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Zahraniční kancelář CzechTrade Španělsko ve spolupráci s FORO Nuclear pořádají  

dne 6. června Sourcing Day se zaměřením na prezentaci dodavatelů inovativních technologií 

v sektoru jaderné energetiky.  

Sdružení Foro Nuclear bylo založeno již roku 1962. Integruje více než 55 společností  

a institucí a hají kontinuitu jaderných elektráren a podporu jaderného sektoru.  

Ve Španělsku existuje velké podhoubí firem, věnujících se tomuto sektoru, působících  

v dalších zemích (ať již evropských, tak v zemích Latinské Ameriky, USA, Kanady, Asijských 

zemí apod.)  

Cílem akce je podpořit české firmy při získání aktuálních informací z teritoria, navázání 

nových obchodních kontaktů se španělskými firmami pro projekty nejen ve Španělsku,  

ale i ve třetích zemích.  

Proč se zúčastnit Sourcing day? 

— Španělsko má funkčních sedm reaktorů. Do jejichž údržby se ročně investuje 

na 50 milionů eur.  

— Španělsko provozuje jen jeden dočasný sklad jaderného odpadu se střední a nízkou 

radioaktivitou v lokalitě El Cábril. Odpad s vysokou radioaktivitou je uskladňován 

v jednotlivých jaderných elektráren.  

— Na podzim 2022 byla schválena výstavba sedmi úložišť vysoce radioaktivního odpadu 

u každé funkční jaderné elektrárny, než bude vystavený jeden centrální.  

— Španělská vláda představila nový strategický plán zabývající se energetickým sektorem 

pro období let 2021-2030, kde počítá s postupným uzavíráním 4 ze 7 jaderných 

elektráren. O osudu zbylých tří nebyla nalezena shoda a je možné, že budou dále 

fungovat.  

— Strategický plán počítá se vznikem centrálního skladu jaderného odpadu, který by měl 

být funkční nejpozději v roce 2035. Konkrétní plán návrh čeká na schválení vládou.  

— Předpokládá se, že důsledkem těchto kroku dojde k řešení několika aktuálních otázek, 

týkajících se vzniku centrálního skladu jaderného odpadu s vysokou radiací; sanace 

a dekontaminace prostor uzavřených jaderných elektráren a údržby a obnovy zbylých tří 

jaderných elektráren na španělském území.  

— Stále existují nové projekty a možnosti vytvářet konsorcia na nové JE projekty ve světě, 

například pro region LATAM, kde silně působí právě španělské firmy a ty hledají další 

dodavatele a mají zájem o české firmy, které s nimi do projektů mohou jít společně.  
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OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ 

— čištění a dekontaminace, 

— manipulace a skladování jaderného odpadu, 

— jaderná bezpečnost a údržba stávajících zařízení, 

— utváření možných konsorcií pro nové projekty. 

ÚČAST NA AKCI POTVRDILY ŠPANĚLSKÉ SPOLEČNOSTI 

— ENSA, www.ensa.es – Společnost ENSA uspokojuje požadavky španělské civilní jaderné 

výroby velkých komponent a její součástí je i dílna, která je schopna vyrábět největší 

jaderné komponenty, jakožto i středisko pokročilých technologií. 

— ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, www.enusa.es – Společnost ENUSA byla součástí 

iniciativy, jejímž cílem bylo posílit význam jaderné složky v energetickém rozvoji 

Španělska a jejím současným cílem je vyvíjet inovativní jaderná a environmentální řešení 

na celosvětové úrovni. 

— KONECRANES, www.konecranes.com – Společnost KONECRANES je přední světovou 

skupinou Lifting Businesses™, která poskytuje služby širokému spektru zákazníků, 

včetně výrobního a zpracovatelského průmyslu, loděnic, elektráren, přístavů a terminálů. 

— TECNATOM, www.tecnatom.es – Společnost TECNATOM s více než 60 lety know-how 

učinila kvalitu jedním z hlavních principů své činnosti, konkuruje svými zkušenostmi 

a přispívá inovativními řešeními ke globální jaderné výzvě. 

— NUSIM, www.nusim.com – Společnost NUSIM, S.A. byla založena s cílem poskytovat 

technologická řešení pro různé oblasti použití, jako je jaderná energetika, zdravotnictví, 

výzkum, stavebnictví a prevence. 

 

Organizačně 

— Oborová konference a B2B jednání setkání se uskuteční 6.6.2023 v budově Ministerstva 

průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha. 

— V případě zájmu zašlete krátké představení firmy v anglickém či španělském jazyce 

do 31.3.2023 na barbora.henriquez@czechtrade.cz, marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

a jirina.gatkova@czechtrade.cz. 

— Španělská asociace FORO NUCLEAR následně vybere české firmy k osobnímu jednání 

o obchodní spolupráci. 

— Představení českých dodavatelů španělským společnostem je bezplatné. 

— Firmám vybraným k osobnímu setkání bude účtován poplatek 2500 Kč + DPH.  

http://www.ensa.es/
http://www.enusa.es/
http://www.konecranes.com/
http://www.tecnatom.es/
http://www.nusim.com/
mailto:barbora.henriquez@czechtrade.cz
mailto:marek.zmrzlik@czechtrade.cz
mailto:jirina.gatkova@czechtrade.cz


 
 

 

 

SOURCING DAY 

JADERNÁ ENERGETIKA 

6. 6. 2023 Praha 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 3. 2023  

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 4. 2023 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31.3.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ing. Barbora Henríquez 

CzechTrade  

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 593 

mob.: +420 607 000 487 

e-mail: barbora.henriquez@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK ŠPANĚLSKO: 

Marek Zmrzlík  

AV. PIO XII 22-24,  

28016 MADRID 

Spain  

 

tel.: +34 913 531 890  

mobil: +34 722 583 965  

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz  

mailto:barbora.henriquez@czechtrade.cz
mailto:marek.zmrzlik@czechtrade.cz
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 2 500 Kč + DPH 

 
 

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

Naskenovanou přihlášku je nutné odeslat do 31. 3. 2023 
na emailovou adresu:  

barbora.henriquez@czechtrade.cz a v kopii na marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

  

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

