MISE DODAVATELŮ
TECHNOLOGIÍ PRO
PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL
A EKOLOGII DO CHORVATSKA
3. - 5. 5. 2021
ZÁHŘEB, KUTINA/SISAK, RIJEKA - CHORVATSKO
SEKTOR PETROCHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Zahraniční kancelář CzechTrade Chorvatsko ve spolupráci s Velvyslanectvím
ČR v Záhřebu a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s ohledem
na exportní potenciál a poptávku na straně chorvatských subjektů v oblasti
dodávek technologií pro petrochemický průmysl a ekologické zpracování
odpadu pořádá misi zaměřenou na tento klíčový sektor.
Těžba zemního plynu, zpracování ropy, přeprava plynu a ropy tvoří stěžejní
pilíře chorvatské ekonomiky. Současně se v Chorvatsku vyskytují problémy s
ekologickou likvidací odpadu a projevují se snahy o jeho energetické využití.
Registrujeme také velký zájem českých firem z tohoto odvětví proniknout na
chorvatský, potažmo balkánský trh, a proto nabízíme možnost zúčastnit se
mise v teritoriu se zaměřením na dodávky technologií pro petrochemický
průmysl a ekologické zpracování odpadu.
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Zahraniční kancelář CzechTrade Chorvatsko ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Záhřebu
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 a také technologií pro energetické využití odpadu. Nabízíme
vysoce specializovanou misi s návštěvou konkrétních subjektů působících v oblasti
plynárenského, petrochemického a rafinérského průmyslu, a to vždy na bázi dvoustranných
jednání.

PROČ SE INVESTICE DO ÚČASTI NA MISI VYPLATÍ?
•

Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti dodávek technologií pro chorvatský
plynárenský, petrochemický a rafinérský průmysl a také řešení pro ekologické
zpracování odpadu.

•

Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti petrochemie a provozování infrastruktury
pro přepravu ropy a plynu 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 Chorvatsko a Velvyslanectví ČR
v Záhřebu 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 KONTAKTOVANÝCH FIREM
•

INA d.d. https://www.ina.hr/

V minulosti INA byla největší ropnou společnosti v bývalé Jugoslávii a v současnosti je
součásti skupiny MOL. V Rijece provozuje jedinou rafinerii v zemi. Zpracovávaným materiálem
je především ropa z dovozu (Azeri), ale také ropa z vlastních nalezišť v Chorvatsku (15 až 20
% celkových chorvatských potřeb). INA ročne zpracuje 4 miliony tun ropy. Společnost také těží
plyn, a to jak v oblasti Jadranského moře, tak i ve vnitrozemí, a tato těžba uspokojuje 35 %
chorvatských potřeb za tímto zdrojem energie. Uzavřenou rafinerii v Sisaku INA plánuje
přebudovat na skladový terminál.
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•

STSI d.o.o. https://stsi.hr/

Dceřiná společnost INA a klíčový dodavatel technologií a poskytovatel montážních a
servisních služeb v petrochemickém průmyslu.
•

ENERGIA NATURALIS (ENNA) d.o.o. https://www.enna.hr/

Koncesionář přístavu Ploče, kterém provozuje také terminál na ropné deriváty. Je vlastníkem
společnosti PPD, která obchoduje zemním plynem a provozuje distribuční sítě na
severovýchodě Chorvatska. PPD je současně spolu se společností INA spoluvlastníkem
výrobce umělých hnojiv PETROKEMIJA.
•

PETROKEMIJA d.d. https://petrokemija.hr/

Výrobce umělých hnojiv s kapacitou 1,35 mil. tun. Dříve součást INA, později byla společnost
předána k řízení státu, který se pro ni marně snažil najít strategického partnera. Nakonec
v roce 2018 navýšením základního jmění většinové vlastnictví a řízení společnosti převzaly
společně společnosti INA a PPD (ENA).
•

LNG HRVATSKA d.o.o. https://lng.hr/

LNG terminál byl zprovozněn v lednu roku 2021 a aspiruje stát se alternativním zásobovatelem
střední Evropy plynem z jiného zdroje než ruského. Společnost LNG Hrvatska d.o.o. je
vlastněná většinově státní společností PLINACRO.
•

JANAF d.d. https://janaf.hr/

Společnost ve většinovém státním vlastnictví a provozovatel Jadranského ropovodu, který
zásobuje ropou rafinerie v BaH a Srbsku a je napojený na systému v Maďarsku, Slovensku a
ČR. Délka ropovodu je 631 km a jeho projektovaná kapacita ropovodu je 34 mil. tun. JANAF
disponuje skladovacími kapacitami pro 1 940 000 m3 ropy a 222 000 m3 pro deriváty.
•

PLINACRO d.o.o. https://www.plinacro.hr/ a https://www.psp.hr/

Většinově státní společnost provozující infrastrukturu pro přepravu plynu v délce 2.662 km a
skladování o objemu 553 mil. m3 plynu. Zakládající společnost LNG Hrvatska d.o.o.
•

CRODUX d.o.o./PETROL d.d. https://www.crodux-derivati.hr/ a https://www.petrol.si/

CRODUX je původně chorvatská ropná a plynárenská společnost s maloobchodní a
velkoobchodní síť čerpacích stanic. Celkem provozuje 95 čerpacích stanic a terminály Omišalj
(Krk), Zadar a Záhřeb. Od ledna 2021 ji převzala slovinská národní ropná a plynárenská
společnost PETROL d.d., provozující v Chorvatsku síť 80 čerpacích stanic a také vlastní
terminály.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY
•

Neděle, 2. 5. 2021 Záhřeb - příjezd účastníků do Záhřebu, ubytování, organizační
schůzka.

•

Pondělí, 3. 5. 2021 Záhřeb - prezentace českých firem a B2B jednání, fórum
s Chorvatským odborným sdružením pro plyn (https://hsup.hr/ ) a návštěva
společností INA d.d./STSI d.o.o.

•

Úterý, 4. 5. 2021 Záhřeb - návštěva společností PETROKEMIJA d.d. (Kutina) a
závodu INA d.d. (Sisak).

•

Středa, 5. 5. 2019 ráno - návštěva rafinerie v Rijece (INA d.d.).

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

CENA
•

7 000 Kč při účasti jedné osoby

•

7 500 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba + 500 Kč)

Cena zahrnuje: organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po
Chorvatsku, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků
Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Chorvatska a zpět, ubytování.

PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI
•

Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky do 31. 3. 2021.

•

Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem
zaslána zálohová faktura).

•

Včasné doručení požadovaných materiálů.

Pro účast na misi je potřeba připravit oslovovací dopis v chorvatském 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.
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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. Naskenovanou přihlášku prosím zašlete gestorovi akce
do 31. 3. 2021.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK CHORVATSKO:

Marek Zmrzlík
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Alen Novosad
Pavla Šubića 20
10 000 Zagreb

mob: +420 725 818 461
tel: +420 224 907 539
e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz

mob: +385 91 4814584
e-mail: alen.novosad@czechtrade.cz
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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

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast
Osobní účast
Osobní účast

na misi pro 1 osobu
na misi pro 2 osoby
na misi pro 3 osoby

7 000,- Kč + DPH
7 500,- Kč + DPH
8 000,- 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
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-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

