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1. Oficiální české účasti v roce 2020 – nově zařazeny veletrhy GaLaBau a SIMA  

V seznamu Oficiálních českých účastí na letošní rok byly původně veletrhy AGROTECH + LAS 
EXPO, Kielce, PL, 13. - 15. 03. 2020 a INDAGRA, Bukurešť, RO, 30.10. - 02. 11. 2020. Na veletrhu 
v Kielcích byla organizována OČÚ v roce 2018, zúčastnilo se 6 českých firem, proto jsme veletrh 
navrhli pro rok 2020 znovu; o podporu však letos požádala jediná firma. Podobnou reakci bylo 
možné očekávat také u veletrhu INDAGRA, neboť do podzimního termínu v sudých letech 
přesunuli organizátoři  veletrh SIMA v Paříži z původního jarního termínu v lichých letech. Na 
základě těchto skutečností jsme požádali o provedení změn v seznamu oficiálních účastí České 
republiky pro rok 2020 a náš návrh byl akceptován.  

Na místo shora uvedených akcí byly nově zařazeny veletrhy  
GaLaBau Norimberk, DE  16. - 19.09.2020 
SIMA Paříž, FR  08. - 12.11.2020 

Mezinárodní odborný veletrh GaLaBau v Norimberku je tematicky zaměřen na mechanizaci 
pro udržování a vytváření městské zeleně, parků, veřejných prostranství a lesních ploch, 
nomenklatura veletrhu sahá od strojů a nářadí pro údržbu zeleně přes stavebniny a stavební 
prvky až po dopravu. Nejnovější techniku a trendy v oboru zde pravidelně prezentuje přes 
1000 vystavovatelů, veletrh navštíví kolem 60 000 odborných návštěvníků.  

Veletrh SIMA v Paříži je tradičním veletrhem (i když od tohoto roku v netradičním termínu), 
po hannoverském veletrhu AGRITECHNICA jde o druhou nejvýznamnější přehlídku 
zemědělské techniky a odborné veřejnosti jej není třeba představovat. 

Povinností firem, které mají zájem o podporovanou účast na uvedených veletrzích, je poslat 
na MPO ČR „Přihlášku vystavovatele“. Podrobnosti jsou na  

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/program-mpo-na-
podporu-ceskych-oficialnich-ucasti-na-mezinarodnich-veletrzich-a-vystavach-v-zahranici-v-letech-
2018-a-2019--237734/ 

Pro další postup nicméně doporučujeme kontaktovat sekretariát A.ZeT. 

2. Podnikatelská mise s místopředsedou vlády na Ukrajinu 09. – 11. 03. 2020 

Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS organizují 
podnikatelskou misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a 
obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 09. až 
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11. 03. 2020. Podnikatelskou delegaci povede za SP ČR prezident Jaroslav Hanák a za Komoru 
SNS předseda představenstva František Masopust. 

Hlavním bodem cesty budou podnikatelská fóra, která se uskuteční v Dnipru a v Kyjevě, a na 
která budou přizvány firmy oslovené místními partnerskými komorami. Fóra zahájí 
místopředseda vlády Karel Havlíček za účasti svých protějšků. Podnikatelé dostanou také 
možnost zúčastnit se 9. plenárního zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro 
hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci či jednání s některými členy 
ukrajinské vlády (dle aktuálních možností a oborového zaměření firmy). Součástí programu 
bude i setkání místopředsedy vlády s účastníky podnikatelské delegace. 

Předběžný rámcový program:  

Pondělí, 09. 03. 2020 
• odlet z Prahy do Dnipru (cca 16:00) 
• setkání místopředsedy vlády s českými podnikateli účastnícími se mise 
Úterý, 10. 03. 2020 
• oficiální program v Dnipru včetně podnikatelského fóra a B2B jednání 
• odlet z Dnipra do Kyjeva ve večerních hodinách (cca 17:00) 
Středa, 11. 03. 2020 

• oficiální program v Kyjevě – plenární zasedání MVK, jednání s některými členy ukrajinské 
vlády společně s vybranými účastníky doprovodné podnikatelské mise, podnikatelské 
fórum/kulatý stůl a B2B jednání 

• odlet z Kyjeva do Prahy ve večerních hodinách (cca 18:00) 

Účast v delegaci je doporučena firmám působících zejména v oblastech: letecký průmysl, důlní 
průmysl, energetika, environmentální technologie, obranný průmysl, vodohospodářství, 
zemědělský a potravinářský průmysl. 

Podrobnosti, přihlášky na: 

https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-
seminare/13322-podnikatelska-mise-s-mistopredsedou-vlady-na-ukrajinu 

Uzávěrka závazných přihlášek je 14. 02. 2020. 

3. Setkání s ministrem průmyslu a obchodu  20. 02. 2020 Plzeň 

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji společně s AMSP ČR a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu pořádají dne 20.02.3020 odpoledne v Plzni diskusní setkání s místopředsedou 
vlády a ministrem průmyslu a obchodu panem Karlem Havlíčkem. Hlavním tématem bude stav 
naplňování tzv. živnostenského balíčku, který je klíčový pro významné snížení administrativní 
zátěže pro živnostníky a malé a střední podnikatele. 

Gestorem živnostenského balíčku je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Ministerstvem financí a dalšími resorty. Balíček obsahuje desatero záměrů, včetně na ně 
navazujících konkrétních kroků a termínů, z čehož některé už jsou splněny a další jsou 
postupně naplňovány. 

Program setkání, podrobnější informace, registrace na: 

https://drive.google.com/file/d/1wnl6hK1tnuk_btYxhRms1-BCOh9XmBO4/view 


