
 
 

 

 

 

 
MISE DODAVATELŮ 
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SEKTOR CHEMICKÉHO A RAFINÉRSKÉHO PRŮMYSLU 

 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR 

v Astaně a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s ohledem na 

exportní potenciál a poptávku na straně kazachstánských subjektů v oblasti 

dodávek technologií pro chemické a rafinérské závody pořádá misi výrobců 

zaměřenou na tento klíčový sektor. 

Těžba ropy a zemního plynu tvoří, i přes propad cen těchto komodit, hlavní pilíř 

kazašské ekonomiky. Registrujeme také velký zájem českých firem z tohoto 

odvětví proniknout na kazašský trh, a proto nabízíme možnost zúčastnit se mise 

v teritoriu se zaměřením na dodávky technologií pro chemické a rafinérské 

závody. 
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Zahraniční zastoupení CzechTrade Almaty ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Astaně 

připravuje prezentaci českých firem formou oborové mise za účelem nalezení nových 

odbytových možností pro české firmy v oblasti dodávek technologií pro chemické a rafinérské 

závody a přidružená odvětví. Nabízíme vysoce specializovanou misi s návštěvou konkrétních 

subjektů působících v oblasti chemického a rafinérského průmyslu a to vždy na bázi 

dvoustranných jednání.  

PROČ SE INVESTICE DO MISE VYPLATÍ? 

 Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti dodávek technologií pro kazašský chemický a 

rafinérský průmysl, která se koná jednou za 3 roky. 

 Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti dobývání nerostů v Kazachstánu 

a představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými 

technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti.  

 Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze 

strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Astaně na 

vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií. 

 Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny 

již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním 

jednáním. 

PROFILY NAVŠTÍVENÝCH FIREM 

PetroKazakhstan Oil Products https://www.pnhz.kz/  

Společnost působí na trhu od roku 1985 a patři mezi nejmodernější rafinerie v zemi. 

Zpracovávaným materiálem je především kazašská ropa z polí Kumkol a Kenkiyak, stejně jako 

západosibiřská ropa. Konstrukční kapacita rafinérie je 5,25 milionu tun nebo asi 40,65 milionů 

barelů ropy ročně. 

High Industrial Lubricants and Liquids (HILL) http://www.hillcorp.kz/  

Továrna byla uvedena do provozu v prvním čtvrtletí roku 2010. Jedná se o první a jedinou 

továrna na výrobu maziv na území Republiky Kazachstán. Výrobní kapacita podniku HILL 

Corporation je 100 000 tun technických olejů ročně.  

Pavlodarskiy neftekhimicheskiy zavod https://nephtechim.kz/ 

 
Jediný podnik v Kazachstánu na výrobu MTBE (methyl terc-butyléter) a polypropylenu. První 

petrochemická továrna postavená v republice po letech nezávislosti se stala jedním z 

nejúspěšnějších průlomových projektů v Kazachstánu. Společnost je orientována na export 

https://nephtechim.kz/
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a dodává své výrobky do Ruska, Turecka, Ukrajiny, Číny a západní Evropy. V současnosti 

společnost plánuje dokončit zpracování polypropylenu vyrobeného z výroby konečného 

polymerního produktu. 

Caustik JSC http://caustic.kz  

Otevírání závodu JSC "Caustik" se konalo v říjnu 2011, investice do její výstavby činily více než 

108 milionů dolarů. Konstrukční kapacita je 30 tisíc tun žíravé sody, 6,6 tisíc tun chlornanu 

sodného, 26,4 tisíc tun chloru a 45 tisíc tun kyseliny chlorovodíkové ročně. Předpokládá se 

zvýšení výrobní kapacity hydroxidu sodného, chloru, kyseliny chlorovodíkové a zahájení výroby 

peroxidu vodíku používaného při těžbě a zpracování uranu, stejně jako chlóru pro výrobu 

vzácných kovů a kovů vzácných zemin a činidel. 

KGNT http://www.kgnt.kz/ 

Společnost KGNT je největší projekční společnost působící v oblasti těžby ropy a zemního 

plynu v Kazachstánu. Projektuje řadu řešení v oblasti těžby, průzkumu i přidružených odvětví. 

Sídlo společnosti je v městě Almaty. 

Atyrauskiy neftepererabotyvayushiy zavod https://www.anpz.kz/ 

Jedna ze tří hlavních rafinérií v Kazachstánu. Byla uvedena do provozu v roce 1945. 

Vlastníkem rafinérie je KazMunayGas. Podíl zpracování ropy z ložiska Tengiz je 12%. Přes 

nedostatek sekundárních procesů dosáhla rafinerie hloubky zpracování 65%. Současně je 

výrobcem lehkých ropných produktů. 

RauanNalco http://rauannalco.kz 

Petrochemická společnost s vlastním výrobním komplexem a moderní zkušební laboratoří. 

Společnost je největším domácím výrobcem chemických činidel. V průběhu let úspěšně 

spolupracovala se společnostmi v ropném a plynárenském, petrochemickém, těžebním, hutním 

a jiném průmyslu Republiky Kazachstán. Základem sortimentu společnosti jsou demulgátory, 

inhibitory koroze, měřicí inhibitory, baktericidy, tlumící přísady, pěny pro hašení požárů. 

Polymer Production http://www.polymerproduction.kz/  

Podnik byl založen v roce 2012 a jako první velký podnik v Kazachstánu a střední Asii se 

zabývá výrobou polymerních kontejnerů (sáčků), polypropylenu a polyetylenové fólie. V nejbližší 

době se společnost stane součástí projektu integrovaného plynárenského a chemického 

komplexu v Atyrau, který plánuje zpracovávat plyn na výrobu polyetylenu a polypropylenových 

granulí. Polymer Production je součástí skupiny společností Samruk-Kazyna National Welfare 

Fund JSC, a je dceřinou společností United Chemical Company LLP. 
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MISE 

Neděle 3. 11. 2019 Shymkent 

Přílet účastníků do Shymkentu, ubytování, organizační schůzka. 

Pondělí 4. 11. 2019 Shymkent 

Návštěva společností PetroKazakhstan Oil Products a HILL (High Industrial Lubricants and 

Liquids), fórum s představiteli Svazu výrobců chemických technologií Kazachstánu. 

Úterý 5. 11. 2019 Pavlodar 

V dopoledních hodinách přelet do Pavlodaru, návštěva společnosti Neftekhim. 

Středa 6. 11. 2019 Pavlodar, Almaty 

Návštěva společností Pavlodarskiy neftekhimicheskiy zavod a AO Caustik, odpoledne přelet do 

Almaty, návštěva KGNT, nocleh v Almaty. 

Čtvrtek 7. 11. 2019 Atyrau 

V ranních hodinách odlet do Atyrau, návštěva společnosti Atyrauskiy neftepererabotyvayushiy 

závod. 

Pátek 8. 11. 2019 Atyrau 

Jednání ve společnostech AO RauanNalko a TOO Polymer Production. 

Sobota 9. 11. 2019 

V ranních hodinách odlet účastníků zpátky do Prahy. 

Pozn.: Program cesty je předběžný a může se měnit v závislosti na požadavcích ze strany navštívených 

kazašských firem. 

CENA ÚČASTI 

 35 000 Kč při účasti jedné osoby, 45 000 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba 

+ 10 000 Kč). 

 Cena zahrnuje: organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po 

Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily 

účastníků mise. 

 Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Kazachstánu a zpět, ubytování v Kazachstánu (cca 

1 500 Kč/noc). 
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PODMÍNKY ÚČASTI 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura). 

 Včasné doručení požadovaných materiálů. 

 

Oslovovací dopis v ruském jazyce s uvedením stručného profilu společnosti, předností 

prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci), získaných atestů, certifikátů, případně 

ocenění, zájmu o navázání spolupráce s novými partnery, cíle této spolupráce. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti mise pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na 

misi připravit. Naskenovanou přihlášku prosím zašlete gestorovi akce  

do 30. 6. 2019. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

mob: +420 725 818 461 

tel.: +420 224 907 539 

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ALMATY: 

Petr Jurčík 

Prospekt Dostyk 192 

050 051 Almaty 

mob: +7 777 122 99 55 

tel.: +7 727 244 93 03 

e-mail: petr.jurcik@czechtrade.cz 

 

mailto:london@czechtrade.cz
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast  na misi pro jednu osobu  35 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi pro dvě osoby  45 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast  na misi pro tři osoby  55 000,- Kč + DPH 

 
 

Místo, datum  ................................................................... Podpis  .............................................................  

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Marek Zmrzlík 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  


