
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. září 2017 č. 686 

 
o Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a 
Akčním plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice  

Český automobilový průmysl 2025 
 

Vláda 

I. schvaluje  

1. Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, obsažené 
v části III materiálu čj. 1024/17 (dále jen „Memorandum“), 

2. Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice Český automo-
bilový průmysl 2025, obsažený v části IV materiálu čj. 1024/17 (dále jen „Akční plán“); 

II. zmocňuje ministra průmyslu a obchodu k podpisu Memoranda se Sdružením 
automobilového průmyslu;  

III. ukládá  

1. ministru průmyslu a obchodu  

a) zveřejnit Akční plán a Memorandum na webových stránkách Ministerstva průmyslu a 
obchodu,  

b) předložit vládě informaci o plnění opatření uvedených v Memorandu a v Akčním plánu do 
31. prosince 2018 a poté každé následující dva roky, 

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministrům průmyslu a obchodu, 
dopravy, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, ministrům vnitra,  
školství, mládeže a tělovýchovy, financí a místopředsedovi vlády pro vědu výzkum 
a inovace zajistit realizaci opatření uvedených v Memorandu, 

3. členům vlády zohlednit Akční plán a Memorandum při realizaci střednědobých politik 
jejich resortů a při přípravě návrhů souvisejících právních předpisů, 

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministru dopravy, ministryním pro 
místní rozvoj, práce a sociálních věcí, ministrům vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy,  
financí a místopředsedovi vlády pro vědu výzkum a inovace spolupracovat s ministrem 
průmyslu a obchodu na přípravě informace o plnění opatření uvedených v Memorandu a 
v Akčním plánu; 
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IV. doporučuje hejtmankám a hejtmanům, primátorkám a primátorům, starostkám 
a starostům spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu při plnění opatření 
uvedených v Memorandu a Akčním plánu; 

Provedou: 
členové vlády 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


