmentu českého automobilového průmyslu nejlépe reprezentuje
dynamický nárůst jeho tržeb meziročně o 14,6 % a exportu o 12,8 %. Dodavatelé stále patří mezi
největší exportéry AutoSAP.
Velmi významný je podíl dodavatelských firem na celkové zaměstnanosti v autoprůmyslu. 65 %, tedy
76 649 zaměstnanců firem AutoSAP pracuje u dodavatelů.
Na tomto pozitivním vývoji se, podobně jako v případě finalistů, podílí nejen růst objemů produkce,
ale i dynamický technický rozvoj reagující na bouřlivé technologické změny v celém automobilovém
průmyslu. Podíl investic dodavatelů do výzkumu a vývoje se v roce 2016 zvýšil na 65,4 % (11,1 mld. Kč
z celkových 16,9 mld. Kč).
Český automobilový průmysl pohledem trhu práce




Počet zaměstnanců firem automotive v ČR roste a jejich produktivita je nadprůměrná
Firmy AutoSAP zaměstnávají 9 % zaměstnanců v průmyslu a tvoří 24 % průmyslové výroby
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2016 byla 34 820 Kč (meziročně +3,7 %)

Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP vzrostl a dosáhl hodnoty
117 948 osob. Oproti roku 2015 to představuje meziroční zvýšení o 4,5 % (o 5 129 osob). Nárůst
zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie ─ finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2016 vzrostla o 3,7 % (o 1 231 Kč). Průměrná mzda
v dělnických profesích je 28 842 Kč a je o 4,6 % vyšší než celková průměrná mzda v ČR.
S vyšší produktivitou a přidanou hodnotou jsou spojené zvýšené nároky na kvalifikovanou pracovní
sílu. V členských firmách AutoSAP každoročně roste počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. V roce
2016 jejich počet vzrostl na téměř 7 000.
Přípravy Memoranda o budoucnosti českého autoprůmyslu




Kolokviem v Mladé Boleslavi odstartoval autoprůmysl ČR strategickou spolupráci s vládou
Byly vytvořeny společné pracovní skupiny koordinované MPO ČR
Do září bude formulováno Memorandum a akční plán obsahující konkrétní opatření

Přípravy Memoranda o budoucnosti českého automobilového průmyslu pokračují jednáními
ve třech pracovních skupinách (e-mobilita pod vedením MPO ČR, autonomní řízení pod vedením
MD ČR a digitalizace pod vedením digitálního koordinátora). V současné době probíhá příprava návrhů
opatření ve všech diskutovaných oblastech.
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Na výsledku současných jednání bude záviset úspěšnost autoprůmyslu v budoucnosti. Rozhoduje
se tedy o zachování a rozvoji domácí produkce vozidel a komponentů, zachování a vzniku nových
pracovních míst, rozvoji nových oborů a zvýšení přitažlivosti ČR jako místa pro moderní byznys. Cílem
Memoranda, které má být podepsáno vládou v září, je nastavit v České republice rámcové podmínky
garantované státem tak, aby byl automobilový průmysl schopen přizpůsobit se nastupujícím trendům
a zůstal tak i v následujících letech motorem české ekonomiky.
Více informací: Ing. Miroslav Konvalina, konvalina@autosap.cz, 739 764 192, www.autosap.cz

Automobilový průmysl ČR vytváří okolo 9 % HDP, tvoří 25 % exportu ČR a zaměstnává přibližně 150 000
pracovníků. Členy Sdružení automobilového průmyslu je 147 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů
zapojených v automobilovém průmyslu České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy
ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních organizací
ACEA, ACEM a ODETTE.
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