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Důlní průmysl a jeho význam pro tureckou ekonomiku v posledním desetiletí výrazně vzrostl. 

Turecko patří mezi TOP 10 zemí světa z hlediska výskytu minerálů i jejich různorodosti. 

Turecké ministerstvo energetiky a přírodních zdrojů uvádí, že v Turecku se nachází 77 z 90 

typů minerálů, které jsou na světě obchodovány. 

Za tato čísla vděčí Turecko své geografické poloze, jelikož Malou Asií probíhá tzv.  

Tethyjsko-Euroasijský metalogenní pás (Tethyan-Eurasia Metallogenic Belt), který obsahuje 

široké množství nejrůznějších minerálů, jako například bor, zlato, olovo, rtuť, stříbro, cín a 

jiné drahé kovy. Z energetických nerostných surovin je nutné zmínit uhlí a také lignit, který 

dominuje. Tyto zdroje následně nalézají využití především ve stavebním, energetickém, 

kosmetickém a zemědělském sektoru. Turecko disponuje na 19,6 mld. tun lignitu a 1,6 mld. 

tun uhlí prokázaných zásob. 
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Ročně se v Turecku vytěží přibližně na 150 mil. tun minerálů v hodnotě 6 mld. USD. Celý 

důlní segment následně generuje zhruba 12 mld. USD. Zejména boron, chrom a mramor 

jsou exportovány. Lignit a uhlí, kterých je dohromady těženo na 60 mil. tun ročně, slouží 

místnímu průmyslu, především k výrobě elektrické energie. Důlní sektor se na tvorbě 

tureckého HDP podílí z 1,4 % ročně. Turecko cílí na zvýšení výnosu těžby na 15 mld. USD 

do roku 2023 a nadále jej chce překonávat. K dosažení tohoto cíle potřebuje sofistikované 

technologie, které jsou české společnosti tureckým partnerům schopny nabídnout. 

 

Cíl a zaměření mise 

— Cílem navrhované mise je navštívit místní provozovatelé dolů, samotné doly a 

společnosti činné v důlním a dobývacím sektoru 

— Českým společnostem účastnícím se veletrhu Mining Turkey 2022 pod záštitou oficiální 

účasti MPO/ČR tak nabízíme možnost maximalizovat svou přítomnost v teritoriu pro 

využití času k obchodním aktivitám 

— Z dlouhodobého hlediska patří toto odvětví k velmi úspěšným v bilaterálních obchodních 

vztazích mezi Tureckem a Českou republikou 

— Mise je zaměřená především na prezentace českých firem před provozovateli dolů a 

společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou 

— Výběr místních partnerů klade důraz na širší spektrum dobývacích technologií 

 

V RÁMCI MISE JE PLÁNOVANÁ NÁVŠTĚVA NĚKTERÝCH Z TĚCHTO 

SPOLEČNOSTÍ: 

— CINER GROUP: www.cinergroup.com.tr 

— DEMIR EXPORT: www.demirexport.com 

— ENKA: www.enka.com 

— AKÇELİK MADEN: www.akcelikmadencilik.com.tr 

— YENI ÇELTEK: www.yeniceltek.com.tr 

— IDEAL MADEN: www.idealmadencilik.com 

 

 

http://www.cinergroup.com.tr/
http://www.demirexport.com/
http://www.enka.com/
http://www.akcelikmadencilik.com.tr/
http://www.yeniceltek.com.tr/
http://www.idealmadencilik.com/
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Výběr tureckých partnerů 

— Výše uvedené společnosti představují pouze krátký výčet možných partnerů 

— Účastníkům mise bude po jejich přihlášení zaslán seznam potenciálních místních 

partnerů k navštívení (cca 30 společností), které budou moci obodovat 

— Turecké firmy, které obdrží nejvíce bodů, budou prioritně osloveny se žádostí o schůzku  

— Mise bude tímto krokem maximálně přizpůsobena přáním a preferencím českých firem 

— V průběhu mise je v plánu navštívit 5 společností 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Organizace a příprava jednání 

— Tvorba informační brožury o českých účastnících mise v angličtině a turečtině 

— Simultánní tlumočení z angličtiny do turečtiny během prezentací v případě nutnosti 

— Organizace logistiky v rámci Turecka 

— Zajištění drobného občerstvení v průběhu mise 

— Doporučení vhodného leteckého spojení z České republiky 

— Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný 

— Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet 

přihlášených firem limitován na 5 společností 

 

Doplňující informace 

— Předpokládaný program mise by měl být v termínu 12. – 14. 12. 2022, přičemž termín 

bude potvrzen na konci října 2022 

— Jednání proběhnou formou prezentace u kulatých stolů u jednotlivých tureckých 

společností 

— Na jednáních budou přítomni překladatelé z angličtiny do turečtiny 

— Každá firma má k dispozici prostor na prezentaci své společnosti v čase cca 10 minut 

— Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny Vás prosíme o krátké a 

výstižné prezentace 
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Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách Vás budeme 

průběžně informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech jednotlivých 

firem. Připravili jsme proto náhradní společnosti, které je možné v rámci mise navštívit. 

 

NAŠE REFERENCE: 
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Formy účasti na misi 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena v případě 1 zástupce: 30 000 Kč bez DPH 
 

— Cena v případě 2 zástupců: 35 000 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 6. 2022 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 14. 7. 2022 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb a poradíme 

Vám, jak se na tuto akci nejlépe připravit. Závaznou přihlášku prosím zasílejte gestorovi akce 

do 30. 6. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

mob.: +420 725 962 110 

tel.: +420 224 907 536 

e-mail: martina.parikova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ISTANBUL: 

Michal Nedělka 

Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate 

Building, Macka, Istanbul, Turkey 

 

mob.: +90 536 863 17 77 

tel.: +90 212 219 98 47 

e-mail: michal.nedelka@czechtrade.cz 

mailto:levan.bokeria@czechtrade.cz
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast na misi (1 zástupce)    30 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi (2 zástupci)    35 000,- Kč + DPH 
 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Martina Paříková 

Štěpánská 567/15, 120 00 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 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

