
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 136 individuálních členských 
firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, 
politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.  
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 120 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových 
organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BusinessEurope. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze dne 6. 12. 2016 

ČESKÉ FIRMY JEDNAJÍ V KAZACHSTÁNU O ZAKÁZKÁCH 

V ENERGETICE 

Více než třicet významných firem zejména z oblasti energetiky zamířilo dnes na třídenní podnikatelskou misi 

Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) do Kazachstánu. Ta doprovází ministra průmyslu a obchodu Jana 

Mládka při jeho návštěvě hlavního města Astany, které bude v příštím roce hostit světovou výstavu EXPO 

2017. SP ČR oficiální účast České republiky na světové výstavě podpořil a apeloval na MPO, aby byla pro ČR 

prioritní akcí, na které se bude český průmysl prezentovat v samostatném pavilonu. 

 

"Naše firmy mají zkušenosti s výstavbou a modernizací elektráren, dodávají různá zařízení pro elektrárny 

od turbín a kotlů po měřící přístroje či čističky vod. Mohou se tak významně podílet na modernizaci 

energetické infrastruktury Kazachstánu a v rámci B2B jednání navázat další obchodní kontakty. 

Kazachstán je jednou z prioritních exportních zemí ČR a řada firem už v něm úspěšně působí," uvedla Olga 

Zuláková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, která je pověřená vedením podnikatelské mise. 

 

Součástí delegace jsou také výrobci technologií pro moderní energetiku, elektropřístrojů, dodavatelé 

kvalitní důlní a čerpací techniky a společnosti zajišťující funkčnost přenosové energetické soustavy. Jedná se 

například o společnosti Dossan Škoda Power, ŠKODA Praha, Enkom Brno, TZV Orlová, Bilfinger, Mavel, ZPA 

Smart Energy a další. Mise se účastní i zástupci distribuční společnosti ČEPS i několika bank. 

 

"Republika Kazachastán nabízí našim firmám v oblasti energetiky a modernizace teplárenství velké 

příležitosti. Budeme tak pokračovat v jednáních, která jsme zahájili již na česko-kazachstánském 

podnikatelském fóru v Táboře. Chci se též osobně přesvědčit, jak postupuje příprava českého pavilonu 

pro výstavu EXPO 2017," uvedl k podnikatelské misi ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.  

 

Delegace se společně s ministrem Mládkem zúčastní společné Česko-kazachstánské energetické konference 

s názvem "Využití českých zkušeností a nejnovějších technologií při modernizaci energetické infrastruktury 

Republiky Kazachstán", které se zúčastní také ministr energetiky Kazachstánu Kanat Bozumbajev a desítky 

místních státních i soukromých firem. Na programu je také návštěva areálu EXPO 2017 a budoucího 

pavilonu ČR. 


