
 

 

 

 

 

 

MISE ČESKÉHO 

STROJÍRENSTVÍ                          

DO KAZACHSTÁNU 2020 

20. - 24. 4. 2020 

PAVLOLDAR, KARAGANDA, EKIBASTUZ, KAMENOGORSK, ALMATY 

KAZACHSTÁN 

SEKTOR STROJÍRENSTVÍ 

Strojírenství patří k nejperspektivnějším oborům pro české firmy v Kazachstánu. 
Města jako Almaty, Karaganda, či Usť-Kamenogorsk, jsou místa s tradiční 
strojírenskou výrobou, a především pak v oblasti těžkého strojírenství. Ve 
strojírenství je Kazachstán značně závislý na importu strojírenských výrobků a 
toto situace znamená velkou perspektivu dodávek pro české firmy. 

Zahraniční kancelář 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 strojírenství a přidružených odvětví. 
Nabízíme vysoce specializovanou misi s návštěvou konkrétních subjektů působících 
v oblasti strojírenství na území Kazachstánu a to vždy na bázi dvoustranných jednání. 

České strojírenské firmy mají z minulosti v zemích SNS, tak i v Kazachstánu, tradici a 
dobrý zvuk. Nicméně od začátku 90. let většina z nich v Kazachstánu úplně vyklidila 
pozice a tato země se dnes pro ně jeví jako nový, ale velmi perspektivní trh.  
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K největším problémům místního průmyslu patří stupeň opotřebení zařízení ve strojírenských 

podnicích, který přesahuje 50%. V převážné míře tato zařízení pocházejí ještě ze sovětské 

éry, např. obráběcí stroje jsou v provozu až 30-40 let. Tento stav tedy nutně vyžaduje 

investice do nákupu nových strojů a zařízení.  

PROČ SE INVESTICE DO ÚČASTI NA MISI VYPLATÍ? 

 Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti strojírenství, která se do Kazachstánu 

uskuteční již po třetí 

 Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti strojírenství v Kazachstánu 

 Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení 

ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvlyslanectví ČR v Astaně 

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

 Portfolia firem účastnících se mise a budou zástupcům navštívených subjektů 

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

ke konkrétním jednáním 

 

PROFILY NAVŠTÍVENÝCH FIREM V RÁMCI MISE 

 AO Pavlodarskiy mashinostroitelniy zavod http://www.erg.kz/ru 

Společnost se od roku 1955 se specializuje na výrobu kovových konstrukcí a zdvihacích 

zařízení pro různé technologické účely. Je dodavatelem velké modelové řády moderních 

jeřábových zařízení. Vyráběné produkty: Zdvihací zařízení pro podniky v metalurgickém, 

těžebním a stavebním průmyslu. 

 TOO Pavlodarskiy zavod Temirmash www.temirmash.kz 

Společnost byla založena v roce 2010. Za krátkou dobu se podnik stal vedoucí továrnou 

na výrobu speciálního vybavení pro automobily do náročných podmínek. Výrobní plochy 

mají výměru více než 2000 m2. 

 TOO Pavlodarskiy zavod truboprokatnoy armatury www.pzta.kz 

Domácí výrobce sekčních vodních ohřívačů, částí potrubí, ohybů, ocelových ventilů a 

izolačních přírubových spojů o jakémkoli průměru a tlaku. 

 

http://www.erg.kz/ru/content/ao-erg-service/ao-erg-service
http://www.pzta.kz/
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 TOO Ekibastuzskiy zavod elektricheskikh mashin www.ezem.kz 

Společnost byla zaregistrována v roce 2005. Jedná se o to moderní podnik vybavený 

vhodným zařízením, které umožňuje opravy průmyslových elektrických strojů v široké 

škále. Jedná se o trakční motory a dieselové generátory lokomotiv, elektrické lokomotivy, 

vysokonapěťové elektrické stroje. Technologické opravné procesy byly vyvinuty a 

schváleny v KTZ pro elektrické stroje kolejových vozidel. 

 TOO Prommashkomplet www.pmk.railsystems.kz 

Společnost je provozována od roku 2012 jako závod pro výrobu výhybek a železničních 

kol. 11. prosince 2018 byl spuštěn výrobní komplex kol a soukolí pro železniční vozy. 

Komplex uvedený do provozu může produkovat válcovaná železniční kola různých 

průměrů a provedení disků - od 700 do 1 250 mm. 

 TOO Maker (dříve KLMZ-Kazakhmys) www.too.maker.kz 

Hlavním odvětvím výrobní činnosti KLMZ je výroba a oprava důlního zařízení. Závod je 

hlavní servisní základnou "Korporace Kazakhmys" a „AO KazMinerals". Závod vyrábí 

přes 5 000 produktů, jako jsou zařízení pro vybavení dolů a přepravu rudy, potopení, 

pomocná zařízení, silová hydraulika, zdvihací jeřáby, kovové konstrukce, vyklápěče, 

flotační stroje atd. 

 TOO KIAMZ (Geomash) www.geomash.kz 

Závod byl založen v roce 1959 a zabývá se výrobou dopravníků. Společnost provádí 

montážní kontrolu vyráběných dopravníků vč. instalace dodávaného zařízení. Závod 

vyrábí taktéž produkty v oblasti geologických servisních služeb a geologického vybavení 

- hlavice, vrtací zámky, náhradní díly pro vrtné soupravy. 

 TOO Karagandinskiy zavod metalokonstruktsiei www.kzmk.kz 

Společnost má více než 40 let zkušeností s navrhováním a výrobou stavebních 

konstrukcí. Během této doby bylo vyrobeno 1 milion 700 tisíc tun kovových konstrukcí. 

Společnost zaměstnává více než 1000 zaměstnanců, což umožňuje vyrábět 2500 tun 

kovových konstrukcí měsíčně. 

 AO Azia Avto www.aziaavto.kz 

Společnost působí od roku 2002. Firma je výrobcem osobních automobilů v 

Kazachstánu. Produkuje vozy Škoda, Chevrolet, Kia a Lada. 

 TOO Kazcinkmash www.kazzincmash.kazzinc.kz 

Společnost funguje od roku 1915. Činností této dceřiné společnosti AO Kazcink je vývoj 

a výroba nových zařízení a systémů automatizace pro těžební a hutní podniky, jakož i 

dozor, instalace, spravování a uvedení zařízení do provozu. 

http://www.ezem.kz/
http://www.pmk.railsystems.kz/
http://www.too.maker.kz/
http://www.geomash.kz/
http://www.kzmk.kz/
http://www.aziaavto.kz/
http://www.kazzincmash.kazzinc.kz/
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 AO Almatinskiy zavod tyazhilogo mashinostroyeniya www.aztm.kz 

Závod byl založen v roce 1941 a na strojírenském trhu působí více než 70 let. Společnost 

disponuje plným cyklem výrobního procesu: jsou zde slévárny oceli a železa, kovárna 

a lisovna, modelová sekce, tepelná dílna, komplex obráběcích dílen, montážní dílna se 

zkušebními lavicemi a různé laboratoře. 

 AO Mashinostroitelniy zavod imeni Kirova (MZK) www.mzk.kz 

Závod byl postaven v roce 1942. Zabývá se výrobou železničních produktů (spojovací 

prvky, šrouby a matice nebo silové prvky a převodové hřídele) a výrobků pro těžební a 

ropný průmysl. Provádí vývoj, výrobu, skladování a uvedení do provozu vojenského a 

speciálního vybavení, střeliva, střeliva. Hlavním zákazníkem závodu je Ministerstvo 

obrany Republiky Kazachstán. 

 AO Almatinskiy vagonoremontniy zavod www.avz.kz 

Činnost firmy sahá až od roku 1933. Hlavní činností a specializací je rekonstrukce a 

revitalizace železničních vozů pro přepravu osob, rekonstrukce interiéru vč. moderních 

designových prvků za účelem zvýšení komfortu a moderních systémů bezpečnosti. 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 

Neděle 19. 4. 2020 Almaty 

V ranních či odpoledních hodinách přílet do Almaty, následně večerní přelet do Pavlodaru 

Pondělí 20. 4. 2020 Pavlodar 

Návštěva společností AO Pavlodarskiy machinostroitelniy závod, TOO Pavlodarskiy zavod 

Temirmash, TOO Pavlodarskiy zavod truboprokatnoy armatury, ve večerních hodinách 

přesun do Ekibastuzu 

Úterý 21. 4. 2020 Ekibastuz 

Návštěva společností TOO Ekibastuzskiy zavod elektricheskikh mashin a TOO 

Prommashkomplet, po skončení jednání přesun do Karagandy 

Středa 22. 4. 2020 Karaganda 

Návštěva společností TOO Maker (dříve KLMZ-Kazakhmys), TOO KIAMZ (Geomash), TOO 

Karagandinskiy zavod metalokonstruktsiei 

 

http://www.aztm.kz/
http://www.mzk.kz/
http://www.avz.kz/
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Čtvrtek 23. 4. 2020 Usť-Kamenogorsk, Ridder 

V ranních hodinách přelet do Usť-Kamenogorsku, návštěva společnosti Azia Avto, přejezd 

do Ridderu, návštěva společnosti Kazcinkmash, návrat do Usť-Kamenogorsku, ve večerních 

hodinách přelet do Almaty 

Pátek 24. 4. 2020 Almaty 

Návštěva společností AO Almatinskiy zavod tyazhilogo mashinostroyeniya (AZTM), AO MZK 

a AO Almatinskiy vagonoremontniy zavod. Odlet z Almaty 16:20 přes Moskvu anebo 

v sobotu 25. 4. 2020 ráno. 

 

POŽADOVANÉ MATERIÁLY PRO OSLOVENÍ PŘED AKCÍ 

 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. 

 

CENA ÚČASTI NA MISI 

 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 (letenka se společností 

Aeroflot v trase Praha-Almaty-Praha stojí cca 10 000 Kč), ubytování v Kazachstánu 

(cca 1500 Kč/noc). 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky do 10. 2. 2020. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 25. 2. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných materiálů. 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

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

misi připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 10. 2. 2020. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Myslovich 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

mob: +420 725 370 065 

tel: +420 224 907 525 

e-mail: 

stefani.myslovich@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: almaty@czechtrade.cz 

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

 Osobní účast  na misi pro 1 osobu  35 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast  na misi pro 2 osoby  45 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast   na misi pro 3 osoby  55 000,- Kč + DPH 

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

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

Stefani Myslovich 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

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  
 

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 

 


