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1. Další mezinárodní veletrhy odloženy 

EuroTier Hannover 2020 
DLG (německá zemědělská společnost) odkládá významný světový veletrh pro chov zvířat 
EuroTier, který měl probíhat ve dnech 17. - 20. 11. 2020  na výstavišti v Hannoveru. Důvodem 
je přetrvávající nejistá mezinárodní situace ohledně pandemie koronaviru. Nové datum je 
stanoveno na 09. - 12. 02. 2021. 

GaLaBau Norimberk 2020 
Mezinárodní veletrh zahradní a krajinářské tvorby, stavby dětských, sportovních a golfových 
hřišť GaLaBau Norimberk, původně plánovaný na termín 16. - 19. 09. 2020, byl zrušen bez 
náhrady, další ročník se uskuteční až v termínu 14. – 17. 09. 2022. 

2. E-meet Ázerbájdžán 

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade  v Baku, vzhledem k tomu, že pro letošní rok byly 
v tuzemsku zrušeny nebo přeloženy na rok 2021 všechny výstavní akce, nabízí našim firmám 
e-meet s ředitelem zahraniční kanceláře v Baku Pavlem Zelenkou, MBA on-line , kde mohou 
získat informace a zajímavé exportní podněty v oblasti zemědělství a zemědělské 
techniky  v Ázerbájdžánu. Pokud firmy budou mít zájem, nejen o Ázerbájdžán,  nechť se 
prosím přihlásí  přes následující odkaz: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-
akci/e-meet-export-2020 .  

Ázerbájdžán – zemědělství, bližší informace: 

Ázerbájdžánská vláda považuje za jeden z nejperspektivnějších sektorů právě agrární sektor. 
Hlavními ázerbájdžánskými zemědělskými plodinami jsou bavlna, tabák a čaj, mezi tradiční 
oblasti specializace však patří i živočišná výroba, vinařství a zahradnictví, velmi rozvinuté je i 
pěstování zeleniny a subtropického ovoce. Zájem je o společné výrobní podniky, zemědělskou 
techniku, technologie zpracování zemědělské produkce i zařízení na přepracování živočišného 
odpadu na granulované hnojivo, případně o výstavbu malých bioplynových stanic. Plány 
rozvoje komplexu Baku Agro park, který patří k nejmodernějším zemědělským podnikům 
v regionu a svou produkci vyváží do dalších postsovětských a evropských zemí, zahrnují 
rozšíření skleníkové plochy, což dává příležitost k uplatnění nových technologií a inovativních 
technických řešení z ČR. Zájem ázerbájdžánských zemědělců o techniku vychází i ze specifik 
horského terénu. Sucho z posledních let zvýraznilo zájem ázerbajdžánské vlády o investice do 
vodohospodářství, což vytváří příležitosti pro česká řešení v oblasti zavlažování a rybníkářství, 
ale i čištění vod a kontaminovaných půd. 
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3. Průzkum dopadů pandemie Covid-19 na zahraniční obchodní aktivity firem 

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí 
průzkumu dopadů pandemie COVID-19 na zahraniční obchodní aktivity firem. 

 Průzkum do určité míry navazuje na zjišťování Svazu průmyslu a dopravy ČR z dubna letošního 
roku, je však detailnější a poskytne Ministerstvu průmyslu a obchodu podněty pro nastavení 
proexportních nástrojů jak pro nejbližší období po opatřeních z důvodu celosvětové pandemie 
COVID-19, tak i v dlouhodobějším horizontu. Jeho výsledky budou tedy důležité z hlediska 
nastavení budoucích státních programů podpory exportu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude z výsledků průzkumu také čerpat informace pro 
nastavování oficiálních pozic ČR na úrovni EU při dalším vyjednávání obchodních dohod 
s třetími zeměmi a uskupeními či pro zlepšování podmínek firem v rámci EU. 

Dotazník otevřete zde: Dotazník Covid 

Termín pro vyplnění dotazníku: do 28. června 2020 

4. Zahraniční report Covid-19 ke dni 22.06.2020 

Zahraniční report ke dni 22.06.2020  
➢ místní zástupci ČR pro agro-potravinářství (Kazachstán, Ukrajina), 

➢ zemědělští diplomaté (Čína, Srbsko, USA, Spojené arabské emiráty, Rusko, Libanon), 

je přiloženém souboru. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrFOdVaxMbcAQpMuOERl06ntmTWgkr8HeOn8xjHPwzlVL-rQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

