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Představení společnosti 

• Lídr na českém petrochemickém a rafinérském trhu, vlastník sítě čerpacích 

stanic Benzina – největší sítě čerpacích stanic v České republice 

 

• Součást skupiny PKN ORLEN 

 

• Napřímo zaměstnáváme 3 800 lidí v České republice 

 

• Zhruba 2 100 zaměstnanců v Ústeckém kraji (tisíce dalších zaměstnány v rámci 

dodavatelských firem napojených na Unipetrol) 

 

• Chceme pomáhat rozvoji regionu, poskytovat stabilitu a zaměstnanost, přinášet 

pozitivní změnu 

 

• V roce 2016 plánujeme investovat 12,2 miliardy korun, většinu z této částky v 

Ústeckém kraji 
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Práce v Unipetrolu 

 

• Čistě na mzdy Unipetrol vynaloží každý měsíc v regionu více 

než 120 milionů korun. 
 

• Unipetrol se v letošním ročníku ankety TOP Zaměstnavatelé 

umístil na 3. místě v kategorii Energetika & Plynárenství & 

Petrochemický průmysl. 

 

• 2. místo v anketě Sodexo zaměstnavatel regionu 2016 pro 

Ústecký kraj.  

 

 

Průměrná mzda (PM) v Kč 2008 2010 2012 2014 2015 

UNIPETROL v regionu MOST 32 309 34 760 35 119 37 490 38 304 

Region Ústí nad Labem 20 042 20 639 22 785 24 519 25 519 

Chemický průmysl 22 912 23 450 24 105 25 300 X 
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Výstavba klíčové investice polyetylenové jednotky PE3 

Realizace velkých investičních projektů 

Nové produktové  

portfolio 

• Zarážka v Chemparku Záluží – celkové náklady na 

realizaci 2,5 miliardy Kč. Realizováno více než 70 

investičních projektů s plánovaným rozpočtem 

1,3 mld. Kč.  
 

• Oprava etylénové jednotky - náklady na opravu 

škod jsou ve výši 4 mld. Kč  
 

• Projekt PE3 - Největší investice v historii českého 

petrochemického průmyslu. 
 

• Jednotka bude patřit mezi nejmodernější výrobní 

zařízení svého druhu v Evropě. 
 

• Celkové investiční náklady dosáhnou 8,5 miliardy 

Kč  
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Zahájení výstavby polyetylénové jednotky 

Výstavba zahájena dne 7. června za účasti předsedy Vlády České republiky 

Bohuslava Sobotky a Ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka  
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Posilování na maloobchodním trhu 

Postupné převzetí nově získaných 68 čerpacích stanic OMV a 

jejich rebranding na značku Benzina 
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Zaměření se na oblast výzkumu a vývoje 

Dvě výzkumná centra:  

• UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum) 

• Polymer Institute Brno 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjarvDlx5jMAhULuBoKHecEDr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvitalindustries.com.au%2Fresearch-and-development&psig=AFQjCNFq9EjL5Qr1_aXt786gAkLOGQgM6A&ust=1461081745149053
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Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol 

• Projekt svým charakterem unikátní v rámci celé České republiky 
 

• Společný projekt VŠCHT Praha a společnosti Unipetrol 
 

• První sídlo české univerzity v průmyslovém areálu 
 

• Otevření v roce 2015 
 

• Propojení reálného průmyslu s bakalářským, navazujícím magisterským a 

doktorským studiem 
 

• Aktuálně 52 studentů 
 

• První absolventi našli uplatnění v Unipetrolu 

 

• Možnost využít moderní laboratoře UniCRE 
 

• V letošním roce rozšiřujeme spolupráci se středními školami (exkurze, využití 

laboratoří apod.), studentské konference – Univerzitní centrum)  
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Ochrana životního prostředí 

Skupina Unipetrol: 

 

• v letech 2011 – 2015 investovala téměř 1,2 miliardu 

korun na ochranu životního prostředí.  

  

• ve spolupráci s Českým rybářským svazem 

pravidelně vysazuje ryby do řeky Bíliny. V letech 

2010 – 2016 do tohoto projektu investovala 450 tisíc 

korun. 

 

• ve spolupráci s ALKA Wildlife zabezpečuje lepší 

podmínky pro zahnízdění sokola stěhovavého v 

Chemparku Záluží. 

 

• ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR pokračuje v 

odstraňování starých ekologických zátěží. 
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Skupina Unipetrol podporuje… 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.spektrumzdravi.cz%2Fvanocni-pohlednice-konta-bariery-od-jany-predikantove&ei=Cc8TVeL3I8GoPPvPgcAG&bvm=bv.89217033,d.d2s&psig=AFQjCNH1O_j17gagxp_NgKMYau2A0xuZtQ&ust=1427447937926639
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 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION Děkuji Vám za pozornost! 


