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Setkání firem automobilového průmyslu a Olomouckého kraje
Sdružení automobilového průmyslu uspořádalo další jednání představitelů firem „automotive“ s představiteli krajů.
Tentokrát se zástupci členských firem AutoSAP a dalších společností setkali s představiteli Olomouckého kraje.
Vedení Olomouckého kraje podepsalo se zástupci AutoSAP Memorandum o spolupráci na podporu technického
vzdělávání. Sdružení přitom zdůraznilo nezastupitelnou roli kraje v oblasti odborného vzdělávání.
Nejpodstatnějšími diskutovanými tématy byly v Olomouckém kraji, podobně jako v dalších krajích, trh práce,
vzdělávání a dopravní infrastruktura. Cílem setkání zástupců firem AutoSAP v Olomouckém kraji, Úřadu práce,
Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu ČR bylo seznámit se s aktuální problematikou v daných oblastech
a prodiskutovat náměty firem s krajskými představiteli.
Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti „automotive“ i nadále daří jak v olomouckém regionu, tak celostátně
a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky, který v současné době generuje výrazný růst exportu.
"Nedávno jsme navázali partnerství s firmami, které se zabývají optikou, a já věřím, že stejně efektivní bude i náš
jednotný postup při spolupráci v oblasti automotive. Nově podepsané memorandum o krajské podpoře technického
vzdělávání je dobrým začátkem," uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar potvrdil, že Olomoucký kraj je domovem mnoha firem autoprůmyslu, které jsou
bezpochyby významnými zaměstnavateli: „Členských firem Sdružení automobilového průmyslu máme v kraji pět,
o činnosti dalších více než deseti firem jsme informováni a na dnešní jednání jsme je rovněž přizvali. Výše zmiňované
společnosti podle našich informací zaměstnávají téměř 6 tisíc zaměstnanců a jejich podíl na průmyslové výrobě v kraji
je rovněž velmi významný.“
Bohdan Wojnar dále uvedl, že automobilový průmysl se ve středně a dlouhodobém horizontu připravuje na významné
změny. Mezi ně bude patřit elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace: „Pro tyto principiální změny bude potřeba
vytvořit rámcové podmínky. O nich jsme zkraje letošního roku intenzivně jednali s vládou ČR a do konce roku by mělo
být vyhodnoceno Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a plnění jeho 25 bodového akčního
plánu. Témata vztahující se k čisté mobilitě, digitalizaci a autonomnímu řízení jsou díky tomu na stole a v rámci široké
platformy o nich s představiteli státu intenzivně jednáme. Tyto změny se budou týkat celého odvětví, jak finalistů, tak
také dodavatelů.“
Zástupci krajské samosprávy se nicméně shodli s vedením AutoSAP na tom, že rozvoj automobilového průmyslu se
potýká s řadou aktuálních problémů. Jedním z nich je nedostatečná podpora technického vzdělávání v Olomouckém
kraji. Zástupci autoprůmyslu i vedení kraje vyjádřili vůli tuto situaci změnit. Hejtman Ladislav Okleštěk a náměstek pro
školství Ladislav Hynek podepsali s představiteli AutoSAP, zastoupenými prezidentem Bohdanem Wojnarem a členem
představenstva sdružení Petrem Novákem, společné Memorandum o spolupráci na podporu technického vzdělávání
v Olomouckém kraji. K jeho významu Petr Novák, který je zároveň generálním ředitelem olomoucké firmy Koyo
Bearings Česká republika řekl:
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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. Členové AutoSAP vytvářejí 24 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 127 000 pracovníků.
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„Memorandum představuje důležité navázání spolupráce mezi AutoSAP a Olomouckým krajem. Týká se společné práce
na zlepšení propagace technických oborů, na lepším propojení teoretické a praktické výuky ve školách, přizpůsobení
oborů a tříd na středních odborných školách a jakýsi základní kámen diskuze o založení pobočky technické univerzity
v kraji, případně o výuce několika technických oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem si jistý, že spolupráce
bude oboustranně prospěšná a povede ke zlepšení vzdělávání žáků v technických oborech, k jejich kvalifikovanějšímu
uplatnění na pracovním trhu a k rozvoji Olomouckého kraje jako celku.“
„Rozvoj technického vzdělávání je pro kraj strategickou prioritou. Právě tato oblast je totiž životně důležitá nejen pro
automobilový průmysl, ale také pro všechny další oblasti, jako je strojírenství nebo stavebnictví,“ dodal náměstek
hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Ladislav Hynek.
Zástupci firem automobilového průmyslu a Olomouckého kraje se shodli také na tom, že jak současné problémy, tak
budoucí výzvy lze úspěšně řešit jen vzájemnou spoluprací.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Miroslav Konvalina
tel.: +420 739 764 192
e-mail: konvalina@autosap.cz

autosap.cz

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. Členové AutoSAP vytvářejí 24 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 127 000 pracovníků.

