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Veletrhy Brno, a.s., 
je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno,

IČO 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno.

Ostatními členy tohoto koncernu jsou:



4   Veletrhy Brno, a.s.



Veletrhy Brno, a.s.   5

Exhibitions are the places where people and markets meet. 

And through all changes have seen in societies, cultures, 

and people, the market places have adapted and evolved. 

We bring people together, we bring markets together, we 

build the future together.

(Veletrhy jsou místem, kde se potkávají lidé a trhy.  Veletrhy 

se rozvinuly a přizpůsobily se všem změnám ve společnos-

ti, kultuře a chování lidí. Spojujeme lidi, spojujeme trhy 

a společně tvoříme budoucnost.)

Corrado Peraboni

prezident UFI (Union des Foires Internationales)
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Jsem tady téměř jako inventář, protože sem jezdím pravi-

delně a jezdím sem rád. Vážím si práce těch, kdo Meziná-

rodní strojírenský veletrh organizují.

Miloš Zeman

prezident České republiky
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Úvodní slovo primátora statutárního města Brna

Vážené dámy, vážení pánové, 

zkoumání evropské veletržní nabídky přivede každého 

návštěvníka i obchodníka dříve nebo později až k nám 

na brněnské výstaviště. Není divu. Veletrhy mají dlou-

hou tradici, jež započala už v roce 1928. Duch starých 

veletržních časů ale nikam nezmizel, právě naopak. 

Ročně se na výstavišti vystřídají desítky akcí, které 

prezentují téměř všechny obory výroby a služeb. Díky 

nim mají areály zvučné jméno, rezonující celým svě-

tem.

Brněnské výstaviště patří se svou výstavní plochou 

130 000 m2 mezi největší na světě. Řada budov se řadí 

mezi skvosty funkcionalistické architektury a kromě 

své „užitečné“ role plní také tu estetickou. Ročně tato 

místa navštíví více než jeden milion lidí. Díky tvrdé 

práci více než 200 zaměstnanců se však Veletrhy Brno, 

a.s., posouvají stále dál. Důkazem je například letoš-

ní, pro Brno první ročník Olympijského festivalu, který 

ukázal, že potenciál areálu ještě stále nebyl ani zda-

leka naplněn.

V následujících měsících se pokusíme laťku posunout 

zase o kousek výše a stoleté výročí vzniku samostat-

ného českého státu oslavíme na festivalu RE:PUBLIKA 

1918–2018. Tato velkolepá akce vám nabídne výlet 

do minulosti, do dnes tak nostalgicky vnímané prv-

ní republiky, kdy se svět řítil dopředu hnán řadou vý-

znamných osobností, převratných vynálezů a divokých 

změn. Kromě tohoto festivalu nás ale čekají také ve-

letrhy zaměřené na všechno možné od elektrotechniky 

po myslivectví.

Chceme, aby Brno bylo i nadále městem, o němž se ví, 

městem, kam míří vystavovatelé, investoři i kupci. Pře-

jeme si zůstat na předních pozicích výstavního byzny-

su, být křižovatkou obchodu a místem, kde se aktivně 

setkávají úspěšní lidé z celého světa. Velice se těším 

na výzvy s tím spojené, ale zároveň nepochybuji, že se 

dílo podaří a že Veletrhy Brno, a.s., zůstanou zárukou 

kvality českého výstavnictví. 

Petr Vokřál

primátor statutárního města Brna 
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Po historicky přelomovém a hospodářsky úspěšném 

roce 2016 vývoj hospodaření fi rmy i v roce 2017 potvr-

zuje, že společnost Veletrhy Brno, a.s., je ekonomicky 

silná a je vedoucí veletržní správou nejen v České re-

publice, ale i v zemích střední a východní Evropy. 

Veletrhy a kongresy jako nástroje „živého marketingu“ 

jsou nadále nenahraditelnou formou obchodního styku 

a prezentace. Zmodernizovaná infrastruktura brněnské-

ho výstaviště spojená s know-how společnosti při orga-

nizování velkých veletržních a hostujících kongresových 

a kcí jsou podstatou úspěchu podnikání společnosti. 

Veletrhy se potkávají a propojují s digitálním prostře-

dím, ale podstatou obchodování zůstává vzájemná 

důvěra partnerů a obchod uskutečněný „tváří v tvář“. 

Z toho důvodu je činnost Veletrhů Brno, a.s., zaměřena 

převážně na oborové B2B akce.

Celkový obrat společnosti Veletrhy Brno, a.s., dosáhl 

v roce 2017 hodnoty 1 068,0 mil. Kč. Hospodářský vý-

sledek před zdaněním činil 71,0 mil. Kč. Hospodářský 

výsledek po zdanění činil 56,5 mil. Kč, což jsou jistě 

úctyhodné výsledky, mnohem lepší než stanovil plán, 

ale i očekávání nového majoritního akcionáře při pře-

vzetí vlastnického podílu od Messe Düsseldorf. Tomu-

to výsledku jistě napomohl vývoj ekonomického cyklu 

a příznivá ekonomická situace fi rem, která jim umož-

ňuje vrátit se k fi remním akcím a prezentacím včetně 

účastí na veletrzích. 

Veletrhy Brno, a.s., jsou nejen organizátorem vlastních 

veletržních akcí ve vlastním výstavním areálu, ale i do-

davatelem s tím spojených technických služeb v Brně 

a zahraničí. Poskytováním služeb pro zahraniční vy-

stavovatele v tuzemsku a za jeho hranicemi se stávají 

jedním z nejvýznamnějších vývozců služeb, tedy ne-

hmotného vývozu. 

Těší mne, že i Hospodářská komora ČR ocenila společnost 

jako exportéra a její přínos pro český export organizací 

Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jsem potěšen 

i tím, že vedení města Brna jako hlavní akcionář oceňuje 

ekonomické a propagační přínosy, které Veletrhy Brno, 

a.s., svou činností vytváří. Věřím, že výsledky roku 2018 

potvrdí pozitivní trajektorii vývoje společnosti.

Jiří Kuliš

předseda představenstva

Veletrhy Brno, a.s.
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Název 

držitele akcií

počet 

zaknihovaných 

akcií na majitele

podíl 

na zákl. 

kapitálu %

Statutární město Brno 125 837 535 100

Základní údaje o společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137. Na 

základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně 

ze dne 24.10.2001 (č.j. F 22304/2000,  F 22654/2000, 

B 3137/4/3) společnost Veletrhy Brno, a.s., přebrala 

k 31.10.2001 veškeré obchodní jmění společnosti Brněnské 

veletrhy a výstavy, a.s. z důvodu sloučení.

Obchodní jméno společnosti: Veletrhy Brno, a.s.

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ: 25582518, DIČ: CZ25582518

Právní forma: akciová společnost 

Datum vzniku účetní jednotky: 26. listopadu 1999

Základní kapitál: 1 258 375 350,- Kč

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3137

Jediný akcionář: Statutární město Brno (IČ 44992785)

It is a pleasure to visit the International Engeneering Fair 

MSV 2017 in Brno, Czech Republic. It is one of the very im-

portant and prestigious fairs not only in Central and East 

Europe, but in the whole world.

(Bylo mi potěšením navštívit Mezinárodní strojírenský 

veletrh MSV 2017 v Brně. Je to jeden z velmi důležitých 

a prestižních veletrhů nejen ve střední a východní Evropě, 

ale v celém světě.)

C. R. Chaudhary

ministr průmyslu a obchodu Indie
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Předmětem podnikání akciové společnosti Veletrhy 

Brno je poskytování obchodních služeb v oblasti po-

řádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areá-

lu včetně poskytování technických služeb spojených 

s touto činností. 

Společnost Veletrhy Brno, a.s. je renomovanou vedoucí 

veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami vele-

tržních expozic pro tuzemské a zahraniční zákazníky 

v zahraničí je rovněž významným exportérem obchod-

ních služeb. Brněnské výstaviště představuje v ČR a SR 

unikátní infrastrukturu pro konání hromadných akcí 

– veletrhů, kongresů, fi remních, kulturních a sportov-

ních akcí. 

Svojí činností představuje společnost významného 

hospodářského multiplikátora ekonomiky města Brna 

a jihomoravského regionu s dopadem na zaměstnanost 

malých a středních podniků a cestovní ruch. 

V rámci fi remní společenské odpovědnosti se společ-

nost významně podílí na podpoře vzdělávání, podni-

kání a podpoře neziskových oblastí kultury a sportu, 

památkové péče a dalších.

Profi l společnosti

Před dvěma lety jsme měli jako město možnost převzít 

akciové podíly ve společnosti Veletrhy Brno. A jsem velmi 

rád, že se toto rozhodnutí ukazuje jako správné. Musím 

říci, že se to pozitivně podepisuje i na ekonomice města.

Petr Vokřál

primátor statutárního města Brna
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Představenstvo

Ing. Jiří Kuliš

předseda představenstva 

Ing. Pavel Staněk

místopředseda představenstva

Mgr. Jitka Ivičičová

členka představenstva 

Ing. Jaroslav Rubeš

člen představenstva

Jiří Švachula

člen představenstva

Ing. Petr Vokřál

člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Kacer

předseda dozorčí rady 

Ing. arch. Petr Bořecký

člen dozorčí rady 

JUDr. Michaela Dumbrovská

členka dozorčí rady

PhDr. Karla Hofmannová

členka dozorčí rady

Jana Vaculíková

členka dozorčí rady

Vedení společnosti

Ing. Jiří Kuliš

generální ředitel

Ing. Jaroslav Rubeš

ekonomicko-správní ředitel

PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc., MBA

obchodní ředitelka a prokuristka

Ing. Tomáš Moravec

obchodní ředitel a prokurista

Složení orgánů společnosti / Vedení společnosti
stav k 31. 12. 2017
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I přes všechny moderní komunikační technologie stále zů-

stává důležitý osobní kontakt, důvěra a ona chemie mezi 

partnery, která je v obchodě nepostradatelná. Mezinárodní 

strojírenský veletrh je ideální příležitostí pro prodlužování 

starých přátelství a vznik nových. 

Jiří Havlíček

ministr průmyslu a obchodu
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Struktura společnosti

Ekonomicko-správní úsek 

Ekonomicko-správní ředitel

Jaroslav Rubeš

Vnější vztahy

Ředitel vnějších vztahů

Radoslav Klepáč

Odbor marketingu 

a komunikace

Vedoucí odboru

Jiří Smetana

Odbor personálně-mzdový

Vedoucí odboru

Rostislav Fojtík

Odbor fi nanční

Vedoucí odboru

Martin Růžička

Odbor účetnictví

Vedoucí odboru

Jana Vaculíková

Odbor nákupu

Vedoucí odboru

Ludmila Mannová

Provoz správy areálu 

Vedoucí provozu

Vladimír Piák

Odbor controllingu 

Vedoucí odboru

Tomáš Fila

Odbor informatiky

Vedoucí odboru

Martin Kaspar
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Představenstvo

Jiří Kuliš – předseda představenstva

Pavel Staněk – místopředseda

Jitka Ivičičová – člen

Jaroslav Rubeš – člen

Jiří Švachula – člen

Petr Vokřál – člen 

Dozorčí rada     

 

Jaroslav Kacer – předseda dozorčí rady 

Karla Hofmannová – člen

Jana Vaculíková – člen (zástupce zam.)

Michaela Dumbrovská – člen

Petr Bořecký – člen

Generální ředitel

Jiří Kuliš

Projektový tým 1 

Vedoucí manažer projektu

Radim Tichý

Projektový tým 2 

Vedoucí manažer projektu

Miloň Mlčák

Projektový tým 4 

Vedoucí manažer projektu

Gabriela Císařová

Projektový tým 5

Vedoucí manažer projektu

Jan Kuběna

Projektový tým 

typové expozice

Vedoucí manažer týmu

Libor Urbánek

Odbor logistiky 

Vedoucí odboru

Petr Blaha

Projektový tým realizace 1 

Vedoucí manažer týmu

Michal Čechura

Projektový tým realizace 2

Vedoucí manažer týmu

Robert Grof

Projektový tým 7

Vedoucí manažer projektu

Jiří Rousek

Projektový tým služby

Vedoucí manažer týmu

Martin Škarka

Projektový tým 

meziveletržní pronájmy

Vedoucí manažer projektu

Jan Klimeš

Obchodní skupina 1

Ředitelka obchodní skupiny

Dana Maria Staňková

Obchodní skupina 2

Ředitel obchodní skupiny

Tomáš Moravec

Stav k 31. 12. 2017
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Dceřiné společnosti

Členství společnosti v organizacích a sdruženích; zahraniční seskupení, 

která spolupracují s projekty společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Členství v odborných veletržních sdruženích

• UFI – Světová asociace veletržního průmyslu

• CENTREX – Středoevropská unie pro veletržní statistiky

• CEFA – Svaz organizátorů veletrhů ve střední Evropě

• OSPI – Mezinárodní sdružení zástupců fi rmy Octanorm

• SOVA – Společenství organizátorů výstavních akcí ČR

• IFES – Mezinárodní federace výstavářských fi rem  

• AVF – Asociace výstavářských fi rem ČR

Spolupracující zahraniční veletržní sdružení

• CECIMO – Evropský výbor pro spolupráci v průmyslu obráběcích a tvářecích strojů

• COPE – Konfederace organizátorů obalových veletrhů

• EUMABOIS – Evropské sdružení výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení

• AUMA – Svaz německého veletržního průmyslu

Členství v oborových svazech

• Svaz průmyslu a dopravy ČR

• Hospodářská komora České republiky

• Regionální hospodářská komora Brno

• Svaz obchodu a cestovního ruchu

• ElA – Českomoravská elektrotechnická asociace

Členství ve smíšených hospodářských komorách

• Česko-německá obchodní a průmyslová komora

• Francouzsko-česká obchodní komora

• Komora pro hospodářské styky se SNS

• Česko-turecká smíšená obchodní komora

• HST – Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika

ALBERGA, a.s., v likvidaci, v konkurzu 49 %

BRNO INN, a.s. 74,17 %

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o. 100 %

BVV FAIR TRAVEL s.r.o., v likvidaci 100 %

CENTREX mezinárodní sdružení 25 %

EXPO restaurace, a.s., v likvidaci 100 %

Kongresové centrum Brno, a.s. 66 %

Vlečka BVV společnost s ručením omezeným 100 %
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Zahraniční zastoupení

BELGIE / LUCEMBURSKO

– FAIRWISE BVBA, Gent

BĚLORUSKO

– EURO-GRAND s.r.o., Brno / Minsk

BULHARSKO

– NATALIE LASÁKOVÁ RAEVA, Sofi e

ČÍNA

–  CCPIT Machinery Sub Council (MSV, Techagro),

Peking

–  CMEC International Exhibition Co. Ltd.,

Peking (MSV, Techagro)

–  Beijing Most International Exhibition Co. Ltd. 

(BEIJING MOSTEXPO) (STYL, KABO), Peking

–  China Electronics International Exhibition 

& Advertising  Co. Ltd. (CECEXPO)                      

 Peking (IDET, PYROS, ISET)

–  Printing And Printing Equipment Industries 

Association Of China (PEIAC) (EMBAXPRINT), 

Peking             

FRANCIE

–  CCFT SERVICES, s.r.o., FRANCOUZSKO-ČESKÁ 

OBCHODNÍ KOMORA, Praha 

–  P&C International (IDET), Bouloc

CHORVATSKO, SRBSKO, MAKEDONIE, 

BOSNA A HERCEGOVINA 

–  CENTAR ZA RAZVOJ I MARKETING d.o.o., Záhřeb

INDIE

–  Comnet Exhibitions Pvt. Ltd., Nové Dillí 

INDONÉSIE 

–  WAKENI, PT. WAHANA KEMALANIAGA, Jakarta

ITÁLIE 

–  HONEGGER GASPARE srl, Milán

KANADA

–  MATHIESON COMMUNICATIONS

La Salle, Québec 

 KOREA 

–  RHEINMESSE CO., LTD., Soul

MAĎARSKO

–  BD-EXPO Kft., Budapešť

NIZOZEMSKO

–  FAIRWISE BV, Haag

NĚMECKO 

–  AHK SERVICES s.r.o., Praha / Berlín

–  CCO Creative Consulting GmbH (IDET, PYROS, ISET), 

Feldkirchen/Mnichov

POLSKO / ESTONSKO / LITVA/ LOTYŠSKO

–  AGENCJA PROMOCJI EKSPORTU, Čenstochová

PORTUGALSKO 

–  WALTER & CIA. LDA., Lisabon

RAKOUSKO

–  B-CONSULT PETER KUKACKA, Vídeň

RUMUNSKO

–  BURSA ROMANA DE AFACERI, Bukurešť

RUSKO 

–  EURO-GRAND s.r.o., Brno / Moskva

–  OOO VYSTAVKI BRNO, Moskva 

ŘECKO

–  HELLENIC FASHION INDUSTRY ASSOCIATION – 

SEPEE, Soluň

SLOVENSKO

–  ALFAcon, s.r.o., Bratislava

–  TRENČIANSKA REGIONÁLNA KOMORA SOPK, Trenčín 

ŠPANĚLSKO 

–  Argos Consulting Network, S. L., Zaragoza

TCHAJ-WAN

–  KAIGO Co. Ltd., Tchaj-pej 

THAJSKO 

–  BLI (THAILAND) Co. Ltd., Bangkok 

TURECKO

–  ATLAS EXPO, Tarabya – Istanbul 

          

UKRAJINA 

–  EXPOSERVICE INTERNATIONAL, Kyjev 

          

USA 

–  P&C International (IDET, PYROS, ISET), Bouloc

VELKÁ BRITÁNIE / JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

–  INTEC EXPORT INTELLIGENCE LIMITED, 

Haywards Heath, Západní Sussex 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 

Veletrhy Brno, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017

Na celkovém obratu projektů v roce 2017 se jednotlivé činnosti podílely následovně:

 prodej plochy (43 %) 397,3 mil. Kč

 výstavba expozic (12 %) 108,0 mil. Kč

 technické přívody a další služby (6 %)  56,4 mil. Kč

 výstavba expozic v tuzemsku a zahraničí (27 %) 253,3 mil. Kč

 hostující akce (12 %)  107,6 mil. Kč

V roce 2017 došlo ke zlepšení hospodářského výsledku 

oproti plánu o 39,3 mil. Kč, a to z původně plánova-

ného zisku 17,3 mil. Kč na 56,5 mil. Kč. Plánovaná 

příspěvková marže fi rmy byla překročena o 46,3 mil. Kč 

(9,7 %). Na tomto zlepšení se podílely především pro-

jekty – MSV (překročení plánované příspěvkové marže 

o 23 mil. Kč), kumulát veletrhů IDET, PYROS a ISET 

(překročení plánu o 12,1 mil. Kč), hostující akce (pře-

kročení plánu o 12,1 mil. Kč). 

Významného zlepšení výsledku hospodaření bylo dosa-

ženo i zásluhou derivátových operací (zlepšení oproti 

plánu o 10,3 mil. Kč).

V roce 2017 došlo k prodeji pozemku Regionální hos-

podářské komoře Brno (pozitivní dopad do výsledku 

podniku ve výši 3,2 mil. Kč). Celkový hospodářský 

výsledek společnosti před zdaněním byl zisk ve výši 

71,0 mil. Kč. 

Hospodářské výsledky roku 2017

Obrat z obchodní činnosti dosáhl 922,6 mil. Kč 

(o 85,9 mil. Kč více oproti plánu). Příspěvková marže 

z obchodní činnosti překročila plán o 10,3 %. Výsle-

dek z ostatních podnikatelských činností překročil plán 

o 5,8 %. 

Celkový obrat společnosti Veletrhy Brno, a.s., do-

sáhl v roce 2017 hodnoty 1 068,0 mil. Kč. 

Hospodářský výsledek před zdaněním činil 71,0 mil. Kč. 

Bilanční suma (majetek společnosti Veletrhy Brno, a.s.,) 

zaznamenala k 31. 12. 2017 hodnotu 2 336,2 mil. Kč. 

Celková bilanční suma poklesla proti předchozímu ob-

dobí o 18,8 mil. Kč.

V průběhu roku 2017 pokračovala optimalizace fi nan-

cování společnosti z pohledu struktury zdrojů fi nanco-

vání majetku společnosti ve prospěch vlastního kapi-

tálu. Největší podíl měl k 31. 12. 2017 vlastní kapitál 

(70,1 %), dále dlouhodobé závazky (18 %) a krátkodo-

bé závazky (11 %).

K datu 15. 12. 2017 došlo k refi nancování bankovního 

úvěru. Ten byl uhrazen a současně společnost Veletrhy 

Brno, a.s., načerpala od nových věřitelů zápůjčku ve 

výši 513 mil. Kč z titulu refi nancování. Novými věři-

teli se staly společnosti z koncernu města Brna, a to 

Teplárny Brno, a.s. (300 mil. Kč s úrokovou sazbou 

1,8 % p. a.), a SAKO Brno, a.s. (213 mil. Kč s úrokovou 

sazbou 1,7 % p. a.). Zápůjčky budou uhrazeny v roce 

2022. Zároveň společnost k 15. 12. 2017 uzavřela úro-

kový SWAP, což znamenalo uhrazení částky 13,9 mil. Kč 

z vlastních zdrojů.

Ke konci roku 2017 dosahoval nesplacený zůstatek zá-

půjčky výše 513 mil. Kč.

Peněžní prostředky fi rmy dosáhly k 31. 12. 2017 hod-

noty 185,9 mil. Kč.

Celkový objem investic společnosti v roce 2017 činil 

43,6 mil. Kč. 
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Statistické výsledky roku 2017

Na brněnském výstavišti se v roce 2017 konalo 28 sa-

mostatných auditovaných veletržních projektů. Společ-

nost TERINVEST, spol. s r.o., uspořádala jako hostující 

veletrh akci AMPER/OPTONIKA, který patří k největ-

ším veletrhům v daném oboru ve střední Evropě. Dále 

se uskutečnilo dalších 57 hostujících veletržních, 

kongresových, fi remních a kulturních akcí (KARDIO, 

 GAUDEAMUS, Veletrh Ptáček, Škoda Auto Management 

Conference, Majáles a další). Nejúspěšnějšími vlastními 

veletržními projekty roku 2017 byly Mezinárodní stro-

jírenský veletrh a dále kumulát veletrhů IDET, PYROS 

a ISET. Veletrh MOTOSALON byl uspořádán společností 

Veletrhy Brno, a.s., ve smyslu smlouvy s motocyklovou 

sekcí SDA v Praze.

Hlavní veletržní projekty dle auditované pronajaté 

výstavní plochy:

MSV 40.064 m2

AMPER (hostující veletrh) 14.500 m2

Life!, Caravaning Brno 14.450 m2

IDET 14.023 m2

Veletrhy cestovního ruchu 6.687 m2

Národní výstava hospodářských zvířat 

a zemědělské techniky 6.282 m2

STYL, KABO I 6.243 m2

MOTOSALON Praha 6.164 m2

WOOD-TEC 6.159 m2

STYL, KABO II 6.142 m2

Hlavní veletržní projekty 

dle auditované návštěvnosti:

MSV 81.810

MOTOSALON Praha 58.733

Vánoční trhy 49.342

Life!, Caravaning Brno 48.354

AMPER (hostující veletrh) 43.800

Národní výstava hospodářských zvířat 

a zemědělské techniky 37.447

Stavební veletrhy Brno, MOBITEX, URBIS 

TECHNOLOGIE 35.541

IDET, PYROS, ISET 32.828

Veletrhy cestovního ruchu 30.535

PRODÍTĚ, RYBAŘENÍ 23.401

Nejvyššího obratu dosáhly projekty:

MSV 310,3 mil. Kč

IDET  49,9 mil. Kč

AMPER  25,1 mil. Kč

STAINLESS 22,2 mil. Kč

Life!, Caravaning Brno 22,1 mil. Kč

WOOD-TEC 20,4 mil. Kč

MOTOSALON Praha 20,0 mil. Kč

Národní výstava hospodářských zvířat 

a zemědělské techniky  18,6 mil. Kč

Veletrhy cestovního ruchu 18,4 mil. Kč

STYL, KABO II 17,9 mil. Kč

Čistá výstavní plocha veletržních projektů v roce 2017 

dosáhla 172,2 tis. m2, zvláštní předváděcí plocha činila 

111,7 tis. m2. Celková využitá výstavní plocha (včet-

ně předváděcí plochy a plochy hostujících akcí) činila 

v roce 2017 přes 906,8 tis. m2.

V roce 2017 navštívilo brněnské výstaviště 745,6 tis. osob 

včetně účastníků hostujících akcí. Veletržní akce BVV 

navštívilo 15,2 tis. zahraničních návštěvníků z 88 zemí. 

Celkově se na veletrzích pořádaných společností Vele-

trhy Brno, a.s., v roce 2017 představilo 4.537 vystavo-

vatelů a 1.922 dalších zastoupených fi rem z 54 zemí. 

Účetní jednotka podniká v zahraničí prostřednictvím 

provozovny Düsseldorf. Pobočka Veletrhy Brno, a.s., 

v Düsseldorfu (Niederlassung Messe Brünn – Standbau) 

zajišťuje jako jeden ze dvou výhradních dodavatelů 

Messe Düsseldorf výstavbu typových kójových expozic, 

atypických zakázkových expozic a zakázkovou výstavbu 

pro Messe Düsseldorf (vystavovatelské lounge apod.). 

Pobočka BVV v Düsseldorfu má osm stálých zaměstnan-

ců (obchodně-organizační činnost) a využívá vlastního 

výstavářského materiálu uskladněného v Düsseldorfu. 

Přípravu a organizaci montáže na místě zajišťují tři stá-

lí zaměstnanci v Brně. Součástí týmu je konstruktér pro 

přípravu výkresové dokumentace u atypických výstaveb.

Akciová společnost Veletrhy Brno, a.s., se v rámci pra-

covněprávních vztahů řídí platnou kolektivní smlouvou 

na období 2017 – 2018 z 22. 11. 2016. 

Závazky zaměstnavatele i odborové organizace uvede-

né v kolektivní smlouvě jsou průběžně plněny.

Společnost nerealizuje aktivity v oblasti výzkumu 

a  vývoje.

Jiří Kuliš

předseda představenstva

Veletrhy Brno, a.s.
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Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017

V roce 2017 pracovala dozorčí rada společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČ: 25582518, sídlem Brno, Pisárky, 

Výstaviště 405/1, PSČ 603 00 (dále jen „dozorčí rada“), ve složení:

Ing. Jaroslav Kacer

předseda

Jana Vaculíková

člen 

Ing. arch. Petr Bořecký

člen

JUDr. Michaela Dumbrovská

člen

PhDr. Karla Hofmannová

člen

Dozorčí rada se v roce 2017 sešla celkem pětkrát, ve všech případech společně s představenstvem. Dozorčí rada se ve 

sledovaném období ve své činnosti zabývala jak pevně stanovenými okruhy témat, tak ad hoc řešenými záležitostmi, 

vycházejíc z kontrolní úlohy tohoto orgánu. Dozorčí rada tak projednávala zejména hospodaření společnosti v roce 

2017, účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2016, přijetí nového znění stanov společnosti, provozní záleži-

tosti společnosti, refi nancování stávajícího bankovního úvěru formou zápůjček od společnosti Teplárny Brno, a.s., 

a SAKO Brno, a.s., plánování (Masterplan, investiční záměr výstavby nového pavilonu D a revitalizace pavilonu C, 

divadlo v areálu výstaviště, podnikatelský záměr a hospodářský plán na rok 2018), záležitosti týkající se dceřiných 

společností, zejména společnosti BRNO INN, a.s.

Dozorčí rada konstatuje, že výkon podnikatelské činnosti byl v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními 

valné hromady.

Dozorčí rada přezkoumala 5. 4. 2018 předloženou řádnou roční účetní závěrku  a došla ke konečnému závěru, 

že v účetnictví společnosti neexistují žádné důvody pro námitky a účetnictví odpovídá příslušným právním předpi-

sům. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou roční účetní závěrku. 

Dozorčí rada na svém zasedání konaném 5. 4. 2018 přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a konstatovala, že ovládané osobě 

nevznikla újma.

Ing. Jaroslav Kacer

předseda dozorčí rady

Veletrhy Brno, a.s.
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích                  

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou                    

ovládající osobou v účetním období 2017

sestavená podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o ob-

chodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) 

Statutární město Brno

602 00 Brno, Dominikánské náměstí 196/1

– ovládající osoba

podíl na hlasovacích právech ovládané osoby: 100 %

Veletrhy Brno, a.s.

603 00 Brno-Pisárky, Výstaviště 405/1

Česká republika

IČ: 25582518

– ovládaná osoba

a) Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou

– Vztah korporátní – ovládající osoba se podílela 

v roce 2017 na řízení ovládané osoby zejména 

osobní účastí v představenstvu společnosti a do-

zorčí radě ovládané osoby. Člen představenstva 

ovládané osoby Petr Vokřál je současně primá-

torem a členem Rady města Brna, místopředse-

da představenstva ovládané osoby Pavel Staněk 

a předseda dozorčí rady Jaroslav Kacer jsou čle-

ny Rady města Brna. Ostatní členové předsta-

venstva a dozorčí rady s výjimkou exekutivních 

členů těchto orgánů jsou zvolenými zastupiteli 

zastupitelstva ovládající osoby nebo jejích měst-

ských částí. Členové představenstva a dozorčí 

rady s výjimkou exekutivních členů těchto or-

gánů jsou rovněž členy orgánů jiných korporací 

s majetkovou účastí ovládající osoby. Další rovi-

nou korporátního vztahu je účast ovládané osoby 

v koncernu statutárního města Brna (viz níže).

– Vztah smluvní – ovládající a ovládaná osoba jsou 

zapojeny do vzájemných smluvních vztahů vyplý-

vajících z podnikatelské činnosti ovládané osoby, 

tj. pořádání veletrhů a výstav, výstavba expozic, 

pronájmy komerčních prostor atd., a ze specifi k 

postavení a činnosti ovládající osoby a jiných jí 

ovládaných osob. 

– Vztah fi nanční – na základě vyhl. statutárního měs-

ta Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, hradí 

ovládaná osoba ovládající osobě místní poplatek ze 

vstupného utrženého na všech akcích pořádaných 

ovládanou osobou v areálu brněnského výstaviš-

tě. Poplatek je hrazen na základě výkazů ovládané 

osoby a pravidelných předpisů pohledávky městské 

části statutárního města Brna, Brno-střed.

b) Úloha ovládané osoby v koncernu ovládající osoby

Postavení ovládané osoby v koncernu ovládající osoby 

se podává ze vztahů uvedených výše pod písm. a) 

a je vymezeno primárně skutečností majetkové účas-

ti ovládající osoby na základním kapitálu ovládané 

osoby a postavením ovládající osoby vůči členům 

koncernu statutárního města Brna, jak tato vyplývá 

z Deklarace koncernu statutárního města Brna, s níž 

vyslovilo souhlas Zastupitelstvo statutárního města 

Brna 5. 9. 2017 a již následně schválila Rada města 

Brna 26. 9. 2017. 

c) Způsob a prostředky ovládaní 

Způsob a prostředky ovládaní spočívají zejména v kor-

porátním rozhodování valné hromady, jejíž působnost 

vykonává jediný akcionář (ovládající osoba), a statu-

tárního orgánu, které vyplývá ze stanov společnosti. 

Další rovinou ovládaní je účast ovládané osoby v kon-

cernu statutárního města Brna na základě rozhodnutí 

valné hromady, jejíž působnost vykonává jediný akci-

onář, z 28. 11. 2017. Pravidla pro koncernové řízení 

jsou obsažena v dokumentu Deklarace koncernu statu-

tárního města Brna. Cílem koncernu je uplatňování tzv. 

jednotné vlastnické politiky statutárního města Brna 

jako ovládající osoby při řízení majetkových účastí jí 

vlastněných ovládaných osob a optimalizace řízení 

a hospodaření členů koncernu. 

d) Přehled jednání učiněných v posledním účetním ob-

dobí, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovlá-

dající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové 

jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastní-

ho kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední 

účetní závěrky

– Nejsou.

e) Přehled smluv mezi propojenými osobami

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – statutární město Brno (SMB)

• Smlouva o nájmu parkovišť z 1. 1. 1996 uzavřená 

mezi statutárním městem Brnem jako pronajímate-

lem a společností Brněnské veletrhy a výstavy, akcio-

vá společnost (nyní Veletrhy Brno, a.s.) jako nájem-

cem – předmětem smlouvy je přenechání ve smlouvě 

vyjmenovaných ploch ze strany SMB ve prospěch 

BVV za účelem zřízení příležitostných, nehlídaných, 

placených parkovacích stání po dobu průběhu koná-

ní akcí ve výstavním areálu za smluvně stanovené 

nájemné.
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• Nájemní smlouva z 21. 1. 2003 uzavřená mezi statu-

tárním městem Brnem jako pronajímatelem a společ-

ností Veletrhy Brno, a.s., jako nájemcem – předmě-

tem smlouvy je nájem části pozemku p. č. 168/69, 

k. ú. Pisárky, o výměře 33 m2, ve vlastnictví SMB 

za účelem provozu sanitárního zařízení za smluvně 

sjednané nájemné od BVV.

• Smlouva o umístění a užívání automatizovaného 

externího defi brilátoru – vnitřního z 26. 8. 2013 

uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společ-

ností Veletrhy Brno, a.s. – předmětem smlouvy je 

umístění a přenechání automatizovaného externího 

defi brilátoru ve vlastnictví SMB v areálu brněnského 

výstaviště a stanovení základních pravidel pro jeho 

umístění a užívání ze strany BVV.

• Smlouva o propagaci statutárního města Brna v rám-

ci akcí v areálu BVV z 19. 6. 2017 uzavřená mezi 

statutárním městem Brnem a Veletrhy Brno, a.s. – 

předmětem je propagace ovládající osoby na vyjme-

novaných veletržních akcích pořádaných BVV v roce 

2017 a 2018 za úplatu od SMB. 

• Smlouva o dílo z 2. 10. 2017 uzavřená mezi statutár-

ním městem Brnem jako objednatelem a společností 

Veletrhy Brno, a.s. jako zhotovitelem – předmětem je 

zajištění reklamních mobilních poutačů pro projekt 

DÁME NA VÁS ze strany BVV pro SMB za úplatu od 

SMB.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – Dopravní podnik města 

Brna, a.s. (DPMB)

• Smlouva o komisionářském prodeji jízdenek Integro-

vaného dopravního systému Jihomoravského kraje 

z 5. 12. 2013 uzavřená mezi společností Veletrhy 

Brno, a.s., jako komisionářem a společností Dopravní 

podnik města Brna, a.s., jako komitentem – před-

mětem smlouvy je komisionářský prodej jízdenek 

IDS JMK ze strany BVV jako komisionářem v souvis-

losti s předmětem své činnosti (pořádání veletrhů 

a výstav) za podmínek a za provizi smluvně sjed-

nanou.

• Smlouva o spolupráci z 6. 10. 2017 uzavřená mezi 

společností Veletrhy Brno, a.s., a společností Doprav-

ní podnik města Brna, a.s. – předmětem smlouvy je 

vzájemné poskytnutí služeb v souvislosti s pořádá-

ním akce BRNO FAIR CITY (vzájemné reklamní plnění 

pro DPMB a Veletrhy Brno, a.s., zajištění jízd speci-

ální reklamní tramvají, odběr jízdenek).

• Smlouva o spolupráci z 28. 2. 2017 uzavřená mezi 

společností Veletrhy Brno, a.s., a společností Dopravní 

podnik města Brna, a.s., a společností VVVI, s.r.o. – 

předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce v sou-

vislosti s akcí veletrh Výzkum Věda Inovace, kdy BVV 

poskytne pronájem výstavní plochy pro uspořádání 

akce, DPMB reklamní plnění formou pronájmu re-

klamní plochy na a ve vozidlech MHD.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – Teplárny Brno, a.s. (TB)

• Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností Vele-

trhy Brno, a.s., jako vydlužitelem a společností Tep-

lárny Brno, a.s., jako zapůjčitelem z 31. 10. 2017, 

jejímž předmětem je poskytnutí úročené zápůjčky 

peněžních prostředků BVV ze strany TB za účelem 

refi nancování stávajícího úvěru od fi nancujících 

bank v rámci koncernu statutárního města Brna; 

dluh bude uhrazen v deseti splátkách do konce roku 

2022 a bude zajištěn zřízením zástavního práva 

k části nemovitého majetku ovládané osoby.

• Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

z 10. 2. 2010 uzavřená mezi společností Veletrhy 

Brno, a.s., a společností Teplárny Brno, a.s. – před-

mětem smlouvy je dodávka a odběr tepelné energie 

za smluvně a zákonnou úpravou regulovanou cenu 

do odběrného místa: areál brněnského výstaviště.

• Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze 

sítí VN z 18. 12. 2017 a Smlouva o sdružených služ-

bách dodávky elektřiny z 18. 12. 2017 uzavřená mezi 

společností Veletrhy Brno, a.s., a společností Teplárny 

Brno, a.s. – předmětem smluv je dodávka a odběr 

elektrické energie za smluvně a zákonnou úpravou 

regulovanou cenu do odběrného místa: areál brněn-

ského výstaviště.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – SAKO Brno, a.s. (SAKO Brno)

• Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností Ve-

letrhy Brno, a.s., jako vydlužitelem a společností 

SAKO Brno, a.s., jako zapůjčitelem z 31. 10. 2017, 

jejímž předmětem je poskytnutí úročené zápůjčky 

peněžních prostředků BVV ze strany SAKO Brno za 

účelem refi nancování stávajícího úvěru od fi nan-

cujících bank v rámci koncernu statutárního města 

Brna; dluh bude uhrazen v šesti splátkách do konce 

roku 2020 a bude zajištěn zřízením zástavního práva 

k nemovitému majetku ovládané osoby.
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Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – Brněnské vodárny a kanali-

zace, a.s. (BVK)

• Smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou po-

třebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro ve-

řejnou potřebu z 19. 2. 2002 uzavřená mezi  společností 

Veletrhy Brno, a.s., jako odběratelem a společností Br-

něnské vodárny a kanalizace, a.s., jako dodavatelem 

– předmětem smlouvy je dodávka vody z vodovodu 

pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod ka-

nalizací pro veřejnou potřebu za smluvně a zákonnou 

úpravou regulovanou cenu vodného a stočného do 

odběrného místa: areál brněnského výstaviště.

• Smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou 

potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace 

pro veřejnou potřebu z 15. 1. 2003 uzavřená mezi 

společností Veletrhy Brno, a.s., jako odběratelem, 

společností BACA Leasing Alfa, s.r.o., jako vlastníkem 

nemovitosti a společností Brněnské vodárny a kana-

lizace, a.s., jako dodavatelem – předmětem smlouvy 

je dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 

a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou 

potřebu za smluvně a zákonnou úpravou regulova-

nou cenu vodného a stočného do odběrného místa: 

objekt Expoparking na ulici Křížkovského.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – STAREZ-SPORT, a.s. (STA-

REZ-SPORT)

• Nájemní smlouva o dočasném užívání odstavné plo-

chy z 1. 7. 2017 uzavřená mezi společností Veletrhy 

Brno, a.s., jako pronajímatelem a společností STA-

REZ-SPORT, a.s., jako nájemcem – předmětem smlou-

vy je úplatné přenechání části pozemku p. č. 150/1 

ze strany BVV ve prospěch STAREZ-SPORT za úče-

lem jejího užívání jako odstavné plochy pro osobní 

motorová vozidla návštěvníků koupaliště Riviéra – 

Brno, Bauerova 7, na období 1. 7.–31. 8. 2017 za 

smluvně určené nájemné refl ektující skutečnost, že 

plocha není BVV po uvedenou dobu využívána a ná-

vštěvníci koupaliště nehradí parkovné.

• Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb z 1. 7. 2017 

uzavřená mezi společností Veletrhy Brno, a.s., a spo-

lečností STAREZ-SPORT, a.s. – předmětem smlouvy je 

vzájemné plnění stran – poskytnutí inzerce v časo-

pisu Fair Inzert a poskytnutí dárkových poukazů za 

cenu vzájemně sjednanou a dohoda o úhradě smluv-

ní ceny formou vzájemného zápočtu.

• Smlouva o reklamě z 10. 5. 2017 uzavřená mezi 

společností Veletrhy Brno, a.s., a společností STA-

REZ-SPORT, a.s. – předmětem smlouvy zajištění pro-

pagace ze strany STAREZ-SPORT pro BVV různými 

prostředky propagace a reklamy na vyjmenovaných 

sportovištích v městě Brně a dalších služeb sportov-

ní povahy pro BVV.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – Národní divadlo Brno, pří-

spěvková organizace (NdB)

• Smlouva nájemní včetně služeb ze dne 6. 6. 2017 

uzavřená mezi Veletrhy Brno, a.s., jako pronajímate-

lem a Národním divadlem Brno, příspěvková organi-

zace, jako nájemcem – předmětem je pronájem pro-

stor (1/2 haly P) pro pořádání představení NdB po 

dobu rekonstrukce Janáčkova divadla.

• Smlouva o spolupráci z 28. 11. 2017 uzavřená mezi 

Veletrhy Brno, a.s., a Národním divadlem Brno, pří-

spěvková organizace – předmětem je poskytnutí 

vzájemného plnění (BVV – reklamní plnění pro NdB 

formou umístění reklamy v areálu brněnského výsta-

viště, NdB – reklamní plnění pro BVV k jednotlivým 

představením NdB a poskytnutí vstupenek na před-

stavení NdB).

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – Dům umění města Brna, pří-

spěvková organizace (DUmB)

• Smlouva z 2. 10. 2017 uzavřená mezi Veletrhy Brno, 

a.s., a Domem umění města Brna, příspěvková or-

ganizace – předmětem je poskytnutí přístupu pro 

DUmB do archivu BVV za účelem digitalizace materi-

álu týkající se výstavby areálu brněnského výstaviš-

tě v rámci projektu Brněnské architektonické stezky.

f) Prohlášení o absenci újmy způsobené ovládané osobě

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve sle-

dovaném účetním období nevznikla ovládané osobě ze 

vztahů s ovládající osobou a osobami ovládanými stej-

nou ovládající osobou újma.

g) Prohlášení o výhodách/nevýhodách plynoucí pro 

ovládanou osobu ze vztahů s propojeným osobami

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že vztahy 

mezi propojenými osobami výše v této zprávě uvedené 

jsou pro osoby v koncernu ekonomicky vyvážené a vzá-

jemně výhodné. 

V Brně dne 15. března 2018 

Představenstvo Veletrhy Brno, a.s. 
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Zpráva nezávislého auditora – konsolidovaná
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Zpráva nezávislého auditora – konsolidovaná
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Zpráva nezávislého auditora – nekonsolidovaná
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Zpráva nezávislého auditora – nekonsolidovaná
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Konsolidovaná účetní závěrka 
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Nekonsolidovaná účetní závěrka 
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Firemní společenská odpovědnost v roce 2017

Společnost Veletrhy Brno, a.s., řadí mezi své priority 

kromě veletržního podnikání také společenskou odpo-

vědnost. Společnost podporuje vybrané aktivity přímo 

formou fi nančního plnění, ale prioritně využívá k pod-

poře oblast svého podnikání, tedy veletrhy a festivalo-

vé akce na výstavišti. Veřejně prospěšné aktivity spo-

lečnosti lze rozdělit podle následujících oblastí:

 

1. Podpora technického a odborného vzdělávání 

2. Podpora sportu a kultury

3. Charita a veřejně prospěšné akce

4. Podpora synergie s občany města

5. Ochrana životního prostředí

6. Památková péče

Podpora technického a odborného vzdělávání

Vzdělávání společnost podporuje dlouhodobě. Vyplý-

vá to z podstaty veletrhu jako nástroje pro prezenta-

ci nových technologií a inovací. Podpora technické-

ho a odborného vzdělávání je založena na spolupráci 

s odbornými a vysokými školami a probíhá na několika 

úrovních. Jsou to spolupráce při přípravě veletržních 

akcí, účast v hodnotitelských komisích, prezentace 

škol na veletržních akcích za zvýhodněných podmínek, 

poskytování studentských vstupenek, podpora stu-

dentských soutěží a poskytování lektorů pro výuku.

Podpora prezentace vysokých a středních škol a dalších 

nekomerčních institucí je realizována formou poskyt-

nutí prezentačních možností za nekomerčních pod-

mínek (transfer technologií, výsledky výzkumu). Výše 

podpory účasti na vybraných veletrzích je 1,9 mil. Kč. 

Pro veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) byl poskytnut 

prostor za nekomerčních podmínek. 

Zlevněné vstupné na veletrhy je poskytováno v rámci 

podpory odborného vzdělávání

pro studenty. Pro účast technických škol na vybraných 

veletrzích bylo poskytnuto zvláštní vstupné.

Celková výše podpory vzdělávání dosáhla v roce 

2017 hodnoty 11,7 mil. Kč. 
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Podpora sportu

Společnost poskytla v rámci podpory sportu, zejména 

mládeže, fi nanční plnění subjektům:

Letní olympiáda dětí a mládeže 360 tis. Kč

KOMETA GROUP, spolek 550 tis. Kč

STAREZ – SPORT, a.s. 200 tis. Kč

Asociace malého fotbalu ČR 100 tis. Kč

Podpora sportovních aktivit je řešena také poskytnu-

tím nekomerčních podmínek v rámci sportovních vele-

trhů a festivalů nebo poskytnutím prostoru výstaviště 

pro vybrané sportovní akce v době mimo veletrhy.

Mezi podporované sportovní aktivity v rámci veletr-

hů patří např. Indoor ME Biketrial, festival cestování, 

nebo Rally Hustopeče. Podpora je poskytována formou 

nekomerčního pronájmu. 

V období mimo veletržní akce společnost poskytuje 

prostor pro vybrané sportovní aktivity, které v roce 

2017 podporovala částkou 442 tis. Kč. 

Celková výše podpory sportu dosáhla v roce 2017 

hodnoty 4,3 mil. Kč. 

Podpora kultury

V roce 2017 byla poskytnuta fi nanční podpora festivalu 

JAZZFESTBRNO 2017 v částce 250 tis. Kč a festivalu 

Čarodějáles v částce 400 tis. Kč. 

BVV podporuje konání některých kulturních akcí v pro-

storách výstaviště formou nekomerčního pronájmu, 

např. koncertu ZUŠ Brno – Mozartovy děti, výstavě Ne-

beští jezdci nebo Národnímu divadlu Brno. 

Celková výše podpory kultury dosáhla v roce 2017 

hodnoty 2,2 mil. Kč. 

Charita, veřejně prospěšné akce

V roce 2017 byl poskytnut fi nanční příspěvek 50 tis. Kč 

Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek formou ná-

kupu obrázků a hospici v Rajhradě pro akci Koláč pro 

hospic (5 tis. Kč). 

Pro konání akce Katolická charismatická konference je 

poskytována sleva oproti komerčním cenám v hodnotě 

1,3 mil. Kč.

Společnost podporuje různou formou, fi nanční i nefi -

nanční, vybrané organizace v sociální oblasti. V rámci 

veletrhu REHAPROTEX 2017 byla poskytnuta podpora 

26 neziskovým organizacím včetně Národní rady osob 

se zdravotním postižením České republiky. 

Na Vánočních veletrzích poskytujeme prostor chráně-

ným dílnám a dalším organizacím, které se věnují cha-

ritativním projektům. 

Dalším neziskovým organizacím bylo poskytnuto věcné 

plnění formou dárků nebo věcných potřeb pro aktivity 

postižených. 

Dlouhodobě prospěšnou aktivitou je fi nanční podpora 

Klubu seniorů BVV.

Součástí veřejně prospěšných aktivit je také podpora 

hasičských sborů a policie v rámci Dne bezpečnosti na 

veletrhu IDET. 

Společnost dává příležitost zdravotně postiženým oso-

bám. V této oblasti spolupracuje s fi rmou META Brno, 

a.s., jejíž posláním je vytvářet a zabezpečovat vhod-

né podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených 

osob, které by jen obtížně našly vhodné pracovní 

uplatnění. BVV zaměstnává průměrně pět pracovní-

ků měsíčně, kteří vypomáhají při mytí různých prvků 

výstavářského zařízení a vykonávají drobné skladové 

činnosti.

Celková výše podpory veřejně prospěšných aktivit 

dosáhla v roce 2017 hodnoty 4 mil. Kč. 

Podpora synergie s občany města

Do této oblasti společnost řadí aktivity, které jsou 

zaměřeny na budování vztahu s občany města. Patří 

k nim podpora projektu městského ekosystému nebo 

veřejné diskuse s občany. 

Společnost také podporuje aktivity, které mají za cíl 

přivést obyvatele města do areálu výstaviště. 

V roce 2017 se uskutečnila např. Zábava pod hradba-

mi, kterou společnost podpořila nefi nančním plněním. 

V rámci festivalu Life! BVV podpořilo, společně s měs-

tem Brnem a Jihomoravským krajem, projekt Family 

Hall. V období letních prázdnin BVV připravilo pro ob-

čany v areálu letní kino. Letní kino společnost podpo-

řila investicí 240 tis. Kč. 

BVV je tradičním partnerem akce BMUE, tedy Brno – 

město uprostřed Evropy včetně festivalu ohňostrojů 

Ignis Brunensis.

V rámci synergie s občany města a studenty společnost 

nabízí také možnost prohlídky areálu s průvodcem. 
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Světový den veletrhů – sázení „veletržního stromu 2017“

Cílem společnosti je tyto aktivity dále rozvíjet v obdo-

bí mimo veletržní akce. 

Celková výše podpory synergie s občany města do-

sáhla v roce 2017 hodnoty 2,2 mil. Kč. 

Ochrana životního prostředí a památková péče

Veletrhy Brno, a.s., se zaměřují na uplatňování envi-

ronmentální politiky nad rámec povinné legislativy ve 

všech oblastech své činnosti včetně sběru a třídění 

odpadů. Společnost je zapojena do systému sdružené-

ho plnění EKO-KOM pro zpětný odběr a využití odpadu 

z obalů. V rámci nomenklatury veletrhů je věnována 

pozornost tematice ochrany životního prostředí. Z cha-

rakteru podnikatelské činnosti vyplývá minimální zátěž 

životního prostředí. V rámci možností jsou nakupovány 

recyklovatelné výrobky. 

Velkou pozornost společnost věnuje péči o památkově 

chráněné objekty v prostorách výstaviště. Společnost 

každoročně investuje do údržby památkově chráněných 

objektů řádově miliony korun. 

Do této kapitoly společenské odpovědnosti patří také 

vysazení pamětního stromu u příležitosti Světového 

dne veletržnictví, který připadá na 7. června. Japonská 

třešeň, takzvaná sakura, zkrášluje prostor pod schody 

mezi pavilony Brno a Morava.

V roce 2017 vynaložila společnost na údržbu pa-

mátkových objektů částku 6,2 mil. Kč. 
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Závěr

Podpora veřejně prospěšných činností je realizována 

věcným plněním (poskytování prezentačních prostor, 

výstavářského zařízení a technickými službami za ne-

komerčních podmínek) a fi nanční podporou v oblasti 

sportu, kultury, charity a památkové péče. 

Celková hodnota aktivit v rámci společenské odpověd-

nosti dosáhla v roce 2017 téměř 31 mil. Kč.

Ocenění společnosti Veletrhy Brno, a.s., v roce 2017

Zlatý Merkur

Na společenském večeru Hospodářské komory ČR 24. říj-

na 2017 byly předány ceny fi rmám, které významně při-

spívají k podpoře exportu. Za Veletrhy Brno, a.s., převzal 

cenu Zlatý Merkur od prezidenta Hospodářské komory ČR 

Vladimíra Dlouhého generální ředitel Ing. Jiří Kuliš. Cena 

byla udělena za dlouholetou podporu exportu úspěšnou 

organizací Mezinárodního strojírenského veletrhu. Při 

převzetí ocenění připomněl generální ředitel Kuliš, že 

Veletrhy Brno, a.s., jsou významným exportérem služeb 

v hodnotě 320 mil. Kč, což se nepromítá do bilance za-

hraničního obchodu. Rovněž poděkoval oběma minister-

stvům za podporu veletrhů v Brně. 

The 2017 UFI Sustainable Development Award

Společnost Veletrhy Brno, a.s. se v roce 2017 zúčast-

nila globální soutěže UFI o nejlepší přístup k tématu 

udržitelného rozvoje. V silné konkurenci společnost 

Veletrhy Brno, a.s., získala společně se dvěma další-

mi areály zvláštní ocenění za „příkladný přístup“ na 

poli udržitelnosti a zůstala jen těsně před branami fi -

nále. Zvítězilo výstaviště v Barceloně, které ve fi nále 

porazilo Marina Bay Sands v Singapuru a nizozemské 

RAI Amsterdam.

Investice společnosti do aktivit v oblasti společenské odpovědnosti

Oblast aktivit 2017 (Kč)

Podpora technického a odborného vzdělávání 11 706 788

Podpora sportu 4 380 930

Podpora kultury 2 279 000

Podpora synergie s občany města 2 279 660

Charita, veřejně prospěšné akce 4 094 427

Ochrana životního prostředí 6 209 647

Celkem 30 950 452

Hodnota podpory společnosti v oblasti společenské odpovědnosti
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Kalendář veletrhů a výstav na rok 2017

07.–08.01. Hanácká národní výstava psů Hanácká národní výstava psů

11.01.   Zelená burza Kontraktační burza Svazu školkařů ČR

19.–22.01. GO 27. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

19.–22.01. REGIONTOUR 26. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

04.–05.02. DUO CACIB Mezinárodní výstava psů

18.–20.02. STYL 49. mezinárodní veletrh módy

18.–20.02. KABO 49. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

28.02. – 02.03. VVVI Veletrh Věda Výzkum Inovace

02.–05.03. MOTOSALON Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení (Praha)

10.–12.03. OPTA 23. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

21.–24.03. AMPER 25. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, 
komunikace, osvětlení a zabezpečení (pořadatel Terinvest)

23.–26.03. PRODÍTĚ Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

23.–26.03. RYBAŘENÍ Prodejní výstava rybářských potřeb

26.–29.04. Stavební veletrhy Brno Stavební veletrh

26.–29.04. DSB Dřevo a stavby Brno

26.–29.04. MOBITEX Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

26.–29.04. URBIS Veletrh chytrých řešení pro města a obce

11.–14.05. Národní výstava hospodářských zvířat Národní výstava hospodářských zvířat

11.–14.05. ANIMAL TECH Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

11.–14.05. NATUR EXPO BRNO Veletrh udržitelného života v krajině

11.–14.05. Národní výstava myslivosti Národní výstava myslivosti

17.05. SDFI Service Delivery Forum International 

17.–18.05. STAINLESS 9. mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí

19.–21.05. Animefest Největší český festival japonského komiksu (mangy), animovaného fi lmu 
(anime) a moderní japonské kultury

20.–21.05. MINERÁLY BRNO 36. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

20.–21.05. GRAND PRIX VINEX 24. ročník mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX – veřejná ochutnávka 
soutěžních vín

25.–27.05. InDent Mezinárodní dentální konference s výstavou

31.05.–02.06. IDET 14. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

31.05.–03.06. PYROS/ISET 18. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

16.–17.06. ModellBrno Mezinárodní setkání plastikových modelářů a soutěžní výstava

24.–25.06. PROPET 16. výstava chovatelských potřeb

24.–25.06. INTERFELIS Mezinárodní výstava koček

24.–25.06. INTERCANIS 51. mezinárodní výstava psů

19.–21.08. STYL 50. mezinárodní veletrh módy

19.–21.08. KABO 50. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

19.–22.09. REHAPROTEX Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

23.–24.09. Moravskoslezská národní výstava psů Moravskoslezská národní výstava psů

09.–13.10. MSV 2017 59. mezinárodní strojírenský veletrh

09.–13.10. Transport a Logistika Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

09.–13.10. ENVITECH Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí

31.10.–03.11. WOOD-TEC 15. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

31.10.–03.11. GAUDEAMUS Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

09.–12.11. Caravaning Brno 15. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

10.–12.11. Life! Veletrh sportovních potřeb a volnočasových aktivit

10.–12.11. IN-JOY Festival zábavy

10.–12.11. Dance Life Expo Dance Show & Trade Event

18.–19.11. MINERÁLY BRNO 37. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

24.–25.11. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání

08.–17.12. VÁNOČNÍ TRHY Vánoční trhy

02.01.–30.12. EDEN 3000 Centrum vzorových domů, Vzorkovna stavebních materiálů, poradenské centrum. 
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Nejvýznamnější hostující akce v roce 2017

Akce Termín Charakter akce Veřejnost
Ano/Ne

Indoor Golf leden–březen Sportovní Ano

Zelená burza 11. 1. Hostující akce, veletrh Ne

Kodiaq Camp 17.–19. 2. Firemní, společenské akce Ne

Konference ČP 24. 2. Kongres, konference Ne

Veletrh VVVI 28. 2.–2. 3. Hostující akce, veletrh Ano

Firemní akce OVB 8. 3. Kongres, konference Ne

39. sjezd ČSSD 10.–11. 3. Kongres, konference Ne

Netradiční konference 14. 3. Kongres, konference Ne

Classic show 17.–19. 3. Firemní, společenské akce Ano

Firemní den Brněnka 22. 3. Hostující akce, veletrh Ne

MotorTechna 15. 4. Hostující akce, veletrh Ano

Firemní akce Ptáček 25.–29. 4. Firemní, společenské akce Ne

Firemní akce EmbedIT 25. 4. Firemní, společenské akce Ne

Brněnské onkologické dny 26.–28. 4. Kongres, konference Ne

Majáles + Utubering 6. 5. Koncert, hudební produkce Ano

Výroční sjezd ČKS 7.–10. 5. Kongres, konference Ne

Koncert KISS 20. 5. Koncert, hudební produkce Ano

Animefest 19.–21. 5. Festival Ano

ModellBrno 17. 6. Hostující akce, veletrh Ano

Koncert Filharmonie Brno 18. 6. Koncert, hudební produkce Ano

Zahájení letní olympiády dětí a mládeže 24. 6. Firemní, společenské akce Ne

Koncert Placebo 26. 6. Koncert, hudební produkce Ano

Sportovní střelba při letní olympiádě dětí a mládeže 25.–28. 6. Sportovní Ano

MMK ŠKODA AUTO 28.–29. 6. Kongres, konference Ne

Katolická charismatická konference 5.–9. 7. Kongres, konference Ano

Brno Revival 14.–16. 7. Firemní, společenské akce Ano

Zelený svět 2017 7.–8. 9. Hostující akce, veletrh Ano

Kongres ČSARIM 7.–9. 9. Kongres, konference Ne

Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 14.–16. 9. Kongres, konference Ne

Veterinární kongres 2017 30. 9.–1. 10. Kongres, konference Ne

25. silniční konference 18.–19. 10. Kongres, konference Ne

Parov Stelar 20. 10. Koncert, hudební produkce Ano

MotorTechna 21. 10. Hostující akce, veletrh Ano

Moravský podzim 21. 10. Koncert, hudební produkce Ano

TATOO 21.–22. 10 Hostující akce, veletrh Ano

Tesco 24.–25. 10. Kongres, konference Ne

Firemní den Brněnka 25. 10. Hostující akce, veletrh Ne

Firemní den HP TRONIC 26. 10. Hostující akce, veletrh Ne

Indoor Golf listopad–prosinec Sportovní Ano

Gaudeamus 31. 10.–3. 11. Hostující akce, veletrh Ano

Nemlek 16.–18. 11. Kongres, konference Ne

NdB – Janáčkovo divadlo 20. 11.–19. 12. Koncert, hudební produkce Ano

JobChallenge 22. 11. Hostující akce, veletrh Ano

Český a slovenský neurologický sjezd 22.–25. 11. Kongres, konference Ne

VSSOU 24.–25. 11. Hostující akce, veletrh Ano

Firemní akce Kiwi 15. 12. Firemní, společenské akce Ne
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Podnikatelský záměr společnosti Veletrhy Brno, a.s., na rok 2018

Úvod

Rok 2018 je pro společnost Veletrhy Brno, a.s., histo-

ricky významným rokem, ve kterém oslaví devadesát 

let existence výstaviště a šedesát let pořádání veletrhů 

(MSV), čímž se město Brno zapsalo jako město vele-

tržní. Pořádání veletrhů a kongresových akcí přispívá 

k prosperitě města, podpoře podnikání malých a střed-

ních fi rem, navázaných na veletržní průmysl, významně 

podporuje kongresový a veletržní cestovní ruch, im-

age města, vzdělanostní instituce a ekonomiku města 

i regionu. Rokem 2016 vstoupila společnost Veletrhy 

Brno, a.s., do nové etapy společně s městem Brnem 

jako jediným akcionářem. Vedení města deklarovalo 

vlastnickou politikou vůči společnosti, že prioritou je 

zachování a posilování veletržní a kongresové činnos-

ti, a to zejména z důvodu výše uvedených multiplikač-

ních faktorů.

Postavení Veletrhů Brno, a.s., v kontextu 

ekonomického vývoje a vývoje veletržního 

průmyslu

Veletržní a kongresový průmysl je závislý na vývoji 

ekonomické situace a vnějších podmínkách v ČR a Ev-

ropě. Ty rozhodují o ochotě fi rem investovat do rozvoje 

a marketingu. Česká ekonomika bude podle odhadů ČNB 

a dalších pokračovat i v letech 2017–2018 v trajekto-

rii zdravého hospodářského růstu, přičemž těží z příz-

nivých vnitřních i vnějších podmínek. Růst podporují 

inovace a investice průmyslových fi rem, spotřeba do-

mácností, nízké úrokové sazby investičních i spotřebi-

telských úvěrů, silný vývoz a vládní investice. Aktuální 

kondice české ekonomiky a její výhled vede k predikci 

růstu HDP v roce 2018 v rozmezí 2,5 % – 2,9 %. 

Evropský veletržní průmysl pokračoval v letech 2016–

2017 v růstu a podle průzkumů mezi relevantními vele-

tržními správami by měl tento trend růstu pokračovat. 

Procento optimisticky naladěných veletržních společ-

ností dosahuje v Evropě historicky nejvyšší úrovně, 

včetně parametrů obsazenosti výstavní plochy, počtu 

veletržních akcí, návštěvníků a vystavovatelů. Řada 

veletržních správ ohlásila nové investice do zkvalitnění 

infrastruktury výstavních hal. Podle průzkumu světové 

asociace veletržních správ „UFI Exhibition Industry Ba-

rometer“ vykazují evropské veletržní správy návrat na 

předkrizovou úroveň a stoupající zájem vystavovatelů 

o premiérové B2B akce. Většina organizátorů očekává 

růst i v dalším období. 

Veletrhy, kongresy a fi remní akce jsou nadále atraktivní 

a v některých případech nenahraditelnou formou pre-

zentace. Riziko pro pořádání veletrhů tedy nepředsta-

vuje internet, ale vývoj domácí a světové ekonomiky, 

globalizační dopady v rámci rozhodování nadnárodních 

fi rem, konsolidace a koncentrace veletrhů v rámci re-

gionů a konkurence mezi veletržními správami a jed-

notlivými veletrhy. Rostoucí poptávka po účasti na 

veletrzích popírá názory, že vlivem on-line prostře-

dí význam veletrhů klesá. Vliv internetu a mobilních 

aplikací na veletrhy není chápán v negativním smyslu 

a jako konkurence veletrhů. Veletrh je svou podstatou 

stále jedinečný marketingový a obchodní nástroj. Vliv 

digitalizace na veletrhy je však patrný a projevuje se 

spíše pozitivně v propojení veletržních služeb s digi-

tálním prostorem. 

V České republice je patrný návrat k veletrhům ob-

chodní povahy (B2B), a to hlavně v oborech strojí-

renství, průmyslových technologií, elektrotechniky, 

vojenského a obranného průmyslu, dřevozpracujícího 

průmyslu, ale i ve velkoobchodu módního zboží, op-

tiky či zemědělské techniky. Podle agentury B-Inside, 

která zkoumá komunikační aktivity v B2B marketingu, 

jsou veletrhy společně s webovými stránkami a tiště-

nými propagačními materiály jedním ze tří nejstabil-

nějších způsobů prezentace, které fi rmy volí. Firmy 

se k využívání veletrhů a fi remních akcí vracejí jako 

k osvědčenému nástroji marketingu „tváří v tvář“ s cí-

lem udržení stávajících a navazování nových obchod-

ních kontaktů. 

Statistické ukazatele veletržního průmyslu ČR (prona-

jatá výstavní plocha, počet vystavovatelů a návštěv-

níků) jsou v posledních letech stabilní, resp. vykazují 

mírný růst. Kvalifi kovaný odhad celkového trhu v ČR 

z hlediska hodnoty obratu činí 1,7 mld. Kč. Vývoj kon-

gresového průmyslu (MICE) a fi remních akcí je velmi 

obdobný jako u veletrhů. V případě kongresů má svě-

tově silné postavení Praha jako klasická kongresová 

destinace, která mezinárodní dostupností, rozsahem 

hotelového ubytování a atrakcemi města splňuje para-

metry pro pořádání mezinárodních kongresů, byť nemá 

odpovídající prostory pro rozsáhlejší kongresové akce 

(nad 3.000 osob). Pro akce MICE má Brno zásluhou 

výstaviště vhodné kongresové prostory (pavilony E, 

P, G1/2), je ale limitováno nižší atraktivitou a mezi-

národní dostupností. Veletrhy Brno, a.s., se soustře-

ďují na partnerství s organizátory česko-slovenských 

kongresů a s agenturami pořádajícími fi remní akce pro 

fi rmy se středoevropskou působností (banky, pojišťov-

ny, velkoobchod, nadnárodní korporace). Firemní akce 

„(eventy)“ patří mezi nejrychleji rostoucí segment 

trhu marketingu „tváří v tvář“ a představují zajímavou 

obchodní příležitost. Společnost Veletrhy Brno, a.s., 

zvýšila v minulém období svůj tržní podíl na českém 

trhu podle pronajaté plochy z 35 % na 41 % a upevnila 

své postavení vedoucí veletržní správy na českém trhu. 

Zcela výjimečné postavení zaujímá u mezinárodních 

veletrhů, kde podíl společnosti představuje již 97 %, 

jelikož většina ostatních pořádaných výstavních akcí 

v ČR (Praha, České Budějovice, Ostrava, Olomouc) má 

regionální či lokální charakter. 
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Veletržní průmysl v Evropě i ČR se nachází v příznivém 

období a těží ze silné důvěry v prezentace „tváří v tvář“. 

Pozitivní trendy sledovaných ukazatelů potvrzují kon-

kurenceschopnost veletrhů vůči ostatním marketin-

govým nástrojům včetně internetu. Stabilitu vykazují 

zejména odborné oborové B2B veletrhy, což potvrzuje 

správnost orientace Veletrhů Brno, a.s., na komerční 

charakter pořádaných akcí. Podnikatelský záměr 2018 

vychází z výše uvedených podmínek a trendů. 

Cíle a priority BVV pro rok 2018

Základní cíle společnosti

Základem podnikání a strategií společnosti je pořádání 

oborových mezinárodních veletrhů pro odbornou veřej-

nost (B2B veletrhy), rozšiřování portfolia veletržních 

akcí, rozšíření počtu nových zákazníků v oblasti posky-

tování výstavářských technických služeb (výstavba ex-

pozic, ostatní služby), pronájem prostor pro hostující 

veletržní a neveletržní akce a pronájem hospodářských 

a kancelářských prostor včetně poskytování navazují-

cích služeb. 

Cílem je další posilování postavení Veletrhů Brno, a.s., 

na česko-slovenském a středoevropském trhu v oblas-

ti organizování veletrhů a poskytování výstavářských 

služeb, tj. vyhledávání nových obchodních příležitostí 

s cílem zvyšování tržního podílu. V oblasti výstavby ex-

pozic zůstává prioritou spolupráce s Messe Düsseldorf 

v Düsseldorfu a Moskvě jako s největším obchodním 

partnerem. Nadále bude kladen důraz na mezinárodní 

charakter stěžejních akcí a poskytování služeb zahra-

ničním partnerům, což staví BVV do pozice významné-

ho vývozce služeb. 

Vzhledem ke komplementárnímu charakteru „on-line 

prostředí“ včetně mobilních aplikací a veletrhů bude 

obchodní strategie zaměřena na digitalizaci veletrhů 

tam, kde je možné vytvářet přidanou hodnotu pro vy-

stavovatele a návštěvníky, a tam, kde lze najít komerč-

ní potenciál. 

Veletrhy Brno, a.s., řadí dlouhodobě ke svým prioritám 

společenskou odpovědnost včetně vztahů k občanům 

města. Veřejně prospěšné aktivity společnosti budou 

zaměřeny na podporu technického a odborného vzdě-

lávání, spolupráci se školami a univerzitami, podporu 

sportu a kultury, veřejně prospěšných akcí, ochrany ži-

votního prostředí a památkové péče. 

Komunikace bude v kontextu oslav 100. výročí vzni-

ku Československa akcentovat 90. výročí založení vý-

staviště v Brně, 60. výročí MSV a pořádání veletrhů 

v Brně. 

Obchodní strategie 

Tržní pozice

• Obchodním cílem je udržení vysokého podílu mezi-

národních veletrhů v oblasti technologických vele-

trhů, protože význam výstavních akcí zaměřených 

na segment B2C (akce pro širokou veřejnost) klesá 

(AUTOSALON). 

• Posilování tržní pozice rozšiřováním portfolia nový-

mi vhodnými veletržními tématy. 

• Posílení pozice BVV jako významné výstavářské fi r-

my na českém a evropském trhu, zejména udržení 

pozice vůči Messe Düsseldorf.

Rozvoj stávajícího portfolia veletržních akcí

• Posílení mezinárodnosti a pro-exportního charakte-

ru stěžejních B2B veletrhů (MSV, TECHAGRO, STYL/

KABO, OPTA, SALIMA, Stavební veletrhy Brno, hos-

tující AMPER).

• Rozvoj veletrhů podle vývoje průmyslových oborů 

a jejich nových potřeb prezentace. 

• Internacionalizace veletrhů na straně odborných 

návštěvníků včetně zvyšování hodnoty veletrhů pro 

návštěvníky prostřednictvím digitalizace. 

• Propojení významných veletrhů v rámci projektu 

BRNO – FAIR CITY s cílem zvýšit atraktivitu města 

pro vystavovatele a návštěvníky (MSV City apod.).

Rozšíření portfolia a vystavovatelů na veletrzích

• Profesionalizace a internacionalizace Stavebního 

veletrhu Brno, rozšiřování projektu URBIS SMART 

CITY.

• Oslovení nově vznikajících fi rem, zejména malých 

a středních podniků, získání dalších „staronových“ 

vystavovatelů.

• Vzhledem k poklesu účasti na slovenských výstav-

ních akcích (Bratislava, Nitra, Trenčín) využít po-

tenciál veletrhů v Brně pro česko-slovenský cha-

rakter.

• Testování a zavedení nových konferenčních a vele-

tržních témat.

Využití výstaviště v neveletržních obdobích

• Akvizice nových zákazníků pro fi remní a kulturní 

akce (agentury, velké společnosti).

• Vyhledávání nových příležitostí v oblasti pořádání 

eventů jako rychle rostoucího segmentu na trhu ČR.

• Uspořádání výstavních a dalších akcí ke 100. výročí 

založení Československa. 

• Posílení akvizice v oblasti fi lmových produkcí vč. 

natáčení komerčních reklam, spolupráce s ČTV.

• Zapojení BVV do svazu organizátorů eventů (kon-

gresů, fi remních akcí, festivalů) s cílem získat nové 

akce do Brna.

• Akvizice putovních kongresů či výstav pro období 

2019–2020 (Světová soutěž vín, FESPA atd.).
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Marketingová strategie

Marketingová strategie společnosti se opírá o spolu-

práci s oborovými svazy, hospodářskými institucemi

a klíčovými vystavovateli v tuzemsku a zahraničí. 

Společnost je členem veletržních asociací UFI, CEFA, 

CENTREX, SOVA, SP ČR, HK ČR, udržuje vlastní zastu-

pitelskou síť v zahraničí, spolupracuje s bilaterálními 

obchodními komorami, zastupitelskými úřady, kancelá-

řemi CzechTrade a dalšími subjekty. 

V rámci spolupráce s oborovými svazy jsou organizo-

vány výstavní výbory veletržních projektů, které určují 

koncepční tematické směrování akce. Potřeby zákazní-

ků, vystavovatelů a návštěvníků jsou pravidelně ově-

řovány na základě marketingových průzkumů podle 

jednotlivých projektů. 

Firemní marketing se musí nadále soustředit na podpo-

ru veletrhu jako marketingového nástroje, tj. významu 

komunikace „tváří v tvář“ a obchodních přínosů účas-

ti na veletrzích. Veletržní projekty jsou podporovány 

propojením cílových skupin návštěvníků s vystavova-

teli formou matchmakingu, propojením komunikace 

veletrhů s marketingovou komunikací vystavovatelů 

(crossmarketing). V komunikaci společnosti bude po-

síleno využívání digitálních médií, zejména sociálních 

sítí. Komunikace společnosti stojí na komunikaci kor-

porátní (podpora veletrhů jako marketingového nástro-

je, fi remní image) a projektové. K tomu silně přispívá 

známost značky BVV/Veletrhy Brno, a.s., která byla 

oceněna hodnotou 340 mil. Kč. 

Za součást marketingu a komunikace společnosti je po-

važována společenská odpovědnost, jejíž těžiště tkví 

v budování vztahu k obyvatelům města a regionu. Ve-

letrhy Brno, a.s., jsou dlouhodobě považovány občany 

města za přední fi remní subjekt, který podporuje zná-

most a mezinárodnost města a podnikání v  regionu. 

Veletržní projekty 2018

Veletržní projekty jsou základem podnikání společnos-

ti. Pronájem výstavní plochy je rozhodujícím ukaza-

telem hospodaření společnosti a má zásadní vliv na 

dosažení celkového výsledku společnosti. Základním 

cílem u všech veletržních projektů je tedy navýšit 

objem plochy u stávajících vystavovatelů a zejména 

získání nových a staronových vystavovatelů. Veletržní 

portfolio společnosti se opírá o nosné každoroční pro-

jekty, pro naplnění strategických cílů jsou však důleži-

té i další specializované veletrhy a akce s rozvojovým 

potenciálem. 

Nosné projekty 2018

• MSV, IMT, WELDING, FONDEX, PROFINTECH,  PLASTEX, 

INTERPROTEC

• TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA

• SALIMA, MBK, INTECO, EMBAXPRINT

• STYL a KABO

• MOTOSALON

• AMPER (hostující akce, pořadatel Terinvest, spol. s r.o.)

Projekty s rozvojovým potenciálem

Veletrhy, které mají potenciál dalšího růstu, např. nové 

projekty, které budují vlastní značku, projekty, které 

mají potenciál oslovit nové cílové skupiny, nebo pro-

jekty, rozšířené o nové oborové zaměření. 

• OPTA

• SVB – Stavební veletrhy Brno

• InDENT

• Life!, Caravaning Brno

• IN-JOY – Festival for you – festival pro mladé

• GO a REGIONTOUR

• NATUR EXPO Brno

Veletrh udržitelného života v krajině, jeho ochrana 

a adaptační opatření ve vztahu ke změnám klimatu. 

V roce 2017 proběhl pilotní projekt, který naznačil 

směry dalšího vývoje projektu. Akce bude obsahově 

upravena a uspořádána ve společném termínu s vele-

trhem URBIS a Stavebními veletrhy Brno. 

• URBIS SMART CITY Fair

 Veletrh vytváří platformu pro sdílení nápadů a konkrét-

ních řešení koncept Smart City. V roce 2017 proběhl pi-

lotní projekt, který potvrdil rostoucí komerční potenciál. 

• Svět ženy

 Prodejní výstava pro ženy různých věkových kategorií 

zaměřená na krásu, zdraví, volný čas a podnikání. V roce 

2017 proběhl pilotní projekt v rámci veletrhu PRODÍTĚ. 

• Olympijský park

 Akce bude uspořádána ve spolupráci s Českou olym-

pijskou a.s. a bude zaměřena na širokou veřejnost 

s cílem podpořit sportovní aktivity obyvatelstva. 

• Projekt Magistrátu města Brna (MMB) – RE:PUBLIKA 

1918–2018

 Akce bude připomínat 100. výročí založení Českoslo-

venska (a 90. výročí založení brněnského výstaviště 

při Výstavě soudobé kultury v Československu 1928).

Výstavba expozic v areálu BVV 

Výstavba expozic při akcích konaných ve vlastním vý-

stavním areálu je jedním ze základních cílů společ-

nosti. Činnost je prováděna z vlastního výstavářského 

vybavení v součinnosti se smluvními dodavateli mon-

tážních a dalších specializovaných profesí.
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Realizace výstavby expozic je zajišťována těmito způ-

soby

• Jednorázovou výstavbou typizovaných expozic z ba-

líčkových řešení objednávaných společně s výstavní 

plochou.

• Jednorázovou výstavbou expozic z konfi gurátoru 

s následnými úpravami podle výstavní plochy.

• Opakovanou realizací atypických expozic bez úprav 

na bázi dlouhodobých víceletých smluv a uskladně-

ných atypických prvků.

• Opakovanou realizací expozic s úpravami na základě 

uskladněných atypických částí expozice a na zákla-

dě jednorázové smlouvy o dílo.

• Vítězstvím ve veřejných výběrových řízeních vysta-

vovatelů pro jednorázovou nebo opakovanou vý-

stavbu zakázek (období 1 až 3 roky).

Výstavba expozic mimo areál BVV 

Akviziční strategie výstavby expozic mimo areál BVV 

je založena na oslovení vystavovatelů účastnících se 

současně veletrhů v areálu BVV i mimo něj v ČR a za-

hraničí. 

Klíčovým parametrem pro splnění plánovaných ukaza-

telů je udržení rozsahu typové výstavby a rozvoj i sys-

temizace individuální atypické výstavby pro zákazníka 

Messe Düsseldorf v Düsseldorfu a Moskvě podle platné 

smlouvy do roku 2021.

Významný potenciál představuje realizace u kolektiv-

ních účastí českých fi rem na zahraničních veletrzích 

podporovaných MPO (program ofi ciálních účastí MPO) 

a kolektivních či individuálních účastí vystavovatelů 

na zahraničních veletrzích. Důležitým prvkem dalšího 

rozšiřování objemu výstavby je spolupráce s agentura-

mi při akvizici zahraničních vystavovatelů.

Zastoupení Messe Düsseldorf

BVV vykonává na provizní bázi dlouhodobě zastoupe-

ní pro Messe Düsseldorf v České republice. Se znalostí 

místního trhu provádí akvizici vystavovatelů a návštěv-

níků, zajišťuje mediální podporu, organizuje kolektivní 

účasti prostřednictvím MPO apod. 

Pronájmy a služby pro hostující akce

Využívání areálu externími organizátory vykazuje stále 

rostoucí trend. Společnost vnímá tento pozitivní vývoj 

jako jeden z pilířů pro využití výstaviště v době mezi 

konáním veletrhů. Některé významné hostující akce 

jsou integrální součástí kalendáře BVV. Marketingová 

kampaň „nejlepší-prostor.cz“ bude nadále brněnské 

výstaviště představovat jako multifunkční prostor pro 

kulturní, sportovní, fi remní a hostující akce.

Hlavní cíle pro rok 2018

• Úzká spolupráce s majoritním akcionářem společ-

nosti – využívání areálu pro akce organizované 

a podporované MMB.

• Aktivní spolupráce s Českou eventovou asociací.

• Nabídka full servisu pro organizátory eventů (zajiš-

tění akcí vč. návrhu dispozičního řešení, cateringu, 

ubytování a technického zázemí).

• Získání nových hostujících akcí.

Smluvně zajištěné hostující akce, kongresy, konference 

a eventy

• AMPER – Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elek-

troniky, automatizace, komunikace, osvětlení  a za-

bezpečení.

• Gaudeamus – Evropský veletrh pomaturitního a ce-

loživotního vzdělávání.

• VSSOU – Veletrh středních a vyšších odborných škol.

• Veletrh VVVI (Věda Výzkum Inovace).

• Majáles – tradiční studentské oslavy jara. 

• Výroční sjezd České kardiologické společnosti.

• Brněnské onkologické dny.

• Křesťanská charismatická konference.

• Management Meeting Conference ŠKODA AUTO a.s.

• Obchodní konference České pojišťovny.

• Brno revival – mezi pavilony.

• Olympijský park.

Pronájem prostor – dlouhodobé pronájmy 

nemovitého majetku

Pronájmy nemovitého majetku jsou významnou a ne-

dílnou součástí obchodní činnosti společnosti Veletrhy 

Brno, a.s., v rámci doplňkových obchodních aktivit. 

Činnost je z obchodního hlediska významným nosite-

lem zisku. Dlouhodobé pronájmy realizuje společnost 

v rámci pronájmů vlastních prostor (kanceláře, výrobní 

a skladovací prostory, Expoparking) a realizací proná-

jmu Kongresového centra. 

Ubytování

Zajištění ubytování na základě provizních smluv je dů-

ležitou součástí tržeb společnosti a vystavovatelského 

servisu. V rámci rozšiřování nabídky ubytovacích slu-

žeb se společnost zaměřuje na zprostředkování ubyto-

vání v zahraničí.

Prodejní sklady 

Prodejní sklady se zaměřují na prodej použitého výsta-

vářského zařízení, koberců a materiálu. Tato činnost je 

součástí systému odpovědného nakládání s použitým 

materiálem a odpady. 
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