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Zetis 2004      02. 03. 2020 

Informaci přináší: 

    A.ZeT    Asociace zemědělské a lesnické techniky 
sekretariát:  Veveří 102, 616 00 Brno 

T: 541 235 256     E: zet.agro@post.cz     W: www.zetis.cz  

Obsah:  COVID-19  

V posledních dnech a hodinách je jediným tématem telefonátů a e-mailů coronavirus a 
souvislosti s konáním veletrhu Techagro. 

Byť osobně považuji hysterii kolem této nemoci za důsledek mediální masáže, a aniž bych chtěl 
zlehčovat jakoukoliv chorobu, nemyslím si, že by se měl kvůli COVID-19 zastavit svět.   

Situaci průběžně projednáváme s vedením BVV. 

Argumenty nesvědčící pořádání veletrhu v plánovaném termínu: 

• Byla zrušena řada společenských a sportovních akcí, rovněž však byly bez náhrady zrušeny 
či na jiný termín přesunuty významné evropské veletržní akce: mezinárodní autosalon 
International Motor Show v Ženevě (05. – 15. 03. 2020), veletrh stavebních strojů 
SaMoTer ve Veroně (21. – 25. 03. 2020), veletrh nábytku Salone dal Mobile v Miláně (21. 
– 26. 04. 2020) a některé další.  

• Kuriózní situace nastala ve Švýcarsku v souvislosti s veletrhem Agri Messe Thun (27.02.- 
01.03.2020), který byl ve 14:00 hodin v průběhu druhého den konání na základě 
rozhodnutí spolkové rady o zákazu pořádání akcí s více než 1.000 účastníků zavřen. 

• Již dnes lze předpokládat, že návštěvnost veletrhu nebude srovnatelná s minulými 
úspěšnými ročníky.  

Rizika pozdějšího rozhodnutí o zrušení nebo posunutí termínu veletrhu: 

• Není vyloučen zákaz akce hygienikem doslova  několik dní před plánovaným začátkem 
veletrhu 

• V případě nekonání veletrhu v důsledku „vis major“ zaniknou veškeré závazky BVV 
z uzavřených smluv (čl. IX, odst. 1 Všeobecných podmínek účasti). Proto chceme znát 
představu BVV o finančním řešení v takovém případě, tedy jak budou námi vynaložené 
finance (jak za výstavní plochy, tak za realizaci expozic) využitelné v případě přesunutí na 
pozdější termín a v případě zrušení veletrhu bez náhrady. 

• K dnešnímu dni byly zaplaceny pouze plochy, nebyly ale vynaloženy kompletní náklady 
spojené s účastí; jsme v situaci, kdy je možno zachránit prozatím nevynaložené náklady 
spojené s výstavbou stánků, dopravou exponátů na výstaviště, pobytem vystavovatelů a 
jejich dopravou do Brna.  

Argumenty pro pořádání veletrhu v plánovaném termínu: 

• Podobné akce ve světě se konají v plánovaných termínech bez zbytečné hysterie 
vystavovatelů a návštěvníků. Osobně jsem byl na pozvání pořadatelů na veletrhu FIMA 
v Zaragoze (25. – 29. 02. 2020, 161.000 m2 výstavní plochy, 1.572 vystavovatelů, 240.000 
návštěvníků ze 19 zemí světa), bez problémů, bez hysterie.  

• Největší „pavilonová“ výstava v USA ConExpo – ConAgg v Las Vegas (10. – 14. 03. 2020, 
očekávaná účast 130.000 návštěvníků) potvrdila pořádání v plánovaném termínu, bez 
restrikcí, bez hysterie. 
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• V sousedním Polsku se bude konat veletrh AGROTECH Kielce (13. – 15. 03. 2020) bez 
omezení, za účasti mj. firmy Zetor Tractors. 

 

Ve čtvrtek dne 05.03.2020 se sejde za naší účasti výstavní výbor veletrhu Techagro, kde 
budou všechny  výše uvedené (a nejenom ty) argumenty posouzeny a bude přijato rozhodnutí 
o dalším budoucnosti veletrhu. Všechny členské firmy Asociace zemědělské a lesnické 
techniky i Sdružení dovozců zemědělské techniky budeme samozřejmě neprodleně 
informovat. 


