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► Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České 

republice a přední hráč na středoevropském trhu 

► Od 2005 součástí PKN Orlen - největší rafinérské a petrochemické 

skupiny ve střední Evropě 

► PKN Orlen vlastní 63 % akcií Unipetrolu 

► je kotována na pražské burze 

► 2 rafinérie – Litvínov a Kralupy  

► Petrochemické jednotky: plně integrovány s litvínovskou rafinérií 

► Etylenová jednotka – srdce petrochemické výroby zpracovává 

suroviny z rafinérií 

► 3 polymerové jednotky 

► Maloobchodní distribuce paliv: zprostředkována sítí 338 

čerpacích stanic (Benzina Plus a Benzina) 

► Největší sít v ČR s odhadovaným tržním podílem 15 % 

► Široká škála přepravních služeb (Petrotrans a Unipetrol Doprava) 

► Tržby v roce 2014 dosáhly 124 miliard korun 

► 3 700 zaměstnanců (k 31.12.2014) 

Strategická poloha v srdci Evropy 

Unipetrol – základní fakta 
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Klíčové parametry projektu PE3 

► Reakce na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylenu (HDPE). 

► Největší investice v historii české petrochemie – 8,5 miliard Kč. 

► PE3 bude patřit mezi nejmodernější výrobní zařízení svého druhu v Evropě. 

► Vyšší provázanost petrochemické a rafinérské výroby skupiny Unipetrol. 

► Nejmodernější technologie zajistí vyšší bezpečnost a spolehlivost výroby. 

► Přínos pro Ústecký region - na místě bude působit až 1000 pracovníků. 
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PE3 - široké portfolio produktů špičkové kvality 

VSTŘIKOVANÉ PRODUKTY VYFUKOVANÉ PRODUKTY TRUBKY TKANÉ A PLETENÉ PRODUKTY 

SPECIALITY 

► Různé modifikace polyetylenu: 
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Zajištění projektu PE3 

INEOS 

Nová polyetylenová 

jednotka bude 

postavena na základě 

technologické licence od 

společnosti INEOS, 

kterou společnost 

Unipetrol získala na 

konci roku 2013.  

 

Metrostav 

Stavební úpravy 

lokality nutné pro 

zahájení výstavby PE3. 

 

ČKD Praha DIZ 

Logistická napojení. 

Technické komponenty 

jako zprovoznění 

systému přívodu 

etylenu, chladicí 

jednotky, zařízení 

silnoproudé 

elektrotechniky atd. 

 

Technip 

Výstavba samotné 

výrobní jednotky PE3 

na základě 

technologické licence 

od společnosti 

INEOS. 

 

► Celková výše investice 8,5 miliardy korun 
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Harmonogram projektu 

září 2015 

Podpis smlouvy o 

výstavbě výrobní 

jednotky se 

společností 

Technip 

 

2. čtvrtletí 2016 

Zahájení výstavby 

samotné výrobní 

jednotky 

společností 

Technip 

 

2. čtvrtletí 2017 

Dodávka klíčových 

technologických 

zařízení 

 

1. čtvrtletí 2018 

Dokončení 

výstavby 

 

polovina roku 2018 

Plánované spuštění 

výroby na PE3 
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Realizace investice PE3 v souladu se strategií pro roky 2013-2017 

Zabezpečení energetických potřeb 

při optimalizovaných nákladech 

Provozní dokonalost Klíčový tvůrce zisku posilující 

svoji tržní pozici 

Růst tržního podílu s využitím 

silné tržní pozice 

Minimalizace celkových energetických nákladů 

(elektřina + pára) v rámci skupiny Unipetrol při 

zachování flexibility. 

Optimalizace provozu a integrace s petrochemií 

a maloobchodem. Využití investičních 

příležitostí. 

Využití pozitivních trendů na trhu, 

investice, optimalizace provozu. 

Využití postavení na trhu pro další 

posílení pozice v maloobchodě. 

RAFINÉRIE PETROCHEMIE 

MALOOBCHOD ENERGO 
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Zaměřujeme se na vzdělání, vývoj a výzkum 

► 14 let strategického partnerství VŠCHT Praha - Unipetrol 

► 2015 – otevření Univerzitního centra VŠCHT Praha – 

Unipetrol v Chemparku Záluží 

► Výzkumné centrum anorganické chemie (VÚAnCh), 

Výzkumné a vzdělávací centrum (UniCRE)  - výzkum v 

oblasti petrochemie a rafinérie 

► Polymer Institute Brno – výzkum v oblasti plastů 
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Ochrana životního prostředí 

Skupina Unipetrol:  

► se řídí programem Responsible Care. 

► v letech 2010 – 2014 investovala 1 miliardu korun na ochranu 

životního prostředí.   

► ve spolupráci s Českým rybářským svazem pravidelně vysazuje 

ryby do řeky Bíliny. V letech 2010 – 2014 do tohoto projektu 

investovala 350 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… 
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UNIPETROL, a.s. 
Na Pankráci 127 

140 00 Praha 4 

T: +420 225 001 444 

www.unipetrol.cz 

 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION Děkuji Vám za pozornost! 


