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Turecký trh je z hlediska energetického vývoje stále považován za jeden z 
perspektivních, a to díky kladnému populačnímu přírůstku (cca 1 mil obyvatel/rok) a 
struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu 
automotive (14. na světě) a hutního průmyslu (8. na světě).  

V rámci energetického mixu Turecka hrají stále důležitou roli uhelné elektrárny, které 

se na celkové produkci podílí z 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Další skoro třetinu 

produkce (26 %) pak obstarávají plynové elektrárny. Zbytek spadá pod obnovitelné 

zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). 

Celková instalovaná energetická kapacita přesáhne v Turecku již 103 000 MW v roce 

2022. 

 

Struktura investic 

Níže uveden pro bližší představu energetický mix tureckého energetického sektoru, ze 

kterého vyplývá, že stále hraje velký podíl zdrojů energie uhlí a plyn. Postupně pak 

v průběhu let začínají hrát vekou úlohou i obnovitelné zdroje.  
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Z obnovitelných zdrojů v průběhu posledních několika let začala hrát největší roly větrná, 
solární a hydro energie. Ještě v roce 2020 dominovala hydro energie v energetickém mixu 
obnovitelných zdrojů. V loňském roce ji ale ve vedení vystřídala větrná a solární. Zejména do 
nových solárních a větrných zdrojů jsou v plánu výraznější investice do roku 2040. 

 

 

Jak je patrno, klasická energetika bude v tureckém energetickém mixu hrát významnou roli 
dále.  

 

Cíl a zaměření mise 

Cílem navrhované mise je navštívit místní stavební firmy a významné provozovatele 
elektráren. Turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavby elektráren v okolních 
regionech: SNS a Middle East a nyní s aktuální orientací na Afriku. Turecko se dlouhodobě 
umisťuje na předních místech na světě co do vývozu stavebních prací. Českým dodavatelům 
se tak nabízí kromě možnosti podílet se na projektech nejenom v Turecku, ale i v zahraničí. 
Z dlouhodobého hlediska totiž patří toto odvětví k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních 
vztazích mezi našimi zeměmi. Rádi tak touto misí navážeme na oficiální návštěvu ministra 
průmyslu a obchodu pana Jozefa Síkely v Turecku, doprovázeného podnikatelskou misí, 
která velmi inklinovala k sektoru energetiky. Oficiální návštěva proběhla ve dnech 20. až 21. 
října 2022. 

— Prezentace před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se 

zabývají jejich výstavbou 

— Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku 
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V RÁMCI MISE JE PLÁNOVANÁ NÁVŠTĚVA NĚKTERÝCH Z TĚCHTO 

SPOLEČNOSTÍ: 

— YILDIZLAR SSS HOLDING http://yildizlarsssholding.com.tr/  

— IC ICTAS: http://www.ictas.com.tr/TR/Enerji/  

— ENKA: https://www.enka.com/our-projects/ 

— CALIK ENERJI: https://eng.calikenerji.com/Pages/%C3%87al%C4%B1k%20Enerji.aspx  

— GAMA: https://guc.gama.com.tr/en/  

— YAMANLAR: http://www.yamanlarcompany.com/EN/energy.asp  

— METKA: https://www.metka.com/en 

— TEKFEN: http://www.tekfenconstruction.com.tr/energy.asp  

— RENEISANCE HEAVY INDUSTRIES: http://rhi.ronesans.com/en/projects  

— PROKON: http://www.prokon.com.tr/en 

— YILDIRIM ENERGY: http://yildirimenergy.com/Sayfa-15-hakkimizda.html  

— EVER: https://www.ever.com.tr/en/11156/Overview 

 

Výběr tureckých partnerů 

Výše uvedené společnosti představují pouhý krátký výčet možných partnerů. Účastníkům 

mise bude po jejich přihlášení a uhrazení účastnického poplatku zaslán seznam 

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

obodovat. Turecké firmy, které obdrží nejvíce bodů prioritně oslovíme se žádostí o schůzku. 

Misi se tímto snažíme maximálně přizpůsobit přáním českých firem. 

 

V průběhu mise plánujeme navštívit 5 - 6 společností. 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Organizaci a přípravu jednání 

— Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR 

— V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací 

— Organizace logistiky v rámci Turecka 

— Zajištění drobného občerstvení v průběhu mise 

http://yildizlarsssholding.com.tr/
http://www.ictas.com.tr/TR/Enerji/
https://www.enka.com/our-projects/
https://eng.calikenerji.com/Pages/%C3%87al%C4%B1k%20Enerji.aspx
https://guc.gama.com.tr/en/
http://www.yamanlarcompany.com/EN/energy.asp
https://www.metka.com/en
http://www.tekfenconstruction.com.tr/energy.asp
http://rhi.ronesans.com/en/projects
http://www.prokon.com.tr/en
http://yildirimenergy.com/Sayfa-15-hakkimizda.html
https://www.ever.com.tr/en/11156/Overview
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— Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR 

— Účastníci si platí cestu do Turecka a 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 6 společností 

— Možnost jednodenní návštěvy oborového veletrhu ICCI 2022 http://icci.com.tr  

 

Doplňující informace 

— Předpokládaný program mise by měl být v termínu 15. 5. – 18. 5. 2023, termín bude 

potvrzen v polovině dubna 2023. 

— Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace u kulatých stolů u jednotlivých 

tureckých společností. 

— Na jednáních budou přítomni překladatelé z AJ do TR. 

— Každá firma má prostor na prezentaci své společnosti cca 10 minut. 

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

výstižné prezentace. 

 

Varianty účasti na oborové misi 

— Osobní účast 1 zástupce: 30 000,- Kč + DPH 

— Osobní účast 2 zástupců: 35 000,- Kč + DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 3. 2023 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 29. 3. 2023 

 

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 15. 3. 2023. 

 

http://icci.com.tr/
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Barbora Henríquez 

CzechTrade Praha 

Štěpánská 15, Praha 2, 120 00  

mob.: +420 607 000 487
tel.: +420 224 907 593 

e-mail: 

barbora.henriquez@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK TURECKO: 

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 

Barbora Henríquez
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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.pdf

