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Turecká republikaTurecká republika základní makroekonomické ukazatelezákladní makroekonomické ukazateleTurecká republika Turecká republika –– základní makroekonomické ukazatelezákladní makroekonomické ukazatele

pejorativní rčení „turecké hospodářství“ nelze aplikovat na nynější pejorativní rčení „turecké hospodářství“ nelze aplikovat na nynější 
Tureckou republiku: 18. nejsilnější ekonomika světaTureckou republiku: 18. nejsilnější ekonomika světa

stvrzeno silně pro růstovými tendencemi HDP: +9,2% (2010), +8,5% stvrzeno silně pro růstovými tendencemi HDP: +9,2% (2010), +8,5% 
(2011), nyní „soft landing ala turka“: +3,1% (za 1.pol. 2012)  (2011), nyní „soft landing ala turka“: +3,1% (za 1.pol. 2012)  

turecká ekonomika rostla v období od r. 2001turecká ekonomika rostla v období od r. 2001--2011 v průměru o 4%2011 v průměru o 4%

dynamický domácí trh sdynamický domácí trh s téměř 75téměř 75--ti miliony spotřebiteli a  nízkým ti miliony spotřebiteli a  nízkým 
průměrným věkem populace (28 let) je velkou výzvou pro české průměrným věkem populace (28 let) je velkou výzvou pro české 
exportéry exportéry 



Turecká republika Turecká republika –– základní makroekonomické ukazatelezákladní makroekonomické ukazatelepp

Turkey: Nominal GDP per Capita
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setrvalý růst HDP per capita v poslední dekádě: setrvalý růst HDP per capita v poslední dekádě: 
10 444 USD (2011)10 444 USD (2011)10.444 USD (2011) 10.444 USD (2011) 



Turecká republikaTurecká republika základní makroekonomické ukazatelezákladní makroekonomické ukazateleTurecká republika Turecká republika –– základní makroekonomické ukazatelezákladní makroekonomické ukazatele

míra inflace: klesající tendence, nicméně vysoko nad vládními cíli míra inflace: klesající tendence, nicméně vysoko nad vládními cíli 
7,8% (10/2012), 10,45% (2011)7,8% (10/2012), 10,45% (2011)

nezaměstnanost:nezaměstnanost: 8,8% (08/2012), 9,8% (2011)8,8% (08/2012), 9,8% (2011), ( ), , ( ), ( ), , ( )

Achillovou patou je vysoký deficit běžného účtu platební bilance Achillovou patou je vysoký deficit běžného účtu platební bilance 
vv r. 2011: 77,1 mld. USD (10% vr. 2011: 77,1 mld. USD (10% v poměru kpoměru k HDP)HDP)
vv r. 2012 dochází k příznivějšímu vývoji (za období od r. 2012 dochází k příznivějšímu vývoji (za období od 
0101--08/2012: 36,1 mld. USD, meziročně pokles o 33%)08/2012: 36,1 mld. USD, meziročně pokles o 33%)0101 08/2012: 36,1 mld. USD, meziročně pokles o 33%)08/2012: 36,1 mld. USD, meziročně pokles o 33%)

vv rámci Střednědobého plánu je vládním cílem dosažení růstu HDP rámci Střednědobého plánu je vládním cílem dosažení růstu HDP 
o 3,2% (2012), resp. 4% (2013)o 3,2% (2012), resp. 4% (2013)



Investiční prostředí Turecké republikyInvestiční prostředí Turecké republikyInvestiční prostředí Turecké republikyInvestiční prostředí Turecké republiky

Turecko nově vTurecko nově v investičním pásmuinvestičním pásmuTurecko nově vTurecko nově v investičním pásmuinvestičním pásmu
 ratingová agentura Fitch vratingová agentura Fitch v listopadu 2012 zvýšila rating země (z BB+ na listopadu 2012 zvýšila rating země (z BB+ na 

BBBBBB--, resp. BBB), resp. BBB)
 ostatní ratingové agentury váhají (Moodyostatní ratingové agentury váhají (Moody ´́s a Ss a S&P&P)) ostatní ratingové agentury váhají (Moody ostatní ratingové agentury váhají (Moody s a Ss a S&P&P))

Ambiciózní balík vládních incentiv generuje příležitosti i pro české Ambiciózní balík vládních incentiv generuje příležitosti i pro české 
subjektysubjekty
 představen vpředstaven v dubnu 2012, platí retroaktivně od 1.1.2012dubnu 2012, platí retroaktivně od 1.1.2012
 rozděluje zemi do šesti oblastí dle stupně rozvojerozděluje zemi do šesti oblastí dle stupně rozvoje
 stojí na čtyřech pilířích: obecné, regionální, rozsáhlé a strategické stojí na čtyřech pilířích: obecné, regionální, rozsáhlé a strategické 

investiceinvesticeinvesticeinvestice
 využívá instrumenty jako osvobození od odvodů DPH, redukce sazby využívá instrumenty jako osvobození od odvodů DPH, redukce sazby 

korporátní daně a povinných odvodů zkorporátní daně a povinných odvodů z titulu sociální zabezpečení titulu sociální zabezpečení 
zaměstnanců, alokace pozemků zdarma, dorovnání úroků zaměstnanců, alokace pozemků zdarma, dorovnání úroků pp
zz poskytnutých úvěrů investoroviposkytnutých úvěrů investorovi

Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČR a Tureckou Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČR a Tureckou 
republikourepublikourepublikourepublikou
 významný pilíř vvýznamný pilíř v jinak dynamických a bohatých ekonomických vztazíchjinak dynamických a bohatých ekonomických vztazích
 výrazná jistota pro investory na obou stranách výrazná jistota pro investory na obou stranách 
 vv platnosti od 18 3 2012platnosti od 18 3 2012



ROKROK PRODUKCEPRODUKCE IMPORTIMPORT EXPORTEXPORT SPOTŘEBASPOTŘEBA

PRODUKCE A SPOTŘEBA EL. ENERGIE V ČASE GWh)

ROKROK PRODUKCEPRODUKCE IMPORTIMPORT EXPORTEXPORT SPOTŘEBASPOTŘEBA

20022002 129.399,5129.399,5 3.588,23.588,2 435,1435,1 132.552,6132.552,6
20032003 140.580,5140.580,5 1.158,01.158,0 587,6587,6 141.150,9141.150,9
20042004 150 698 3150 698 3 463 5463 5 1 144 31 144 3 150 017 5150 017 520042004 150.698,3150.698,3 463,5463,5 1.144,31.144,3 150.017,5150.017,5
20052005 161.956,2161.956,2 635,9635,9 1.798,11.798,1 160.794,0160.794,0
20062006 176.299,8176.299,8 573,2573,2 2.235,72.235,7 174.637,3174.637,3
20072007 191.558,1191.558,1 864,3864,3 2.422,22.422,2 190.000,2190.000,2
20082008 198.418,0198.418,0 789,4789,4 1.122,21.122,2 198.085,2198.085,2
20092009 194.812,9194.812,9 812,0812,0 1.545,81.545,8 194.079,1194.079,1
20102010 211.207,7211.207,7 1.143,81.143,8 1.917,61.917,6 210.434,0210.434,0
20112011 228 405 6228 405 6 4 747 14 747 1 3 833 53 833 5 229 319 1229 319 120112011 228.405,6228.405,6 4.747,14.747,1 3.833,53.833,5 229.319,1229.319,1

2011
VZROSTLA VE SROVNÁNÍM 

S ROKEM 2002 O

za 8 měsíců r. 2012 vzrostla za 8 měsíců r. 2012 vzrostla 
poptávka po el. enpoptávka po el. energii o 7,7%ergii o 7,7%



Á
INSTALOVANÁ KAPACITAINSTALOVANÁ KAPACITA (MW)(MW) PRODUKCEPRODUKCE (GWh)(GWh)

ŮŮ ŮŮ

INSTALOVANÁ KAPACITA A PRODUKCE ENERGIE V TURECKU

ROKROK tepelnátepelná hydrohydro geotermální a geotermální a 
větrnávětrná celkemcelkem RŮST RŮST 

(%)(%)
tepelnátepelná hydrohydro geotermální geotermální 

a větrnáa větrná celkemcelkem RŮSTRŮST
(%)(%)

20022002 19.568,519.568,5 12.240,912.240,9 36,436,4 31.845,831.845,8 12,412,4 95.563,195.563,1 33.683,833.683,8 152,6152,6 129.399,5129.399,5 5,45,4

20032003 22.974,422.974,4 12.578,712.578,7 33,933,9 35.587,035.587,0 11,711,7 105.101,0105.101,0 35.329,535.329,5 150,0150,0 140.580,5140.580,5 8,68,6

20042004 24.144,724.144,7 12.645,412.645,4 33,933,9 36.824,036.824,0 3,53,5 104.463,7104.463,7 46.083,746.083,7 150,9150,9 150.698,3150.698,3 7,27,2

20052005 25.902,325.902,3 12.906,112.906,1 35,135,1 38.843,538.843,5 5,55,5 122.242,3122.242,3 39.560,539.560,5 153,4153,4 161.956,2161.956,2 7,57,5

20062006 27.420,227.420,2 13.062,713.062,7 81,981,9 40.564,840.564,8 4,44,4 131.835,1131.835,1 44.244,244.244,2 220,5220,5 176.299,8176.299,8 8,98,9

20072007 27.271,627.271,6 13.394,913.394,9 169,2169,2 40.835,740.835,7 0,70,7 155.196,2155.196,2 35.850,835.850,8 511,1511,1 191.558,1191.558,1 8,78,7

20082008 27.595,027.595,0 13.828,713.828,7 393,5393,5 41.817,241.817,2 2,42,4 164.139,3164.139,3 33.269,833.269,8 1.008,91.008,9 198.418,0198.418,0 3,63,6

20092009 29.339,129.339,1 14.553,314.553,3 868,8868,8 44.761,244.761,2 7,07,0 156.923,4156.923,4 35.958,435.958,4 1.931,11.931,1 194.812,9194.812,9 --1,81,8

20102010 32.278,532.278,5 15.831,215.831,2 1.414,41.414,4 49.524,149.524,1 10,610,6 155.827,6155.827,6 51.795,551.795,5 3.584,63.584,6 211.207,7211.207,7 8,48,4

20112011 34.255,434.255,4 hydro+geoterm.+větrnáhydro+geoterm.+větrná
18.980,018.980,0 53.235,453.235,4 7,17,1 170.913,7170.913,7 hydro+geoterm.+větrnáhydro+geoterm.+větrná

57.491,857.491,8 228.405,6228.405,6 8,18,1



INSTALOVANÁINSTALOVANÁ KAPACITA DLE ZDROJŮKAPACITA DLE ZDROJŮ
stav k 08/2012stav k 08/2012



INSTALOVANÁ KAPACITA DLE ZDROJŮ

(MW)
TERMİK HİDROLİK JEOTERMAL RÜZGAR
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PRODUKCE EL. ENERGIE V TURECKU
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INSTALOVANÁ KAPACITA DLE ROZLIŠENÍ VLASTNÍKA

6670
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49 402,950000
(km)

ROZVODNÉ SÍTĚ EL. ENERGIE - DISTRIBUCE
,
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CHARAKTERISTIKA A POSLEDNÍ VÝVOJ TRHU S EL ENERGIÍCHARAKTERISTIKA A POSLEDNÍ VÝVOJ TRHU S EL ENERGIÍCHARAKTERISTIKA A POSLEDNÍ VÝVOJ TRHU S EL. ENERGIÍCHARAKTERISTIKA A POSLEDNÍ VÝVOJ TRHU S EL. ENERGIÍ

AUTOPRODUCENTI EL ENERGIE MOHOU PRODAT 40% GENEROVANÉAUTOPRODUCENTI EL ENERGIE MOHOU PRODAT 40% GENEROVANÉAUTOPRODUCENTI EL. ENERGIE MOHOU PRODAT 40% GENEROVANÉ AUTOPRODUCENTI EL. ENERGIE MOHOU PRODAT 40% GENEROVANÉ 
ENERGIE NA TRH, V R. 2011 TO BYLO 20%ENERGIE NA TRH, V R. 2011 TO BYLO 20%

6 NEJVĚTŠÍ TRH S EL ENERGIÍ V EVROPĚ6 NEJVĚTŠÍ TRH S EL ENERGIÍ V EVROPĚ6. NEJVĚTŠÍ TRH S EL. ENERGIÍ V EVROPĚ6. NEJVĚTŠÍ TRH S EL. ENERGIÍ V EVROPĚ

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ NÁRŮST POPTÁVKY PO EL. ENERGII V TURECKU:PRŮMĚRNÝ ROČNÍ NÁRŮST POPTÁVKY PO EL. ENERGII V TURECKU:
4 6% d 19904 6% d 1990+4,6% od r. 1990+4,6% od r. 1990

+1,6% od r. 1990 v EU+1,6% od r. 1990 v EU

PREDIKCE RŮSTU POPTÁVKY PO EL ENERGIE V TURECKU DO 2023PREDIKCE RŮSTU POPTÁVKY PO EL ENERGIE V TURECKU DO 2023PREDIKCE RŮSTU POPTÁVKY PO EL. ENERGIE V TURECKU DO r. 2023:PREDIKCE RŮSTU POPTÁVKY PO EL. ENERGIE V TURECKU DO r. 2023:
+6,7% ročně (nižší předpoklad)+6,7% ročně (nižší předpoklad)
+7,5% ročně (vyšší předpoklad)+7,5% ročně (vyšší předpoklad)

DO ROKU 2023 JE ODHADOVÁN NUTNÝ OBJEM INVESTIC NA 100 MLD. USDDO ROKU 2023 JE ODHADOVÁN NUTNÝ OBJEM INVESTIC NA 100 MLD. USD



UHLÍ A LIGNITUHLÍ A LIGNIT

domácí rezervy uhlí = 1,3 mld. tun

domácí rezervy lignitu = 11,6 mld. tun

CELKOVÉ DOMÁCÍ REZERVY ČINÍ 12,9 MLD. TUN
zhruba 82% objemu suroviny (domácí produkce a import) 

je určeno pro užití v tepelných elektrárnách



ENTITY OPERUJÍCÍ NA TRHU S UHLÍM A LIGNITEM A ENTITY OPERUJÍCÍ NA TRHU S UHLÍM A LIGNITEM A 
TEPELNÝMI ELEKTRÁRNAMITEPELNÝMI ELEKTRÁRNAMI

ZASTŘEŠUJÍCÍM ORGÁNEM JE MINISTERSTVO ENERGETIKY A PŘÍRODNÍZASTŘEŠUJÍCÍM ORGÁNEM JE MINISTERSTVO ENERGETIKY A PŘÍRODNÍZASTŘEŠUJÍCÍM ORGÁNEM JE MINISTERSTVO ENERGETIKY A PŘÍRODNÍ ZASTŘEŠUJÍCÍM ORGÁNEM JE MINISTERSTVO ENERGETIKY A PŘÍRODNÍ 
ZDROJŮ TURECKÉ REPUBLIKYZDROJŮ TURECKÉ REPUBLIKY–– ŘÍDÍ STÁTNÍ ORGANIZACE NÍŽE:ŘÍDÍ STÁTNÍ ORGANIZACE NÍŽE:

TKITKI (Directorate General of Turkish Coal Enterprise)(Directorate General of Turkish Coal Enterprise) -- těžba lignitu, ale i import uhlí atěžba lignitu, ale i import uhlí aTKITKI (Directorate General of Turkish Coal Enterprise)(Directorate General of Turkish Coal Enterprise) těžba lignitu, ale i import uhlí a těžba lignitu, ale i import uhlí a 
obchod na domácím trhu, vlastní 46% roční produkce lignitu, několik polí bylo obchod na domácím trhu, vlastní 46% roční produkce lignitu, několik polí bylo 
postoupeno privátním vlastníkům postoupeno privátním vlastníkům 

TTKTTK (T ki h H d C l E t i(T ki h H d C l E t i ) j d l č é hlí) j d l č é hlíTTKTTK (Turkish Hard Coal Enterprise(Turkish Hard Coal Enterprise) operuje doly na černé uhlí) operuje doly na černé uhlí

EÜAŞEÜAŞ (Electricity Generation Company) operuje doly na lignit pro své tepelné (Electricity Generation Company) operuje doly na lignit pro své tepelné 
elektrárny (cca 46% těžby lignitu), v jeho portfoliu se nachází tepelné, hydro aelektrárny (cca 46% těžby lignitu), v jeho portfoliu se nachází tepelné, hydro aelektrárny (cca 46% těžby lignitu), v jeho portfoliu se nachází tepelné, hydro a elektrárny (cca 46% těžby lignitu), v jeho portfoliu se nachází tepelné, hydro a 
elektrárny s kombinovaným cyklemelektrárny s kombinovaným cyklem

MTA (Mineral Research and Exploration Company) MTA (Mineral Research and Exploration Company) –– zodpovídá za exploracizodpovídá za exploraci

v současné době soukromé společnosti těží kolem 9% celkové domácí produkce v současné době soukromé společnosti těží kolem 9% celkové domácí produkce 
lignitu a 35% domácí produkce černého uhlílignitu a 35% domácí produkce černého uhlí



HLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVEHLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVEHLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVEHLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVE

Af iAf i Elbi tElbi t 4 9 ld t4 9 ld t d t é 30 l t (11 000 MW)d t é 30 l t (11 000 MW)AfsinAfsin--Elbistan: Elbistan: 4,9 mld. tun rezerv 4,9 mld. tun rezerv -- dostupné rezervy na 30 let (11 000 MW)  dostupné rezervy na 30 let (11 000 MW)  



HLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVEHLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVEHLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVEHLAVNÍ LIGNITOVÉ PÁNVE



JADERNÁ ENERGETIKA V TURECKUJADERNÁ ENERGETIKA V TURECKU

DO ROKU 2023 JE PLÁNOVÁNO UVEDENÍ DO PROVOZU DVOU JE
(AKKUYU A SINOP) A ZAHÁJENÍ BUDOVÁNÍ TŘETÍ JE (LOKACE(AKKUYU A SINOP) A ZAHÁJENÍ BUDOVÁNÍ TŘETÍ JE (LOKACE
NENÍ JASNÁ, SPEKULUJE SE O LOKALITĚ IGNEADA, TEKIRDAG)

SE ZAHÁJENÍM PROVOZU JE AKKUYU TURECKO SNÍŽÍ IMPORT ZEMNÍHO PLYNU O
7 5 MLD M3 A NÁBĚHEM DO PROVOZU DRUHÉ JE SINOP PŮJDE O 16 MLD M3

O DRUHÉ JE SINOP (5600 MW) ZA cca 20 MLD. USD TURECKO JEDNÁ S 
KANADSKOU CANDU JAPONSKOU TOSHIBOU JIHOKOREJSKOU KEPCO

7,5 MLD. M3 A NÁBĚHEM DO PROVOZU DRUHÉ JE SINOP PŮJDE O 16 MLD. M3 ,
COŽ PŘEDSTAVUJE ROČNÍ ÚSPORU VE VÝŠI 7,2 MLD. USD.

KANADSKOU CANDU, JAPONSKOU TOSHIBOU, JIHOKOREJSKOU KEPCO 
(KOFINANCOVÁNO SPOJENÝMI ARABSKÝMI EMIRÁTY) A ČÍNSKOU 
VLÁDOU

STRAN ZHOTOVITELE JE SINOP DLE VYJÁDŘENÍ Z ŘÍJNA 2012 BUDESTRAN ZHOTOVITELE JE SINOP DLE VYJÁDŘENÍ Z ŘÍJNA 2012 BUDE 
ROZHODNUTO DO KONCE R. 2012



PROČ JÁDRO V TURECKU?

spotřeba el. energie roste tempem
7 8% č ě j hl ji Čí ě

PROČ JÁDRO V TURECKU?

instalované kapacity do r. 2023
d áh h d t 110 ž 130 ti MW7-8% ročně, nejrychleji po Číně dosáhnou hodnoty 110 až 130 tis. MW
a spotřeba el. energie bude činit cca
500 mld. kWh

vysoká importní závislost na zdrojích –
92% ropy, 98% plynu a cca 30% uhlí
importováno

obnovitelné zdroje energie jsou závislé
na aktuálních klimatických
podmínkách, jaderná energetika je
tálý t l d žit l ý d jstálý trvale udržitelný zdroj

diverzifikace zdrojů je zásadní vč. 
snížení importní závislosti

JE Akkuyu a JE Sinop budou
generovat ročně cca 80 mld. kWh pg
elektrické energie

objem importu zemního plynu do Turecka za 
3 roky dosáhne stejné výše ve finančním 

vyjádření jako jsou náklady na zbudování JE 
Akkuyu u MersinuAkkuyu u Mersinu



VÝHLED DO ROKU 2023 - KAM SMĚŘUJE TURECKÁ ENERGETIKA?

do roku 2023 se v Turecku dle aktuálních předpokladů zdvojnásobído roku 2023 se v Turecku dle aktuálních předpokladů zdvojnásobí
poptávka po el. energii a dosáhne hodnoty 500 až 530 mld. kWh

t ř d kládá t t d j á bit i t l é k it 110to předpokládá nutnost zdvojnásobit instalované kapacity na cca 110
až 130 tis. MW

takové tempo růstu předpokládá roční investice ve výši 5 mld. USD

podíl soukromého sektoru na instalovaných kapacitách zdrojů el.p ý p j
energie po nadcházející privatizaci dosáhne 75%

v současnosti jen 37% domácích rezerv uhlí a lignitu je využito –v současnosti jen 37% domácích rezerv uhlí a lignitu je využito
snaha o vyšší využití domácích zdrojů fosilních paliv

zelená hydroenergetice podpora budování hydroelektráren kterézelená hydroenergetice – podpora budování hydroelektráren, které
do r. 2023 navýší instalovanou kapacitu o 20 tis. MW



VÝHLED DO ROKU 2023 - KAM SMĚŘUJE TURECKÁ ENERGETIKA

 v roce 2023 je cílem tureckých entit dosáhnout 20 tis MW

VÝHLED DO ROKU 2023 KAM SMĚŘUJE TURECKÁ ENERGETIKA

 v roce 2023 je cílem tureckých entit dosáhnout 20 tis. MW
instalovaných kapacit u větrné energetiky, 3 tis. MW u solární a
600 MW o geotermální energetiky

stran jaderné energetiky se na energetickém mixu bude
podílet JE Akkuyu a JE Mersin s 10 tis. MW

cílový stav v r. 2023 stran energetického mixu bude zahrnovat:
z 30% plyn, 30% uhlí a lignit, 30% obnovitelné zdroje a 10%
jádro.

Ambiciózní plány v r. 2023 předpokládají intenzifikacip y p p j
explorace plynu a ropy až na úroveň nulové importní závislosti a
plné domácí produkce těchto zdrojů



Golden Hints“ aneb doporučení a upozornění na úskalí přístupu na trh„Golden Hints  aneb doporučení a upozornění na úskalí přístupu na trh

Konsorcionální přístup s tureckými partnery skýtá více příležitostí
možnost penetrace 3. trhů (BV, země Zálivu, Turkické republiky)
nebojte se silných rodinných holdingů
tradičně pozitivní vnímání tureckých subjektů na těchto trzích

Př ědčt t kéh t l hli ti Vá j k EPC k t ktPřesvědčte tureckého partnera o spolehlivosti Vás jako EPC kontraktora
nositele kvality a dlouhé životnosti invest. celků ze střední Evropy za 
konkurenční ceny

Referenční zakázky jsou pilířem
tureckého partnera je potřeba přesvědčit v reálném čase na reálném místě
v případě veřejných tendrů jsou referenční zakázky hlavním kritériem a p p j ý j y
mnohdy nástrojem, jak „odstínit“ nežádoucí soutěžitele (off record – zejm. 
asijské dodavatele) 

Tlak na snížení vysoké importní závislosti snaha o stimulaci domácí produkceTlak na snížení vysoké importní závislosti - snaha o stimulaci domácí produkce
zejm. v případě veřejných zakázek turecké entity „slyší“ na maximalizaci 
zapojení domácích subdodavatelů
ještě lépe částečná lokální produkce (též garantuje vyšší výkupní ceny energií) j p p ( g j y ý p y g )



Golden Hints“ aneb doporučení a upozornění na úskalí přístupu na trh„Golden Hints  aneb doporučení a upozornění na úskalí přístupu na trh

Počínající obchodní vztahy „opečovávejte“ – mnoho vypitých čajů při osobním 
jednání teprve vede k vytouženému cíli

Znalost zahraniční i domácí konkurence na trhu pomůže ke stanovení vlastních 
optimálních cen a cenových mantinelů. 

turecké firmy nemívají ve zvyku vázat se jen na jednání s jedním 
d d t l l t j é bd bí ji h t t jí ěk likdodavatelem, ale ve stejném období jich testují několik

Sliby chyby, aneb neschopnost turecké strany přiznat nesnáze
možno se setkat s přísliby, které nejsou později splněny. Mentalitě Turků jemožno se setkat s přísliby, které nejsou později splněny. Mentalitě Turků je 
vlastní, že v zájmu příznivého průběhu jednání slíbí něco, co nemohou splnit

Cena „až na prvním místě“ 
cena často dozná proti původnímu návrhu podstatných změncena často dozná proti původnímu návrhu podstatných změn
vybavte se potřebnými argumenty a marketingovými informacemi, rovněž 
pravomocemi rozhodovat o cenové politice a platebních podmínkách na místě

Legislativní úskalí a ochranářské praktiky místního trhu (praktické zkušenosti)
„stamp tax“ (kolkovné) – „zatěžuje“ hned dvakrát
pracovní povolení aneb otázka „5+1“
doporučení: delegujte tato úskalí a tím i dodatečné náklady nadoporučení: delegujte tato úskalí a tím i dodatečné náklady na 
investora/zákazníka



Úloha ekonomického úseku ZÚ Ankara a součinnost českým Úloha ekonomického úseku ZÚ Ankara a součinnost českým 

subjektůmsubjektům

Realizujeme:Realizujeme:Realizujeme:Realizujeme:
podporu českých podniků na místním trhu,podporu českých podniků na místním trhu,
poradenství a podávání informací o podnikatelském prostředí,poradenství a podávání informací o podnikatelském prostředí,
souhrnné teritoriální informace a aktuality ze zahraničísouhrnné teritoriální informace a aktuality ze zahraničísouhrnné teritoriální informace a aktuality ze zahraničí, souhrnné teritoriální informace a aktuality ze zahraničí, 
poskytování kontaktu na zahraniční partnery s cílem rozvíjet obchodních poskytování kontaktu na zahraniční partnery s cílem rozvíjet obchodních 
vztahů,vztahů,
pomoc při organizaci účasti podnikatelských misí na veletrzích a výstavách,pomoc při organizaci účasti podnikatelských misí na veletrzích a výstavách,p p g p ý ý ,p p g p ý ý ,
zprostředkování obchodního jednání.zprostředkování obchodního jednání.
shromažďování informací o tendrech, investičních příležitostech a shromažďování informací o tendrech, investičních příležitostech a 
zahraničních poptávkách,zahraničních poptávkách,

d j í č ký h d iků d i á d í h ěží ý b í hd j í č ký h d iků d i á d í h ěží ý b í hpodpora zapojení českých podniků do mezinárodních soutěží a výrobních podpora zapojení českých podniků do mezinárodních soutěží a výrobních 
kooperací,kooperací,
doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších 
institucíinstitucíinstitucíinstitucí
aktivně působíme vaktivně působíme v oblasti ekonomické diplomacie a jsme nositelem zejm. oblasti ekonomické diplomacie a jsme nositelem zejm. 
vztahů B2G vztahů B2G –– budování silné vazby na místní státní entitybudování silné vazby na místní státní entity



Důl žité b é tálDůl žité b é tál d j i f íd j i f íDůležité webové portály Důležité webové portály –– zdroj informacízdroj informací

V rámci zkvalitňování informačních služeb ZÚ Ankara pro potřeby českých V rámci zkvalitňování informačních služeb ZÚ Ankara pro potřeby českých 
exportérů a podnikatelských subjektů hodlajících realizovat své investiční exportérů a podnikatelských subjektů hodlajících realizovat své investiční 
záměry v Turecké republice přinášíme pravidelné aktualizace elektronických záměry v Turecké republice přinášíme pravidelné aktualizace elektronických 

dk ůdk ůodkazů na:odkazů na:

 www.mzv.cz/ankarawww.mzv.cz/ankara (sekce ekonomika a obchod)(sekce ekonomika a obchod)

 www.mzv.cz/ekonomikawww.mzv.cz/ekonomika

http://www businessinfo cz/cs/zahranicnihttp://www businessinfo cz/cs/zahranicni obchodobchod http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicnihttp://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni--obchodobchod--
eu/teritorialnieu/teritorialni--informaceinformace--zeme/turecko.htmlzeme/turecko.html



DĚKUJI ZA POZORNOST!DĚKUJI ZA POZORNOST!

Arnošt K A R E ŠArnošt K A R E Š
Head of Commercial and Economic SectionHead of Commercial and Economic Section

Embassy of the Czech Republic AnkaraEmbassy of the Czech Republic Ankara
Kaptanpasa Sok. No. 15Kaptanpasa Sok. No. 15
Gaziosmanpasa, AnkaraGaziosmanpasa, Ankarapp
Tel: +90 312 405 61 39Tel: +90 312 405 61 39

Email: Email: commerce_ankara@mzv.czcommerce_ankara@mzv.cz
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