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krátké zprávy

  Průmysl v červenci 2015 – 
dominantní vliv na růst 
hospodářství ČR

Průmyslová produkce v červenci, podob-
ně jako v předchozích měsících, přispívala 
k růstu české ekonomiky. Reálně meziročně 
vzrostla o 4,6 %, ovšem po očištění od vli-
vu počtu pracovních dnů byl meziroční ná-
růst 7,2 %.

„Společně s exportem průmysl potvrdil 
svoji dominantní roli při zajištění růstu hos-
podářství. Dokonce ve srovnání s vývojem 
v Evropské unii potvrzuje náš průmysl svoji 
dobrou výkonnost a konkurenceschopnost,“ 
uvedl poradce prezidenta Svazu průmyslu 
a dopravy ČR Boris Dlouhý.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem prů-
myslová produkce v červnu 2015 ve 28 ze-
mích EU meziročně vzrostla po očištění od 
vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %.

Poměrně velká dynamika růstu průmyslo-
vé výroby v ČR se projevuje ve zvýšení po-
ptávky po pracovnících. „Průmyslové firmy 
přijímají nové zaměstnance, ale nabídka na 
trhu práce lidí v potřebné struktuře se může 
v dalším období projevit jako omezení jejich 
dalšího růstu,“ uvedl Boris Dlouhý.

Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy 
ČR firmy dlouhodobě a průřezově regiony 
upozorňují na nedostatek technicky vzděla-
ných pracovníků. V roce 2008 před vypuknu-
tím hospodářské recese byla poptávka odha-
dována na 100 tisíc pracovníků. Vzhledem 
k tomu, že průmysl již překonal objem výro-
by z předkrizového období, poptávka po lidech 
výrazně vzrostla. „Potřebujeme vyšší pružnost 
trhu práce. To je jeden ze základních úkolů pro 
vládu. Je třeba se zabývat nejen rekvalifikace-
mi, ale i migrací pracovních sil mezi regiony,“ 
uvedl Boris Dlouhý. (ed)

  Murrelektronik plánuje 
rozšířit výrobu ve Stodu 
u Plzně

Poklepáním základního kamene dne 
24. září 2015 byla oficiálně zahájena vý-
stavba nové haly č. 6 výrobní společnosti 
MURR CZ, s. r. o., ve Stodu. Tento výrob-
ní závod globální skupiny Murrelektronik 
působí v západočeském Stodu již patnáct 
let, v současnosti zaměstnává přibližně 
650 pracovníků ve dvousměnném provo-
zu. Již nyní, před rozšířením, je MURR CZ 
největším výrobním závodem společnosti 

Murrelektronik GmbH, která již 40 let pů-
sobí na trhu průmyslové automatizace po 
celém světě. Investice ve výši 90 milionů 
korun dokazuje zájem o výrobu v České 
republice ze strany zástupců rodiny pana 
Franze Hafnera, zakladatele a spolumajite-
le Murrelektronik GmbH.

Nová hala, kde podle plánu investora na-
jde práci až 300 nových zaměstnanců, bude 
mít užitnou plochou 4 200 m2, čímž bude 
o 80 % rozšířena výrobní plocha současného 
závodu. Výrobní závod je vybaven moder-
ními výrobním stroji a zařízeními, do nichž 
skupina Murrelektronik investuje každoroč-
ně 70 milionů korun.

Nová hala bude mimo jiné sloužit jako 
zázemí obchodnímu zastoupení skupiny 
Murr elektronik pro Českou republiku, spo-
lečnosti Murr elektronik CZ spol. s r. o. a re-
prezentativnímu školicímu a předváděcímu 
centru pro zákazníky Murrelektronik nejen 
z České republiky, ale i z celého světa.

Generálním dodavatel této haly se na zá-
kladě výběrového řízení stala regionální sta-
vební společnost BP Stavby CZ, která již za-
hájila přípravné stavební práce. Na stavbě haly 
a okolního areálu se budou podílet i další míst-
ní dodavatelé, aby tato investice podpořila za-
městnanost ve zdejším regionu. (ev)

Robot IRB 1200. 
O 15 % menší  
a přesto 
o 10 % rychlejší.

Robot IRB 1200 řeší potřeby flexibility, snadného použití, kompaktnosti a krátké délky 
cyklů se zachováním velkých výrobních rozsahů v oborech manipulace s materiálem  
a obsluhy strojů. IRB 1200 existuje ve dvou variantách, které zvládají široké spektrum 
aplikací. Varianta s dosahem 700 mm má nosnost až 7 kg, varianta s delším dosahem 
900 mm má nosnost do 5 kg. Obě verze nabízejí možnost montáže v jakékoli pozici. 
Pro více informací navštivte www.abb.cz/robotika
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