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Úvod

Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
Automobilový průmysl je dlouhodobě nejvýznamnějším odvětvím tuzemského hospodářství a i v roce 2017
zaznamenal růst, který je mírně nad celkovým růstem HDP i průmyslové výroby ČR. Podíl automobilového
průmyslu na HDP ČR dosahuje již několik let téměř 9 % a podíl na průmyslové činnosti tvoří 26 % (firmy
AutoSAP 24,4 %). Automobilový průmysl svými výsledky významně přispívá k růstu přidané hodnoty,
produktivity práce, průměrných mezd a české ekonomiky, jako celku.

Historicky nejvyšší výroba vozidel se projevila ve finančních výsledcích tuzemských výrobců vozidel
i dodavatelů. Celkové tržby firem AutoSAP dosáhly hranice 1,1 bilionu korun a při nárůstu o 7,1 % dosáhly
rekordních 1 094,1 mld. Kč. Objem exportu členů AutoSAP se v roce 2017 zvýšil o 6,2 % a dosáhl hodnoty
917,9 mld. Kč. Na exportu ČR se automobilový průmysl podílí 24 % (firmy AutoSAP 21,8 %).

Tradičně významný byl příspěvek automobilového průmyslu k zahraničně obchodní bilanci ČR. Saldo obchodní
bilance autoprůmyslu ČR činí 450 mld. Kč. Ve vývozu dominovaly evropské trhy, téměř 84 % exportu
automobilového průmyslu směřovalo do zemí EU a EFTA. Tento vývoj odpovídá velmi příznivému vývoji
poptávky na většině hlavních trhů, pro něž český automobilový průmysl vyrábí, především v zemích západní
a střední Evropy. Příznivěji než v nedávné minulosti se vyvíjí ale i odbyt na zotavujících se východoevropských
trzích. Uvedený vývoj je v souladu s velmi příznivými konjunkturními ukazateli v zahraničí i v ČR i s ukazateli
průmyslového vývoje vykazovanými Českým statistickým úřadem.

Vývoj výroby vozidel
Výroba silničních vozidel meziročně stoupla o více než 5,2 % na 1 446 543 ks. Nový historický rekord
v produkci motorových vozidel znamená, že Česká republika je na pátém místě v Evropě a na sedmnáctém
místě na světě ve výrobě motorových vozidel.

Výroba osobních automobilů zůstává v ČR nadále nejdůležitějším segmentem produkce motorových vozidel
u nás. Vyrobeno bylo 1 413 881 osobních automobilů. Domácí výrobci v roce 2017 vyrobili nejvíce osobních
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Přehled o automobilovém průmyslu v ČR 2017 obsahuje výběr základních údajů o stavu automobilového
průmyslu České republiky v roce 2017. Zároveň také indikuje pozici automobilového průmyslu v tuzemské
ekonomice. Pro zpracování přehledu byly použity údaje z následujících zdrojů - Český statistický úřad,
Centrální registr vozidel, Svaz dovozců automobilů, ACEA, OICA a další. Základním zdrojem jsou však data
poskytnutá samotnými členy Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Kromě ekonomických údajů
obsahuje přehled i informace z oblasti lidských zdrojů, statistické údaje o výrobě, prodeji a vozovém parku jak
v České republice, tak i v celosvětovém měřítku. Uvedena jsou rovněž získaná ocenění členských firem
v soutěži Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR. V závěru jsou představena aktuální témata
a priority, kterými se AutoSAP v současné době zabývá především.



aut v historii. V přepočtu na obyvatele je Česká republika druhým největším výrobcem osobních automobilů
na světě, před ČR je pouze Slovensko. Významnou součástí finální výroby je výroba autobusů, kterých bylo za
rok 2017 vyrobeno celkem 4 631 ks. Ve výrobě autobusů je tak ČR v přepočtu na počet obyvatel světovou
jedničkou. Významně stoupla výroba nákladních automobilů, kterých bylo ve firmě Tatra Trucks vyrobeno
1 481 ks.

Tuzemský automobilový průmysl rostl rychleji než světový automobilový průmysl. A to i díky tomu, že
evropský automobilový trh procházel obdobím konjunktury. Zatímco světová výroba motorových vozidel se
zvýšila meziročně o 2,4 %, (na 97,3 mil. automobilů), tuzemská výroba vozidel vzrostla o 5,2 %.
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Výsledky dle hlavních skupin výrobců
Příznivý vývoj sektoru finálních výrobců v rámci českého automobilového průmyslu v roce 2017 odráží
i ekonomické vyjádření výroby a prodejů. Tržby finalistů meziročně vzrostly o 10 % na hodnotu 613,6 mld. Kč.
Celkový objem exportu u finalistů dosáhl na hodnotu 559 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 10 %. Počet
zaměstnanců v podnicích finálních výrobců stoupl meziročně o 10,2 %.

Významnou součástí automobilového průmyslu jsou firmy dodávající díly a příslušenství vozidel. Příspěvek
dodavatelského sektoru k výsledkům automobilového průmyslu za rok 2017 byl také významný, i když
dynamikou důležitých ukazatelů za sektorem finálních výrobců mírně zaostal. Dodavatelské firmy tvoří
v rámci členské základny největší skupinu a zaměstnávají 78 tisíc pracovníků.

Objem výroby u dodavatelů ve finančním vyjádření dosáhl na hodnotu 460,5 mld. Kč a meziročně se zvýšil
o 3,4 %. Významný podíl mají dodavatelé i na exportu tuzemského autoprůmyslu. Celkový objem exportu
u dodavatelů dosáhl na hodnotu 353,1 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 0,6 %. Mezi deseti největšími exportéry,
kteří jsou členy AutoSAP, je šest dodavatelů. Podíl dodavatelů na celkových tržbách firem AutoSAP osciluje
kolem 40 % a dodavatelské firmy zaměstnávají 62 % osob zaměstnaných v oboru.

Zmínit je nutno i třetí skupinu firem (účelové organizace), která je reprezentována firmami zaměřenými na
konstrukci, služby, výzkum a vývoj. Objem výroby u této skupiny firem dosáhl za rok 2017 na hodnotu
19,9 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 10,4 %. Rovněž export skupiny účelové organizace rostl velmi dynamicky,
a to o 10,5 % na celkovou hodnotu 5,8 ml. Kč.
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Lidské zdroje
Členové AutoSAP v roce 2017 zaměstnávali 126 tisíc osob a jejich počet meziročně vzrostl o 5,8 %.
K meziročnímu nárůstu došlo ve všech výrobních segmentech, a to jak v dělnických profesích, tak i mezi
technickoadministrativními pracovníky. Poměr dělnických profesí k zaměstnancům v administrativě je 2,5 krát
vyšší. Firmy AutoSAP zaměstnávají 10 % zaměstnanců v průmyslu a tvoří 24 % průmyslové výroby.

Údaje o počtech zaměstnanců a realizovaných tržbách vypovídají o vysoké produktivitě a efektivitě českého
automobilového průmyslu. Celý sektor automobilového průmyslu, tedy nejen členské firmy AutoSAP, aktuálně
přímo zaměstnává cca 160 tisíc osob a včetně zaměstnanců v navazujících odvětvích je to cca 400 tisíc osob.
Nejvíce zaměstnanců v automobilovém průmyslu pracuje ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

Protože v automobilovém průmyslu je dosahováno vyšší produktivity práce než v jiných odvětvích,
zaměstnanci mají nadprůměrné mzdy. Průměrná mzda zaměstnanců ve firmách automobilového průmyslu
trvale roste a za rok 2017 dosáhla více než 37 tisíc korun a byla tak o téměř 27 % nad úrovní průměrné mzdy
v ČR. Mzdy rostly v automobilovém průmyslu rychleji, než ve zpracovatelském průmyslu, jako celku.

Ačkoliv tuzemský automobilový průmysl disponuje kvalitními zaměstnanci, tak nedostatek další kvalifikované
pracovní síly je v současné době největší brzdou a hrozbou dalšího rozvoje.

První registrace vozidel v ČR
Celkové první registrace nových a ojetých silničních vozidel v ČR za rok 2017 dosáhly na 569 120 vozidel.
Nových vozidel bylo zaregistrováno 361 739 ks. První registrace nových silničních vozidel meziročně ve všech
kategoriích vzrostly s výjimkou autobusů, nákladních automobilů a motocyklů. Ojetých vozidel bylo prvně
registrováno celkem 207 381 ks. V kategorii nových i ojetých vozidel mají samozřejmě nejvyšší podíl osobní
vozidla, kterých bylo prvně registrováno 271 595 ks nových (+4,6 %) a 170 634 ojetých (+3,8 %). Dovoz ojetých
osobních vozidel zásadním způsobem ovlivňuje strukturu a stáří vozového parku. Problém pro ekologii
i bezpečnost je zejména vysoké stáří dovážených vozidel, protože podíl vozidel starších 10 let se stále zvyšuje
a činí již 53,5 %. První registrace nových lehkých užitkových automobilů vzrostly o 0,8 % na 19 398 ks. První
registrace nových nákladních vozidel poklesly proti loňsku o 9,5 % na 10 008 ks. Celkové první registrace
autobusů v roce 2017 proti roku 2016 poklesly o 20,6 % na 804 ks a první registrace motocyklů poklesly
o 10,2 % na 16 045 ks.
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Složení vozového parku 
V České republice bylo k 31. 12. 2017 registrováno celkem 7 655 797 motorových vozidel v průměrném věku
17,5 roků. Osobních automobilů bylo registrováno celkem 5 592 738. Počet osobních vozidel v ČR na 1 000
obyvatel tak překračuje průměr Evropské unie. Tento údaj dobře ilustruje skutečnost, že vozový park v ČR se
sice stále rozšiřuje, ale nedostatečně obměňuje. A i přes to, že dochází ke zvyšování prodejů nových vozidel,
zejména pak osobních automobilů, tak se nadále zhoršuje průměrné stáří vozového parku. V nejsledovanější
kategorii osobních vozidel je průměrné stáří 14,6 roku, zatímco průměr EU je 11 let. V ostatních kategoriích je
situace ještě horší, průměrné stáří motocyklů a traktorů je již více než 30 let. Rovněž věková struktura parku
motorových vozidel není dobrá, v kategorii osobních vozidel mají vozidla nad 10 let podíl 65 %.
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Světová výroba a registrace
Světová výroba a prodeje vozidel rostou od roku 2009. Automobilový průmysl se v roce 2017 významně
podílel na růstu světové ekonomiky. Na růstu světového automobilového průmyslu se nejvíce podílela rychle
rostoucí poptávka v Asii, tažená zejména Čínou. I v Evropě pokračoval růstový trend na rekordní hodnoty za
posledních deset let. Výroba a prodeje v Severní Americe po 7 letech růstu mírně poklesly. Jižní Amerika
pokračuje v růstu, i když zatím nedosahuje hodnot z roku 2013. Africký trh je stále malý a čelí fluktuacím,
produkce roste osmý rok v řadě, prodeje však minulý rok opět poklesly.

Počet nově registrovaných vozidel v globálním měřítku dosáhl 96,8 milionů a meziročně vzrostl o 3,1 %.
Globální výroba dosáhla hodnoty 97,3 milionů a zaznamenala růst 2,8 %. Na této dynamice se nejvýznamněji
podílela Asie s meziročním růstem nově registrovaných vozidel o 4,3 % na celkových 48,9 milionů. Největším
trhem zůstává Čína, kde bylo v roce 2017 nově zaregistrováno 29,1 mil. osobních a lehkých užitkových vozidel.
Druhým největším odbytištěm vozidel je USA, kde bylo v roce 2017 nově zaregistrováno 17,6 mil. osobních
a lehkých užitkových vozidel. Na třetím místě je Japonsko s odbytem 5,2 mil. vozidel. Největším evropským
a zároveň čtvrtým největším světovým trhem je Německo, kde odbyt osobních a lehkých užitkových vozidel
dosáhl 3,8 mil.

Příznivý vývoj ve výrobě a odbytu vozidel by měl trvat i v roce 2018, kdy OICA (Organisation Internationale des
Constructeurs d'Automobiles) predikuje růst odbytu vozidel o 1 % a světový trh by měl absorbovat více než
98 mil. vozidel.
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Oceněné firmy
Skutečnost, že český automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 vynikajících výsledků a podílel se na růstu
české ekonomiky významným způsobem, se opět odrazila v řadě ocenění členských firem AutoSAP
v celorepublikových soutěžích a anketách.

AutoSAP vyhlásil 20 členských firem, které se staly nositeli označení Dodavatel pro Auto roku 2017, kterým je
Škoda Kodiaq. AutoSAP také už po dvacáté vyhlásilo šest držitelů titulu Podnik roku v automobilovém
průmyslu ČR, který oceňuje firmy podle aktuálních ekonomických výsledků. Podniky roku 2017
v automobilovém průmyslu ČR se staly:

do 250
zaměstnanců:

nad 250
zaměstnanců:

GLOBAL ASSISTANCE 
a.s.

TIBERINA 
AUTOMOTIVE BĚLÁ 

spol. s r.o.

Toyota Tsusho 
Europe SA Czech 
Republic Branch

Iveco Czech Republic, 
a. s.

Magna Exteriors 
(Bohemia) s.r.o.

ŠKODA AUTO a.s.

Řada firem automobilového průmyslu se umístila také v soutěži Zaměstnavatel roku 2017, Exportér roku
2017 a dalších.

Aktuální témata a priority
Hlavní priority, na které AutoSAP cílí, lze shrnout do následujících několika oblastí:

Posláním AutoSAP je zejména podpora členské základny, proto trvalou činností, na kterou se AutoSAP
zaměřuje, je rozvíjení portfolia služeb pro členy. Sem patří zejména pořádání a spolupořádání akcí pro členy,
připomínkování legislativy, činnost odborných sekcí, vydávání informačních materiálů a publikací, monitoring
médií, sběr a vyhodnocování dat i operativní služby pro členy na denní bázi.

Velmi důležitou oblastí je řešení aktuálně neuspokojivé situace na trhu práce v ČR. Prioritami, které
prosazujeme, jsou další vzdělávání firemních zaměstnanců, rekvalifikace, spolupráce s krajskou reprezentací
při budování sociální infrastruktury a opatření, která pomohou zvýšit flexibilitu a mobilitu pracovní síly. Trh
práce je úzce provázán s podporou technického vzdělávání. K prioritám v této oblasti patří zejména zavádění
prvků duálního vzdělávání. K dalším prosazovaným opatřením patří koordinace odborného vzdělávání
na státní a regionální úrovni, změna financování odborného vzdělávání a úprava kapacit oborů, zvýšení
prestiže technických oborů a v neposlední řadě i praktické stáže učitelů odborného výcviku a odborných
předmětů ve firmách a zapojení odborníků z praxe do výuky.

Důležitou činností AutoSAP je permanentní diskuse s politickou reprezentací a dalšími partnery, zejména
krajskou samosprávou. Významnou roli hraje ale i výměna zkušeností a názorů s dalšími profesními svazy
a asociacemi.

Prioritou je zaměření se na témata budoucnosti v automobilovém průmyslu. Aktivity jsou zaměřeny
především na tři oblasti, a to elektromobilitu, autonomní řízení a digitalizaci. Naším cílem je vytvořit v ČR
takové prostředí, které bude tuzemský automobilový průmysl posilovat tak, aby i nadále zůstal globálně
konkurenceschopný. Proto AutoSAP společně s dalšími partnery a odpovědnými ministerstvy v pracovních
skupinách připravilo Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. V tomto akčním plánu jsou pro
jednotlivé oblasti definovány již konkrétní implementační opatření a nástroje.

Poslední, avšak v současné chvíli velmi pečlivě sledovanou oblastí je legislativa EU ke stanovení cílů pro emise
CO2. Její výsledná podoba totiž zcela zásadně ovlivní budoucí podobu mobility a bude mít výrazný dopad
nejen na výrobce vozidel, ale i na výrobce dílů a příslušenství.
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