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PRAHAKlavíry Petrof, zdravotnic-
ká lůžka Linet, pivo Zubr ale
i sladkosti značky Marlenka – to
je jen krátký výčet produktů
z Česka, které se představí na ve-
letrhu zemí střední a východní Ev-
ropy (China-CEEC Expo), který
se uskuteční od 8. do 11. června
ve východočínském městě
Ning-po v provincii Če-ťiang.
Čínská média akci prezentují
jakomožnost pro Čínu i pro účast-
nící se státy Evropy využít ob-
chodní příležitosti. Kvůli pande-
mii však cizinci až na výjimky na
akci nemohou. „Návštěvu“ mo-
hou absolvovat pouze online.
Na veletrhu v Ning-po se budou

snažit uspět se svými výrobky de-
sítky českých firem. Mezi účastní-
ky, jak vyplývá z internetových
stránek veletrhu, najdeme pestrou
paletu tuzemských producentů,
mezi nimiž figuruje například au-
tomobilka Škoda Auto, sklárny
Moser, Crystalex či Preciosa, ale
třeba i Pivovar Zubr nebo výrobce
nanovláken Respilon.

Veletrh jako součást restartu
Společnost Petrof se veletrhu
účastní každoročně. „Je to prestiž-
ní akce a především nyní, kdy
jsme přišli o možnost prezentovat
se na světových veletrzích kvůli
covidu, je tato výstava pro nás zají-
mavá,“ řekla LN Zuzana Ceralová
Petrofová, prezidentka a majitelka
firmy. Pro Petrof je čínský trh dů-
ležitý. „Je zde ochota hrát na piana
a platit za ně včas,“ podotýká.
Loni po návštěvě předsedy Se-

nátu Miloše Vystrčila (ODS) na
Tchaj-wanu odmítli Číňané ode-
brat dohodnutou zásilku nástrojů.
Situace se ale již uklidnila. „Byla
to pouze krátkodobá záležitost,
naše vztahy s čínskými partnery
jsou dlouhodobé,“ uzavírá prezi-
dentka Petrofu.
Do Ning-po míří i české pivo.

„Přímo v Ning-po budeme vysta-
vovat jak piva značky Zubr, tak
i piva ze sesterských pivovarů Li-
tovel a Holba,“ upřesňuje Tomáš
Pluháček, ředitel Pivovaru Zubr.
Firmu bude zastupovat dlouhole-
tý čínský obchodní partner. „Po-
dobných veletrhů jsme se účastni-
li již v minulosti v Šanghaji,
v Hongkongu a v Čchang-ša,“
říká Pluháček s tím, že čínský trh
je zajímavou exportní destinací,
ale prosadit se tam není jednodu-
ché. „Vyvážíme tam již řadu let,
ale k našim největším exportním
destinacím Čína zatím nepatří.
Třeba se to v budoucnu změní,“
dodal Pluháček.

Společnost Respilon chce
v Ning-po ukázat hlavně svůj uni-
kátní samosterilizační respirátor.
„Není to naše první expo, na kte-
rém se v Číně prezentujeme,
a jsme rádi za tuto možnost vysta-
vovat,“ říká Jana Zimová, výkon-
ná ředitelka firmy, pro níž je akce
i jakýmsi symbolem návratu do
postpandemického normálu.
Respilon má pobočku v Číně

od roku 2017. „Tehdy jsme dodá-
vali hlavně na asijské trhy, proto-
že ochranu dýchacích cest použí-
vali v Evropě pouze pacienti.
V Asii se ale kvůli znečištěnému
ovzduší nosily masky běžně,“ vy-
světluje Zimová. Pandemie vše
změnila. Dnes je pro Respilon trh
v Evropě a v Americe stejně důle-
žitý jako ten asijský.
Veletrh v Ning-po se uskuteční

na ploše 200 tisíc metrů čtvereč-
ních a očekává se, že se bude pre-
zentovat okolo 300 evropských
výrobců, jejichž zboží si přijde
prohlédnout na šest tisíc nákup-
čích. Drtivá většina návštěvníků
budou Číňané. Kvůli pandemii
jsou nastavena striktní pravidla.
Mimo diplomatů, vystavovatelů
a nákupčích, kteří ale před zaháje-
ním veletrhu pobývali dva týdny
v karanténě, nejsou žádní zahra-
niční účastníci na akci pozváni.
Využít tak mohou pouze online
přenosů.

Spolek 17+1 obchází Brusel
Čínská média věnovala přípravě
veletrhu značnou pozornost a vy-
zdvihovala spolupráci mezi Čí-
nou a blokem 17 evropských
zemí, který zahrnuje Albánii, Bos-
nu a Hercegovinu, Bulharsko,
Černou Horu, Česko, Estonsko,
Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Makedonii, Polsko, Ru-
munsko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko a od roku 2019 také Řec-
ko. Peking již dříve oznámil, že
v následujících pěti letech chce
z těchto 17 států dovézt zboží za
170 miliard dolarů. Dle čínských
statistik dosáhla hodnota čínské-
ho dovozu z těchto zemí v prvním
čtvrtletí letošního roku 8,17 mi-
liardy dolarů, což představuje té-
měř 45procentní nárůst oproti loň-
sku. Jenže v opačném směru,
tedy do 17 zemí střední a východ-
ní Evropy, dodala Čína zboží za
skoro trojnásobnou sumu.
O veletrhu China-CEEC Expo

se jednalo během online summitu
platformy 17+1, který se konal za-
čátkem února letošního roku.
Vznik sdružení v roce 2012 inicio-
vala Čína. Platformamá podporo-
vat spolupráci mezi zeměmi, a to
hlavně ve třech prioritních oblas-

tech, kterými jsou infrastruktura,
vyspělé technologie a zelené tech-
nologie. I když je projekt 17+1
označován za regionální, jeho ak-
tivita je posuzována i z globální-
ho hlediska. A v této souvislosti
vůči němu často zaznívá kritika.
Například Evropský parlament
platformu kritizuje, že podkopá-
vá jednotu EU, která byměla s Čí-
nou vyjednávat jako jeden celek.
Zdá se ale, že vstřícnost vůči

Číně je alespoň u některých člen-
ských zemí platformy narušena.
V březnu litevskýministr zahrani-
čí Gabrielius Landsbergis konsta-
toval, že platforma 17+1 nepřines-
la Litvě téměř žádný užitek. A ur-
čitý signál vyslalo i šest zemí –
Bulharsko, Estonsko, Litva, Lo-
tyšsko, Rumunsko a Slovinsko –,
které na únorovém online summi-
tu zastupovali místo nejvyšších
představitelů, jako jsou prezidenti
a premiéři, níže postavení politici.

V Číně je ochota hrát na piana a platit za ně včas, říká Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka a majitelka firmy Petrof.
Loni po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu odmítli Číňané odebrat dohodnutou zásilku nástro-
jů. Situace se ale již uklidnila. „Byla to pouze krátkodobá záležitost,“ dodala Petrofová. FOTO MAFRA – MARTIN VESELÝ

Anonymní nahlížení
do katastru zůstává
PRAHA Anonymní nahlížení do
katastru nemovitostí přes inter-
net bude zachováno, i když od
června měli mít přístup napří-
klad ke jménu vlastníka nemovi-
tosti či účastníka řízení jen při-
hlášení uživatelé. Proti softwaro-
vým robotům, které využívají
spekulanti s pozemky a nemovi-
tostmi, pomůže test, oznámil vče-
ra mluvčí ministerstva zeměděl-
ství Vojtěch Bílý. Český úřad ze-
měměřický a katastrální původní
rozhodnutí omezit přístup do ka-
tastru zdůvodňoval extrémním
nárůstem počtu přístupů, který
byl z velké části tvořen nezákon-
ným vytěžováním databáze. čtk

Britové míří do
asijsko-pacifického
obchodního spolku
LONDÝN/TOKIO Členové asij-
sko-pacifické obchodní dohody
nazvané Komplexní a progresiv-
ní dohoda pro transpacifické part-
nerství (CPTPP) povolili Britá-

nii zahájit proces vstupu. Ozná-
mil to včera japonský ministr
hospodářství Jasutoši Nišimura.
Británie o členství oficiálně požá-
dala v únoru, tedy po vystoupení
z Evropské unie, aby si otevřela
nové obchodní možnosti. Dosa-
vadních 11 členských zemí
včetně Kanady, Austrálie či Me-
xika mezi sebou smluvně odstra-
ňuje 95 procent obchodních pře-
kážek. čtk

Primark otevírá
českou pobočku
PRAHA Irský řetězec s levnoumó-
dou Primark otevře v Česku svůj
první obchod už v polovině červ-
na. Na rohu Václavského náměs-
tí a Opletalovy ulice přivítá prv-
ní zákazníky ve čtvrtek 17. červ-
na v devět hodin. Jedná se v pořa-
dí o 369. pobočku na světě. Spo-
lečnost Primark zároveň uvedla,
že podepsala nájemní smlouvu
na otevření svého prvního obcho-
du také na Slovensku. jan

Klavíry, sklo i dorty míří do Číny
Na čínském veletrhu v Ning-po se představí desítky českých firem ● Většina cizinců může akci navštívit jen virtuálně

LIDOVKY.cz
Více čtěte na

LIDOVKY.cz
Více čtěte na


