
 

 

Třetí čínský mezinárodní veletrh dovozu (CIIE) se bude konat podle plánu 

(Wang Jinsong, ekonomický a obchodní rada, Velvyslanectví ČLR v ČR) 

 

 Třetí ročník čínského mezinárodního veletrhu dovozu CIIE („China International Import 

Expo“ dále jen „veletrh CIIE”) se bude konat dne 5. listopadu 2020 v Šanghaji a srdečně zve české 

firmy k účasti na této události, která je také příležitostí proniknout na čínský trh. 

 V současné době se po celém světě šíří onemocnění COVID-19 způsobené novým typem 

koronaviru a globální ekonomický a sociální rozvoj tak čelí vážným výzvám. Posilování mezinárod-

ního dialogu a pragmatické hospodářské a obchodní spolupráce tak nabylo ještě důležitějšího 

významu než kdy jindy. Dodržet termín konání veletrhu CIIE tak, jak bylo naplánováno, je čínskou 

iniciativou pro otevření trhu vnějšímu světu, podporu multilaterálního obchodního systému, liberali-

zace a usnadnění obchodu. Je to pevné opatření Číny kladoucí důraz na podporu otevřené světové 

ekonomiky, která pomáhá budovat společný osud lidstva. Jak řekl předseda Xi Jinping, veletrh CIIE 

je věnován zboží, službám, výměně kultury a nápadů. Vítá hosty z celého světa, vypočítává světové 

zisky a naplňuje očekávání lidí z celého světa na lepší život. 

 Druhý mezinárodní čínský veletrh CIIE, který se uskutečnil minulý rok v listopadu, byl velmi 

úspěšný. Přilákal celkově 181 zemí, regionů a organizací. Celková plocha veletrhu CIIE byla 366 000 

metrů čtverečních, což bylo o 22% více plochy než za prvního veletrhu CIIE. Celkově se druhého 

veletrhu CIIE zúčastnilo 3800 společností. Více než 500 000 domácích i zahraničních zájemců se 

zúčastnilo události, kde se projednávaly obchody s celkovým obratem 71,13 miliard amerických 

dolarů, což je o 23% více ve srovnání s prvním ročníkem této události. Veletrh CIIE tak úspěšně 

uskutečnil „nákupy světa, prodej světu a prospěch pro svět” a skutečně tak dostál „postupnému 

zlepšování“ úrovně události. Veletrh CIIE je velice oceňován mezinárodním společenstvím. Za 

poměrně krátkou dobu se mu podařilo rychle dosáhnout velké návštěvnosti ze zemí a společností z 

celého světa. Veletrh CIIE se stal významnou iniciativou v historii rozvoje globálního obchodu a 

další důležitou platformou pro rozvoj mezinárodní spolupráce v nové éře. 

 Čína přikládá velký význam účasti delegace z České republiky na této události a vyzvala 

Českou republiku k účasti na veletrhu CIIE již dvakrát po sobě. Česká republika byla jedinou part-

nerskou zemí ze střední a východní Evropy v rámci druhého veletrhu CIIE a předseda Poslanecké 

sněmovny ČR Radek Vondráček byl v čele vládní i firemní delegace, která se účastnila této události 

v Číně. Česká letadla, auta, optická zařízení, klavíry, pivo, křišťál a další výrobky pocházející z České 

republiky zpopularizovaly čеské značky v Číně a vznikla zde příležitost pro větší průnik vysoce 

kvalitních českých výrobků na čínský trh. Podle statistik se zvýšil obrat českých vystavovatelů na 

druhém veletrhu CIIE oproti prvnímu o 83,6%. Podniky se velmi aktivně účastnily veletrhu CIIE a 

podařilo se jim dosáhnout reálných ekonomických zisků.  



 

 

 Třetí veletrh CIIE bude zahrnovat blok souhrnné národní výstavy, blok výstavy společností, 

blok ekonomického fóra Hongqiao a další. Celková rozloha třetího veletrhu CIIE bude 390 000 metrů 

čtverečních. Jednou z perliček a charakteristik třetího dovozního veletrhu CIIE je národní výstava o 

plánované rozloze 30 000 metrů čtverečních. Země si zde v případě zájmu mohou vystavit své 

úspěchy v oblasti rozvoje, charakteristiky podnikatelského prostředí, jedinečnost své kultury atd., 

žádné meze se nekladou. Plánovaná výstavní plocha pro obchodní činnost je 360 000 metrů 

čtverečních, které budou zahrnovat šest hlavních oblastí obchodu - služby, automobilový průmysl, 

technické vybavení, spotřební zboží, zdravotnické vybavení a lékařská péče a potravinářství a 

zemědělské produkty. Patří zde i poprvé zřízená „zóna prevence veřejného zdraví a epidemií“. Jedná 

se o klíčovou oblast věnovanou zdravotnickým zařízením a všeobecnému zdravotnictví. Tato část 

výstavy bude velmi detailně zobrazovat pokročilé mezinárodní produkty a technologie v oblasti 

mezinárodní spolupráce na prevenci epidemie pro podporu bezpečnosti veřejného zdraví. 

Mezinárodní ekonomické fórum Hongqiao bude držet krok s novými trendy v globálním 

ekonomickém rozvoji a zaměří se na nové výzvy v této oblasti a poskytne špičkovou platformu pro 

dialog v rámci globální politické a ekonomické sféry. V současné době byly již plně zahájeny práce 

na přípravách třetího dovozního veletrhu CIIE. Dostalo se nám také aktivní odpovědi vlád a 

společností z různých zemí. Na základě smluv dosáhla výstavní plocha již 60% zaplnění a 

zaregistrovalo se více než 1000 společností včetně 500 předních světových podniků.  

 Čína je druhým největším dovozcem a spotřebitelem na světě. Během příštích patnácti let se 

očekává, že Čína bude dovážet více než 30 bilionů amerických dolarů v oblasti zboží a 10 bilionů 

amerických dolarů v oblasti služeb. Čína je nakloněna vstupu výhodného, osobitého a 

konkurenceschopného zboží a služeb na rozsáhlý čínský trh čítající 1,4 miliardy obyvatel. Čína je 

ochotna se spojit se všemi stranami, posílit mezinárodní spolupráci různými způsoby prostřednictvím 

třetího veletrhu CIIE a dát impuls a inspiraci, která podpoří oživení světové ekonomiky a pomůže 

společně vybudovat komunitu, kterou bude sdílet budoucnost celého lidstva.  

 Upřímně doufám, že se této události v Číně zúčastní mnoho českých společností a že tak plně 

využijí potenciál této klíčové platformy pro mezinárodní spolupráci, která pomůže více českým 

výrobkům vstoupit na čínský trh a dobře tak poslouží lidem obou zemí! 


