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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:



„Na poli průmyslu máme skvělé výsledky. 
Tento významný ročník MSV potvrzuje, že se nám 
stále ekonomicky daří, a pokud se týká strojírenství, 
Česko je stále uznávanou světovou velmocí.“

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky, MSV 2018



„100 STORIES“ – 100 příběhů  
česko-slovenského průmyslu, MSV 2018



Světelná show, pavilon G, festival Re:publika
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Úvodní slovo  
primátorky statutárního města Brna

Vážené dámy, vážení pánové,

loni, v roce stého výročí vzniku Československa, oslavily 
také Veletrhy Brno hned dvě kulatá výročí – devadesát 
let od založení výstavního areálu a šedesátiny 
Mezinárodního strojírenského veletrhu. Není pochyb 
o tom, že za 90 let existence se výstaviště stalo jedním 
z pilířů ekonomické i kulturní identity Brna. Dodnes 
je hlavním symbolem svého „rodiště“ a právem z něj 
udělalo také hlavní město veletrhů ve střední Evropě. 

Město jako vlastník společnosti Veletrhy Brno 
účinně podporuje její rozvoj i rozvoj výstavního 
areálu. Naším dlouhodobým cílem je zlepšit obecné 
povědomí o akcích, které se zde konají, včetně 
Mezinárodního strojírenského veletrhu, zvýšit počet 
vystavovatelů i návštěvníků, ale také efektivněji 
využívat samotný areál – přirozeně a funkčně 
ho zapojit do struktury města. 

Myslím si, že tato strategie už přináší výsledky, 
jak potvrdil výjimečně úspěšný minulý rok. Akce 
jako Olympijský park, výstava Muchovy Slovanské 

epopeje, samozřejmě jubilejní strojírenský veletrh 
či představení Národního divadla Brno učinily 
z výstaviště nejnavštěvovanější místo kraje. 
Jeden a čtvrt milionu návštěvníků za rok je opravdu 
pádný důvod k hrdosti. Navíc se nám díky projektu 
Brno Fair City podařilo skvěle navázat na tradici, 
kdy veletrhy žije celé město.

Když má člověk 90 let, je už většinou u konce svých sil. 
Pro výstaviště – svébytné město ve městě – je to však 
podle mého názoru nejlepší věk k novému nadechnutí. 
Vždy totiž existuje další meta, o kterou lze usilovat, 
vždy se najdou nové myšlenky, kterým je možné 
dát tvar. Věřím, že rok 2019 poskytne brněnským 
veletrhům mnoho příležitostí k uskutečnění i těch 
nejsmělejších vizí.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna
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Úvodní slovo  
předsedy představenstva

Vážení akcionáři, Vážení spolupracovníci,  
Vážení obchodní partneři, 

společnost Veletrhy Brno, a.s. v roce 2018 dosáhla 
vynikajícího hospodářského výsledku, a to výlučně 
ze své obchodní činnosti. V podmínkách vrcholu 
makroekonomického cyklu se naplno zúročily 
a pozitivně projevily reorganizační změny a opatření, 
kterými společnost prošla po velké hospodářské krizi 
koncem minulého desetiletí. Hospodářský výsledek 
společnosti po zdanění představuje zisk 130 mil. Kč, 
což je o téměř 30 mil. Kč více než bylo plánováno, 
přičemž dosažená EBITDA je o více než 41 mil. Kč vyšší 
než bylo plánováno, a dosahuje hodnoty 272 mil. Kč. 
Celková příspěvková marže I překonává 647 mil. Kč 
a je o více než 121 mil. Kč vyšší než v roce 2017. 
Celkový obrat společnosti za rok 2018 byl dosažen ve 
výši 1 072 mil. Kč, přičemž celková návštěvnost činí 
rekordních více než 1,2 milionu návštěvníků. 

Výborných výsledků, které předčily očekávání a měly 
rozhodující pozitivní dopad na hospodaření, bylo 
dosaženo zejména u klíčových akcí. U Mezinárodního 
strojírenského veletrhu a Top technology, Techagra, 
Motosalonu, Salimy výnosy roku 2018 výrazně přesáhly 
výnosy z minulého ročníku. Výbornou návštěvnost měl 
i veletrh Life! a Caravaning. Mimořádných výsledků bylo 
dosaženo i v oblasti mimoveletržních pronájmů. Jako 
výjimečnou areálovou akci, kterou hostila společnost, 
je třeba zmínit festival Re:publika a Slovanská epopej.

Hospodářské výsledky roku 2018 jsou důkazem 
a pádným argumentem životaschopnosti veletržního 

a výstavního byznysu i v podmínkách nebývalého rozvoje 
elektronických komunikačních technologií posledních 
desetiletí a optimistickým příslibem do budoucna. 

Co se týče nových strategických projektů, tak 
společnost v roce 2018 pracovala na záměru výstavby 
nového pavilonu D v lokalitě u stávajícího pavilonu C. 
Rovněž je možné zmínit přípravu divestice akciového 
podílu ve společnosti BRNO INN, a.s., kdy v průběhu 
roku 2018 byl hledán vhodný strategický zájemce. 

I v roce 2018 byly investovány přiměřené částky 
do oprav a investicí s cílem dlouhodobě udržitelné 
vysoké úrovně stavu a kvality zejména nemovitého 
majetku společnosti. Stabilně vysoké jsou investice 
do moderních IT a komunikačních technologií. 
V položce ostatních nákladů dochází v důsledku 
refinancování úvěru v roce 2017 k výraznému snížení 
salda finančních nákladů a výnosů oproti předchozím 
letům. Osobní náklady dosahovaly v roce 2018 
srovnatelné úrovně s předchozím rokem. 

Závěrem si dovoluji vyslovit upřímné poděkování všem 
zaměstnancům společnosti za úsilí, které vynaložili při 
plnění náročných pracovních úkolů, i všem obchodním 
partnerům za důvěru, kterou spoluprací se společností 
jí projevují, a ujistit je, že naše společnost je připravena 
i v následujících letech poskytovat svým zákazníkům 
tradičně špičkové služby, k jejich plné spokojenosti 
i ke spokojenosti akcionáře – Statutárního města Brna. 

JUDr. Jiří Oliva
předseda představenstva  
Veletrhy Brno, a.s.
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Úvodní slovo  
generálního ředitele

Výjimečný rok 2018, který byl ve znamení 90. výročí 
založení brněnského výstaviště a jubilejního 
60. mezinárodního strojírenského veletrhu, se zapsal 
do historie jako jeden z hospodářsky nejúspěšnějších. 
Ve všech sledovaných parametrech se podařilo splnit 
cíle podnikatelského záměru a hospodářského plánu 
společnosti. Hospodářským výsledkům napomohla 
rovněž celosvětová hospodářská konjunktura, růst české 
ekonomiky a průmyslové výroby, a tím i zvýšení výdajů 
na marketing a firemní prezentaci. 

Konáním nejen veletržních ale i kongresových, 
firemních, kulturních a sportovních akcí potvrdilo 
výstaviště Brno svoji multifunkční využitelnost. 
Vystavovatelé a další zákazníci oceňují infrastrukturu 
výstaviště a technický standard nabízených prostor, 
které jsou průběžně modernizovány. Výstaviště Brno 
patří mezi 30 nejvýznamnějších výstavišť Evropy. 

V roce 2018 se zejména zásluhou silných veletrhů MSV, 
Techagro a netradičních akcí připravených ve spolupráci 
s městem Brnem podařilo zvýšit prodej disponibilní výstavní 
plochy na 221 tisíc m2 a celkovou utilizaci výstaviště.

Rekordním byl rok 2018 i z hlediska návštěvnosti. 
Výborná návštěvnost klasických veletrhů potvrdila 
trvající zájem návštěvníků o veletrhy jako zdroje 

nových informací a místa setkávání průmyslových 
oborů. Konané neveletržní akce pro veřejnost zvýšily 
celkovou návštěvnost výstaviště na 1 235 tisíc osob. 

Zahraniční obchodní aktivity společnosti Veletrhy Brno, a.s. 
zajišťuje síť 33 zahraničních zástupců ve 34 zemích.  

Veletrhy Brno, a.s., jsou aktivními členy odborných 
veletržních svazů: UFI – mezinárodní svaz veletržního 
průmyslu, CEFA – asociace veletržních správ 
jihovýchodní a střední Evropy, CENTREX – Statistická 
unie veletržních správ SVE, SOVA – Svaz organizátorů 
veletrhů a výstav ČR, IFES – mezinárodní federace 
výstavářských firem, AVF – Asociace výstavářských firem 
ČR a dalších hospodářských institucí a oborových svazů. 

V územním řešení výstaviště ustoupil potřebě zvětšit 
výstavní plochy pro veletrh Techagro pavilon K, který byl 
demontován. Na jeho místo byla vybudována zpevněná 
venkovní výstavní plocha. Další podstatnou změnou 
bylo rozšíření počtu jednacích sálů v kongresovém 
pavilonu E a modernizace jeho vzduchotechniky. 
V průběhu roku 2018 se vedení společnosti rovněž 
věnovalo rozvojovému projektu nového pavilonu D, 
který má v budoucnu nahradit původní pavilon D 
a spojením s pavilonem C zajistit revitalizaci prostoru 
pavilonu C a výstavních venkovních ploch A. 

Ing. Jiří Kuliš
generální ředitel  
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

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)
 

Základní údaje o společnosti  
Veletrhy Brno, a.s.
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Předmětem podnikání akciové společnosti Veletrhy Brno 
je poskytování obchodních služeb v oblasti pořádání 
veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu včetně 
poskytování technických služeb spojených s touto 
činností. 

Společnost Veletrhy Brno, a.s. je renomovanou vedoucí 
veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami 
veletržních expozic pro tuzemské a zahraniční 
zákazníky v zahraničí je rovněž významným exportérem 
obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje 
v ČR a SR unikátní infrastrukturu pro konání 
hromadných akcí – veletrhů, kongresů, firemních, 
kulturních a sportovních 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 firemní společenské odpovědnosti se 
společnost významně podílí na podpoře vzdělávání, 
podnikání a podpoře neziskových oblastí kultury 
a sportu, památkové péče a dalších.

Profil společnosti
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Veletrh TECHAGRO, 116 tis. návštěvníků
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Složení orgánů společnosti 
a vedení společnosti v roce 2018

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 (do 27. 2. 2018)

Bc. Markéta Gregorová
členka dozorčí rady (od 28. 2. 2018)

Jana Vaculíková
členka dozorčí rady

Vedení společnosti
Ing. Jiří Kuliš
generální ředitel

Ing. Jaroslav Rubeš
ekonomicko-správní ředitel

PhDr. Dana M. Staňková, Ph.D., MSc., MBA
obchodní ředitelka (do 8. 10. 2018)

Ing. Tomáš Moravec
obchodní ředitel

Představenstvo
JUDr. Jiří Oliva
předseda představenstva

Ing. Petr Kratochvíl
místopředseda představenstva

Bc. Markéta Gregorová
člen představenstva

Mgr. Jitka Ivičičová
členka představenstva

Ing. Jiří Kuliš
člen představenstva

JUDr. Markéta Vaňková
členka představenstva

Ing. Michal Velička
člen představenstva

Dozorčí rada
Petr Springinsfeld
předseda dozorčí rady

Jana Vaculíková
místopředsedkyně dozorčí rady

Ing. Oldřich Peprla
člen dozorčí rady

MUDr. Daniel Rychnovský
člen dozorčí rady

Ing. Petr Vokřál
člen dozorčí rady

Vedení společnosti
Ing. Jiří Kuliš
generální ředitel

Ing. Jaroslav Rubeš
ekonomicko-správní ředitel

Ing. Jan Kuběna  
obchodní ředitel 

Ing. Tomáš Moravec
obchodní ředitel 

(o
d 

1.
 1

2.
 2

01
8)



60.
Mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

1.– 5. 10. 2018
brno

plakat A1_cz TISK-Bvv18.indd   1 29.06.18   18:27
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Stav k 31. 12. 2018

Struktura společnosti

Odbor informatiky
Vedoucí odboru
Martin Kaspar

Energetika
Vedoucí energetiky

Jiří Plesl

Odd. požární ochrany a BOZP
Vedoucí oddělení PO a BOZP

Libor Plevač

Odbor nákupu
Vedoucí odboru

Ludmila Mannová

Technická obsluha
Vedoucí technické obsluhy

Petr Němec

Odbor personálně-mzdový
Vedoucí odboru
Rostislav Fojtík

Odbor controllingu 
Vedoucí odboru

Tomáš Fila

Odbor účetnictví
Vedoucí odboru

Jiří Menšík

Odbor marketingu 
a komunikace
Vedoucí odboru
Jiří Smetana

Provoz správy areálu 
Vedoucí PSA

Vladimír Piák

Odbor finanční
Vedoucí odboru
Martin Růžička

Vnější vztahy
Ředitel vnějších vztahů

Radoslav Klepáč

Ekonomicko-správní úsek
Ekonomicko-správní ředitel

Jaroslav Rubeš
Úsek generálního ředitele



17Veletrhy Brno, a.s.

Projektový tým  
meziveletržní pronájmy
Vedoucí manažer projektu

Jan Klimeš

Projektový tým realizace 2
Vedoucí manažer týmu

Robert Grof

Projektový tým realizace 3
Vedoucí manažer týmu

Lukáš Helan

Provozovna Düsseldorf
Vedoucí provozovny

Marcel Zündorf

Projektový tým realizace 1 
Vedoucí manažer týmu

Michal Čechura

Projektový tým služby
Vedoucí manažer týmu

Martin Škarka

Projektový tým 4 
Vedoucí manažer projektu

Gabriela Císařová

Odbor logistiky 
Vedoucí odboru

Petr Blaha

Projektový tým 7
Vedoucí manažer projektu

Michalis Busios

Projektový tým 2 
Vedoucí manažer projektu

Miloň Mlčák

Projektový tým  
typové expozice

Vedoucí manažer týmu
Libor Urbánek

Projektový tým 5
Vedoucí manažer projektu

Lucie Vymazalová

Projektový tým 1
Vedoucí manažer projektu

Martin Videczky

Obchodní úsek
Ředitel obchodní skupiny 2

Tomáš Moravec

Obchodní úsek
Ředitel obchodní skupiny 1

Jan Kuběna

Generální ředitel
Jiří Kuliš

PŘEDSTAVENSTVO

Jiří Oliva  – předseda představenstva
Petr Kratochvíl – místopředseda
Markéta Gregorová – člen
Jitka Ivičičová – člen
Jiří Kuliš  – člen
Markéta Vaňková – člen
Michal Velička – člen

DOZORČÍ RADA

Petr Springinsfeld – předseda dozorčí rady
Jana Vaculíková –  místopředsedkyně  

(zástupce zam.)
Oldřich Peprla – člen
Daniel Rychnovský – člen
Petr Vokřál  – člen



18 Veletrhy Brno, a.s.

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 firmy Octanorm
• SOVA – Společenství organizátorů výstavních akcí ČR
• IFES – Mezinárodní federace výstavářských firem
• AVF – Asociace výstavářských firem 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 obchodní komora
• Švýcarsko-česká komora

BRNO INN, a.s. 74,17 %

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

CENTREX mezinárodní sdružení 25 %

Kongresové centrum Brno, a.s. 66 %

Vlečka BVV společnost s ručením omezeným 100 %

Dceřiné společnosti
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Zahraniční zastoupení

BELGIE / LUCEMBURSKO
— FAIRWISE BVBA, Gent

BĚLORUSKO
— EURO-GRAND s.r.o., Brno / Minsk

BULHARSKO
— NATALIE LASÁKOVÁ RAEVA, Sofie

ČÍNA
—  CCPIT Machinery Sub Council  

(MSV, IDET, TECHAGRO), Peking
—  CMEC International Exhibition Co. Ltd.  

(MSV, STYL, KABO, TECHAGRO, SALIMA), 
Peking

—  China Futai International Exhibition Co.Ltd.  
(URBIS SMART CITY), Peking

FRANCIE
—  CCFT SERVICES, s.r.o., FRANCOUZSKO-ČESKÁ 

OBCHODNÍ KOMORA, Praha 
—  P&C International (IDET), Bouloc

CHORVATSKO, SRBSKO, MAKEDONIE,  
BOSNA A HERCEGOVINA
—  SMART EXPO, Záhřeb

INDIE
—  Comnet Exhibitions Pvt. Ltd., Nové Dillí 
—  Potential Exhibition & Media Marketing 

(IDET), Nové Dillí 

INDONÉSIE 
—  WAKENI, PT. WAHANA KEMALANIAGA, 

Jakarta

ITÁLIE 
—  HONEGGER GASPARE srl, Milán
—  CAMIC (MSV), Praha 

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

PAKISTÁN
—  EXCELLENT SERVICES (STYL, KABO), Karachi

POLSKO / ESTONSKO / LITVA / LOTYŠSKO
—  AGENCJA PROMOCJI EKSPORTU, Czestochowa

PORTUGALSKO 
—  WALTER & CIA. LDA., Lisabon

RAKOUSKO
—  B-CONSULT PETER KUKACKA, Vídeň

RUMUNSKO
—  ROMANIAN BUSINESS EXCHANGE, 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, Zaragoza

TCHAJ-WAN
—  KAIGO Co. Ltd., Tchaj-pej 

THAJSKO 
—  BLI (THAILAND) Co. Ltd., Bangkok 

TURECKO
—  ATLAS EXPO, Tarabya – Istanbul 
—  LADIN FAIR AND CONGRESS ORG. SERVICES  

(STYL, KABO), Sisli – Istanbul

UKRAJINA 
—  EXPOSERVICE INTERNATIONAL, Kyjev 

USA 
—  P&C International (IDET, PYROS, ISET), Bouloc / 

Miami Beach, Florida
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„Brnianske výstavisko hralo v našej histórii vždy dôležitú úlohu. Som hrdý, že Slovenská republika 
aj po našom rozdelení zostala naďalej jedným z najvýznamnejších vystavovateľov. Slovensko 
je tohto roku aj oficiálnym partnerom jubilejného 60. ročníka medzinárodného veľtrhu. Dnes 
sme slávnostne otvorili výstavu spoločnej československej histórie. Expozícia ukazuje to, čo 
sa za 100 rokov spoločne Čechom a Slovákom podarilo, ako sa pohli vpred veda, výskum, vývoj.“ 

Peter Pellegrini, předseda vlády Slovenské republiky  
(Sněm Svazu průmyslu, MSV 2018)
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti  
společnosti Veletrhy Brno, a.s., a stavu jejího majetku 
za rok 2018

I přes ambiciózní plán stanovený na 100,7 mil. Kč 
pro rok 2018 došlo ke zlepšení hospodářského 
výsledku a jeho překročení o 29,6 mil. Kč, a to 
z původně plánovaného zisku ve výši na 130,3 mil. Kč 
po zdanění. Plánovaná příspěvková marže I firmy 
byla překročena o 72,5 mil. Kč (12,6 %). Na tomto 
zlepšení se podílely hlavní veletržní projekty MSV/
Top Technology (překročení plánované příspěvkové 
marže o 26,2 mil Kč), Techagro (překročení plánu 
o 11,0 mil. Kč) a hostující akce včetně festivalu 
Re:publika a výstavy Slovanská epopej (překročení 
plánu o 35,9 mil. Kč). 

V roce 2018 nedošlo k žádnému prodeji nemovitého 
majetku. Celkový obrat společnosti Veletrhy Brno 
dosáhl v roce 2018 hodnoty 1 183,5 mil. Kč. 
Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním 
byl ziskový a činil 165,3 mil. Kč. 

Hospodářské výsledky roku 2018
Obrat z obchodní činnosti dosáhl 1 072,9 mil. Kč 
(o 132,5 mil. Kč více oproti plánu). Příspěvková marže 
z obchodní činnosti překročila plán o 13,9 %. Výsledek 
z ostatních podnikatelských činností byl vyšší oproti 
plánu o 4,2 %. 

Na celkovém obratu projektů v roce 2018 
se jednotlivé činnosti podílely následovně:

prodej výstavní plochy  
veletržních akcí (45 %)

479,7 mil. Kč

výstavba expozic v tuzemsku  
a zahraničí (33 %)

357,7 mil. Kč

hostující akce (16 %) 169,0 mil. Kč

technické přívody a další služby (6 %) 66,4 mil. Kč

Bilanční suma (majetek společnosti Veletrhy Brno) 
zaznamenala k 31. 12. 2018 hodnotu 2 276,6 mil. Kč. 
Celková bilanční suma poklesla proti předchozímu 
období o 59,6 mil. Kč.

V roce 2018 dosáhla společnost optimálního poměru 
vlastního a cizího kapitálu, tj. pokračovala optimalizace 
financování společnosti z pohledu struktury zdrojů 
financování majetku společnosti ve prospěch vlastního 
kapitálu. Největší podíl měl k 31. 12. 2018 vlastní 
kapitál (77,0 %), dále dlouhodobé závazky (18,9 %) 
a krátkodobé závazky (4,1 %).

Ke konci roku 2017 se věřiteli akciové společnosti 
Veletrhy Brno staly společnosti z koncernu města Brna, 
a to Teplárny Brno, a.s. (zápůjčka ve výši 300 mil. Kč, 
úroková sazba 1,8 % p.a.) a SAKO Brno, a.s. (zápůjčka 
ve výši 213 mil. Kč, úroková sazba 1,7 % p.a.). Zápůjčky 
budou úplně uhrazeny v roce 2022. Veletrhy Brno 
uhradily řádné splátky jistiny zápůjček za kalendářní 
rok 2018 v celkové výši 150 mil. Kč. Společnost řádně 
a včas platí veškeré nákladové úroky. 

Ke konci roku 2018 dosahoval nesplacený zůstatek 
zápůjčky výše 363 mil. Kč. Peněžní likvidita firmy činila 
k 31. 12. 2018 hodnoty 129,0 mil. Kč. Celkový objem 
realizovaných investic činil 61,7 mil. Kč. 

Statistické výsledky roku 2018
Na brněnském výstavišti se v roce 2018 konalo 
30 samostatných auditovaných veletržních projektů. 
Nejúspěšnějšími veletržními projekty roku 2018 v režii 
Veletrhů Brno byly Mezinárodní strojírenský veletrh/
Top Technology, komplex veletrhů Techagro a dále 
soubor veletrhů pro potravinářský průmysl, maloobchod 
a obalový průmysl SALIMA/EMBAX PRINT/INTECO. 
K divácky nejnavštěvovanějším akcím patřil tradičně 
MOTOSALON a festival Life! 

Velmi dobrému využití výstaviště v roce 2018 přispěly 
hostující veletržní, kongresové, firemní, sportovní 
a kulturní akce. Na základě dlouhodobé smlouvy 
uspořádala společnost Terinvest opět mezinárodní 
veletrh elektrotechniky AMPER/OPTONIKA, který patří 
účastí 600 vystavovatelů k největším veletrhům v daném 
oboru ve střední Evropě. Nejnavštěvovanější hostující 
akcí je Majáles s počtem návštěvníků více než 40 tisíc 
během jednoho dne. 

Celkem se konalo 60 hostujících veletržních, 
kongresových, firemních a kulturních akcí – mezi nimi 
např. festival RE:publika u příležitosti 100. výročí 
založení Československa a 90. let založení výstaviště, 
největší česko-slovenský kongres KARDIO, veletrh vyššího 
vzdělání GAUDEAMUS, globální manažerská konference 
„Škoda Auto Management Conference“, výstava Alfons 
Mucha – Dva světy, výstava Kosmos a další akce, což 
potvrzuje multifunkčnost brněnského výstaviště. 

Pronájem čisté výstavní plochy překročil 221 tis. m2, 
zvláštní předváděcí plocha činila 85,1 tis. m2. 
Celková využitá výstavní plocha (včetně předváděcí 
plochy a plochy hostujících akcí) činila v roce 2018 
přes 874,7 tis. m2.
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V roce 2018 navštívilo brněnské výstaviště 1 235,8 tis. 
osob včetně účastníků hostujících akcí. Veletržní 
akce BVV navštívilo 17,4 tis. zahraničních návštěvníků 
ze 74 zemí. Celkově se na veletrzích pořádaných 
společností Veletrhy Brno v roce 2018 představilo 
4 609 vystavovatelů a 2 591 dalších zastoupených 
firem z 61 zemí. 

Hlavní veletržní projekty dle auditované 
pronajaté výstavní plochy:

Techagro 81 538 m2

MSV 35 887 m2

Life!, Caravaning 15 335 m2

AMPER (pořadatel Terinvest) 13 900 m2

Salima 8 114 m2

Top Technology 8 061 m2

Motosalon 7 306 m2

Styl, Kabo I 5 643 m2

Styl, Kabo II 4 770 m2

Stavební veletrhy 4 586 m2

Hlavní veletržní projekty dle návštěvnosti:

Techagro 116 480

MSV + Top Technology 80 937

Slovanská epopej 74 508

Motosalon 58 068

Life!, Caravaning 53 254

Vánoční trhy 47 492

AMPER (pořadatel Terinvest) 43 300

Veletrhy cestovního ruchu 31 314

Stavební veletrhy, Mobitex, 
Urbis Technologie

27 400

Idet, Pyros, Iset 32 828

Salima 23 843

Pozn. Audit návštěvnosti veletrhů BVV zajišťuje CENTREX, 
středoevropská asociace pro statistiku veletržních akcí.

Projekty dle obratu:

MSV 281,6 mil. Kč

Techagro 170,5 mil. Kč

Top Technology 59,0 mil. Kč

Amper 27,8 mil. Kč

Life!, Caravaning 22,7 mil. Kč

Motosalon 22,4 mil. Kč

Veletrhy cestovního ruchu 17,1 mil. Kč

Styl, Kabo I 16,2 mil. Kč

Styl, Kabo II 14,0 mil. Kč

Nedílnou součástí podnikání společnosti je 
působení provozovny BVV v německém Düsseldorfu 
(Niederlassung Messe Brünn – Standbau). Veletrhy 
Brno zajišťují jako jeden ze dvou výhradních 
dodavatelů výstaveb typových expozic a zakázkovou 
výstavbu veletržních expozic pro Messe Düsseldorf. 
Pobočka BVV v Düsseldorfu má 8 stálých zaměstnanců 
(obchodně-organizační činnost) a využívá vlastního 
výstavářského materiálu uskladněného v Düsseldorfu. 
Tržby pobočky Düsseldorf dosáhly částky 4,137 mil. EUR 
(106,2 mil. Kč). 

Vedení společnosti Veletrhy Brno, a.s. se v rámci 
pracovněprávních vztahů řídí Kolektivní smlouvou 
na období 2017–2018 ze dne 22. 11. 2016, uzavřenou 
s odborovou organizací UNIOS. Závazky zaměstnavatele 
i odborové organizace uvedené v kolektivní smlouvě 
jsou průběžně vyhodnocovány a plněny. V roce 2018 
byla uzavřena nová Kolektivní smlouva na období 
let 2019–2020. 

Společnost nerealizuje aktivity v oblasti  
výzkumu a vývoje.

Představenstvo společnosti  
Veletrhy Brno, a.s.
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Výstava Alfons Mucha: Dva světy
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Zpráva dozorčí rady  
o kontrolní činnosti v roce 2018

V roce 2018 pracovala dozorčí rada společnosti Veletrhy Brno, a.s., 
IČO: 25582518, sídlem Brno, Pisárky, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00 
(dále jen „dozorčí rada“), ve složení:

Dozorčí rada se v roce 2018 sešla celkem šestkrát, ve čtyřech případech společně 
s představenstvem společnosti. 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 2018, účetní závěrky 
společnosti sestavené za rok 2017, provozní záležitosti společnosti, zajištění 
půjček od společností Teplárny Brno, a.s. a SAKO Brno, a.s. zřízením zástavního 
práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, plánování (Masterplan, 
investiční záměr výstavby nového pavilonu D a revitalizace pavilonu C, 
podnikatelský záměr a hospodářský plán na rok 2019), divestici akciového 
podílu ve společnosti BRNO INN, a.s., záměr prodeje pozemků Dopravnímu 
podniku města Brna, a.s., zprávy výboru pro audit. Na zasedání dozorčí rady dne 
14. 12. 2018 byli zvoleni předseda a místopředsedkyně dozorčí rady na základě 
obměněného personální obsazení dozorčí rady s účinností k 1. 12. 2018.

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

Dozorčí rada přezkoumala dne 9. 4. 2019 předloženou řádnou roční 
účetní závěrku za rok 2018 a došla ke konečnému závěru, že v účetnictví 
společnosti neexistují žádné důvody pro námitky a účetnictví odpovídá 
příslušným právním předpisům. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě 
schválit řádnou roční účetní závěrku za rok 2018.

Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 9. 4. 2019 přezkoumala zprávu mezi 
ovládající a ovládanou osobou a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2018 a konstatovala, že ovládané osobě nevznikla újma.

Petr Springinsfeld
předseda dozorčí rady
Veletrhy Brno, a.s.

Ing. Jaroslav Kacer
předseda a člen do 30. 11. 2018

Jana Vaculíková
členka, místopředsedkyně 
od 14. 12. 2018

Ing. arch. Petr Bořecký 
člen do 30. 11. 2018

JUDr. Michaela Dumbrovská
členka do 30. 11. 2018

PhDr. Karla Hofmannová 
členka do 27. 2. 2018

Bc. Markéta Gregorová
členka od 28. 2. 2018 do 30. 11. 2018

Petr Springinsfeld 
člen od 1. 12. 2018,  
předseda od 14. 12. 2018

MUDr. Daniel Rychnovský 
člen od 1. 12. 2018

Ing. Oldřich Peprla
člen od 1. 12. 2018

Ing. Petr Vokřál
člen od 1. 12. 2018
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Slavnostní zahájení MSV 2018 – českou a slovenskou hymnu 
zazpívali E. Urbanová a M. Dvorský

„Považujeme brněnský strojírenský veletrh za jednu z nejvýznamnějších událostí v oblasti 
strojírenství a elektrotechniky v regionu střední a východní Evropy. Držím oběma zemím palce. 
Držím palce i brněnským veletrhům, aby se jim dařilo jako doposud.“ 

Peter Žiga, ministr hospodářství SR, zahajovací projev MSV 2018
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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 2018

sestavená podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních 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
IČO: 25582518
— ovládaná osoba

a) Struktura vztahů mezi ovládající 
a ovládanou osobou

— Vztah korporátní – ovládající osoba se podílela 
v roce 2018 na řízení ovládané osoby zejména 
osobní účastí v představenstvu společnosti a dozorčí 
radě ovládané osoby. Člen představenstva ovládané 
osoby Petr Vokřál byl současně primátorem a členem 
Rady města Brna, místopředseda představenstva 
ovládané osoby Pavel Staněk a předseda dozorčí 
rady Jaroslav Kacer byli členy Rady města Brna. 
Od 1. 12. 2018 byly orgány společnosti nově 
obsazeny. Členka představenstva ovládané osoby 
Markéta Vaňková je současně primátorkou a členkou 
Rady města Brna, místopředseda představenstva 
Petr Kratochvíl je členem Rady města Brna. Ostatní 
členové představenstva a dozorčí rady s výjimkou 
člena představenstva Jiřího Kuliše, předsedy dozorčí 
rady Petra Springinsfelda, místopředsedkyně dozorčí 
rady Jany Vaculíkové a člena dozorčí rady Oldřicha 
Peprly jsou zvolenými zastupiteli zastupitelstva 
ovládající osoby nebo jejích městských částí. Někteří 
členové představenstva a dozorčí rady jsou rovněž 
členy orgánů jiných korporací s majetkovou účastí 
ovládající osoby. Další rovinou 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 
vyplývajících z podnikatelské činnosti ovládané 
osoby, tj. pořádání veletrhů a výstav, výstavba 
expozic, pronájmy komerčních prostor atd., 
a ze specifik postavení a činnosti ovládající 
osoby a jiných jí ovládaných osob. 

— Vztah finanční – na základě vyhl. statutárního 
města 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 výstaviště. 
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 účasti 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 dne 
5. 9. 2017 a již následně schválila Rada města Brna 
dne 26. 9. 2017. 

c) Způsob a prostředky ovládání 
 Způsob a prostředky ovládání spočívají zejména 

v korporátním rozhodování valné hromady, 
jejíž působnost vykonává jediný akcionář 
(ovládající osoba), a statutárního orgánu, které 
vyplývá ze stanov společnosti. Další rovinou 
ovládání je účast ovládané osoby v koncernu 
statutárního města Brna na základě rozhodnutí 
valné hromady, jejíž působnost vykonává jediný 
akcionář, ze dne 28. 11. 2017. Pravidla pro 
koncernové řízení jsou obsažena v dokumentu 
Deklarace koncernu statutárního 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 období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo 
jí ovládaných osob, pokud se takové jednání 
týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle 
poslední účetní závěrky

— nejsou
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e) Přehled smluv mezi propojenými osobami

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

• Smlouva o nájmu parkovišť č. 2008/1056 ze dne 
1. 1. 1996 – předmětem smlouvy je pronájem ve 
smlouvě vyjmenovaných ploch ze strany SMB ve 
prospěch BVV za účelem zřízení příležitostných, 
nehlídaných, placených parkovacích stání po dobu 
průběhu konání akcí ve výstavním areálu.

• Nájemní smlouva č. 2008/1542 ze dne 21. 1. 2003 – 
předmětem 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 defibrilátoru – vnitřního č. 2013/0610 
ze dne 26. 8. 2013 – předmětem smlouvy je 
umístění a přenechání automatizovaného externího 
defibrilátoru 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 rámci akcí v areálu BVV č. 2017/0907 ze dne 
19. 6. 2017 – předmětem smlouvy je propagace SMB 
na vyjmenovaných veletržních akcích pořádaných 
BVV v roce 2017 a 2018. 

• Rámcová smlouva o pronájmu prostor výstaviště 
při pořádání neveletržních akcí v gesci města Brna 
č. 2018/0536 ze dne 10. 4. 2018 – předmětem 
smlouvy je vymezení podmínek pro pronájem prostor 
výstaviště ovládané osoby za účelem uspořádání 
neveletržní akce, která je organizována SMB, 
obchodními společnostmi, jež jsou členy koncernu 
SMB, příspěvkovými organizacemi, jejichž je SMB 
zřizovatelem.

• Smlouva o komplexní realizaci expozice statutárního 
města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2018 a Holiday 
World 2018 č. 2018/0006 ze dne 7. 12. 2017 – 
předmětem smlouvy je komplexní realizace expozice 
SMB na veletrhu Regiontour 2018 a Holiday World 
2018 ze strany BVV.

• Smlouva o zajištění prezentace Festivalu Re:publika 
pomocí navigačního a orientačního systému 
v areálu BVV č. 2018/0794 ze dne 22. 5. 2018 – 

předmětem smlouvy je zajištění prezentace 
Festivalu Re:publika pomocí navigačního 
a orientačního systému v areálu BVV ve prospěch 
SMB ze strany BVV.

• Smlouva o zajištění zázemí pro hosty festivalu, 
včetně občerstvení, v zahajovací den Festivalu 
Re:publika 1918–2018 dne 26. 5. 2018  
č. 2018/0849 ze dne 16. 5. 2018 – předmětem 
smlouvy je komplexní zajištění zázemí pro hosty 
festivalu, včetně občerstvení, v zahajovací den 
Festivalu Re:publika 1918–2018 dne 26. 5. 2018 
ve prospěch SMB ze strany BVV.

• Smlouva o dílo ze dne 19. 10. 2018 č. 2018/1359 – 
předmětem smlouvy je zajištění reklamních 
mobilních poutačů pro projekt DÁME NA VÁS 
ve prospěch SMB ze strany BVV.

• Memorandum o spolupráci ze dne 14. 11. 2018 – 
předmětem smlouvy je spolupráce SMB, JMK, BVV 
a KOMETA GROUP, a.s. při realizaci záměru výstavby 
Multifunkčního sportovního a kulturního centra při 
ulici Křížkovského.

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

• Smlouva o komisionářském prodeji jízdenek 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje č. 2013/0956 ze dne 5. 12. 2013 – předmětem 
smlouvy je komisionářský prodej jízdenek IDS JMK 
ze strany BVV jako komisionářem v souvislosti 
s předmětem své činnosti (pořádání veletrhů 
a výstav) za podmínek a za provizi smluvně 
sjednanou.

• Smlouva o spolupráci ze dne 27. 9. 2018 
č. 2018/1088 – předmětem smlouvy je vzájemné 
poskytnutí služeb v souvislosti s pořádáním akce 
BRNO FAIR CITY (vzájemné reklamní plnění pro 
DPmB a Veletrhy Brno, zajištění jízd speciální 
reklamní tramvaje, odběr jízdenek).

• Smlouva o využití přístupového koridoru ke stavbě 
č. 2018–0936 ze dne 13. 7. 2018 – předmětem 
smlouvy je umožnění využívání přístupového 
koridoru v areálu BVV za účelem zajištění přístupu 
ke staveništi DPmB.
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Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – 
Teplárny Brno, a.s. (TB)

• Smlouva o zápůjčce č. 2018/0628 ze dne 31. 10. 2017 – 
předmětem smlouvy je poskytnutí úročené zápůjčky 
peněžních prostředků ve prospěch BVV ze strany 
TB za účelem refinancování stávajícího úvěru od 
financujících bank v rámci koncernu statutárního 
města Brna; dluh bude uhrazen v deseti splátkách 
do konce roku 2022 a je zajištěn zřízením zástavního 
práva k části nemovitého majetku ve vlastnictví BVV.

• Zástavní smlouva (1) ze dne 21. 3. 2018 – předmětem 
smlouvy je zajištění dluhů vyplývajících ze zápůjčky 
peněžních prostředků ve prospěch BVV ze strany 
TB dle smlouvy o zápůjčce č. 2018/0628 zřízením 
zástavního práva k nemovitostem v areálu BVV – 
pavilon V (zástavní právo v I. pořadí).

• Zástavní smlouva (2) ze dne 21. 3. 2018 – předmětem 
smlouvy je zajištění dluhů vyplývajících ze zápůjčky 
peněžních prostředků ve prospěch BVV ze strany 
TB dle smlouvy o zápůjčce č. 2018/0628 zřízením 
zástavního práva k nemovitostem v areálu BVV – 
pavilon E (zástavní právo II. v pořadí).

• Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 
ze dne 10. 2. 2010 č. 2010/0035 – předmětem 
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 ze dne 18. 12. 2017 č. 2017/1689 – 
předmětem smlouvy je dodávka a odběr elektrické 
energie za smluvně a zákonnou úpravou regulovanou 
cenu do odběrného místa: areál brněnského 
výstaviště (na období 2018).

• Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí VN ze dne 25. 9. 2018 č. 2017/1191 – 
předmětem smlouvy je dodávka a odběr elektrické 
energie za smluvně a zákonnou úpravou regulovanou 
cenu do odběrného místa: areál brněnského 
výstaviště (na období 2019–2020).

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

• Smlouva o zápůjčce č. 2018/0629 ze dne 
31. 10. 2017 – předmětem smlouvy je poskytnutí 

úročené zápůjčky peněžních prostředků BVV 
ze strany SAKO Brno za účelem refinancování 
stávajícího úvěru od financujících bank v rámci 
koncernu statutárního města Brna; dluh bude 
uhrazen v šesti splátkách do konce roku 2020 
a je zajištěn zřízením zástavního práva 
k nemovitému majetku BVV a je zajištěn zřízením 
zástavního práva k části nemovitého majetku 
ve vlastnictví ovládané osoby.

• Zástavní smlouva (1) ze dne 21. 3. 2018 – 
předmětem smlouvy je zajištění dluhů 
vyplývajících ze zápůjčky peněžních prostředků 
ve prospěch BVV ze strany SAKO Brno dle smlouvy 
o zápůjčce č. 2018/0630 zřízením zástavního 
práva k nemovitostem v areálu BVV – pavilon E 
(zástavní I. v pořadí).

• Zástavní smlouva (2) ze dne 21. 3. 2018 – 
předmětem smlouvy je zajištění dluhů 
vyplývajících ze zápůjčky peněžních prostředků 
ve prospěch BVV ze strany SAKO Brno dle smlouvy 
o zápůjčce č. 2017/0630 zřízením zástavního 
práva k nemovitostem v areálu BVV – pavilon 
V (zástavní právo II. v pořadí).

• Smlouva o zabezpečení odpadového hospodářství 
a úklidových služeb č. 2018/1408 ze dne 
31. 10. 2018 – předmětem smlouvy je komplexní 
zabezpečení nakládání s odpady v rámci odpadového 
hospodářství BVV v areálu výstaviště BVV, výkup 
a odvoz druhotných surovin, dále zabezpečení 
úklidu a zimní údržby sjednaných komunikací, ploch 
a průmyslové čištění sjednaných zařízení ze strany 
SAKO BRNO za úplatu od BVV.

• Smlouva o nájmu č. 2018/1407 ze dne 2. 11. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor ve 
prospěch SAKO BRNO ze strany BVV za úplatu od 
SAKO Brno (nájem prostor v souvislosti s plněním 
závazků SAKO BRNO dle smlouvy č. 2018/1408).

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK)

• Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod č. 2017/1180 ze dne 6. 10. 2017, č. 2017/1181 
ze dne 6. 10. 2017, č. 2017/1182 ze dne 6. 10. 2017, 
č. 2017/1183 ze dne 12. 10. 2017 – předmětem 
smlouvy je dodávka vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro 



29Veletrhy Brno, a.s.

veřejnou potřebu za smluvně a zákonnou úpravou 
regulovanou cenu vodného a stočného do vícero 
odběrných míst: areál brněnského výstaviště.

• Smlouva o odvádění odpadních vod č. 2017/1184 
ze dne 6. 10. 2017 – předmětem smlouvy je odvádění 
odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu za 
smluvně a zákonnou úpravou regulovanou cenu 
vodného a stočného do odběrných míst v areálu 
brněnského výstaviště.

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

• Nájemní smlouva o dočasném užívání odstavné 
plochy č. 2018/0879 ze dne 26. 6. 2018 – předmětem 
smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 150/1 ze 
strany BVV ve prospěch STAREZ-SPORT za účelem 
jejího užívání jako odstavné plochy pro osobní 
motorová vozidla návštěvníků koupaliště Riviéra – 
Brno, Bauerova 7 na období 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 
za smluvně určené nájemné reflektující skutečnost, 
že plocha není BVV po uvedenou dobu využívána 
a návštěvníci koupaliště nehradí parkovné.

• Smlouva o nájmu č. 2018/0312 ze dne 26. 2. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor BVV 
ve prospěch STAREZ-SPORT k uskladnění věcí za 
smluvně sjednanou cenu od STAREZ-SPORT.

• Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb 
č. 2018/0904 ze dne 29. 6. 2018 – předmětem 
smlouvy je zajištění propagace ze strany  
STAREZ-SPORT ve prospěch BVV různými 
prostředky propagace a reklamy na vyjmenovaných 
sportovištích v městě Brně a dalších služeb 
sportovní povahy pro BVV.

• Smlouva o nájmu č. 2018/0714 ze dne 14. 5. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor BVV ve 
prospěch STAREZ-SPORT za účelem pořádání akce 
s názvem Re:lax zóna ve dnech 26. 5. 2018–17. 6. 2018 
v areálu brněnského výstaviště.

• Smlouva o dílo č. 2018/0793 ze dne 17. 5. 2018 – 
předmětem smlouvy je zajištění montáže 
a demontáže výstavních expozic a dalších služeb 
ve prospěch STAREZ-SPORT ze strany BVV na akci 
Festival Re:publika 1918–2018, Re:lax zóna ve 
dnech 26. 5. 2018–17. 6. 2018 v areálu brněnského 
výstaviště.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – 
Technické sítě Brno, a.s. (TSB)

• Smlouvy o zajištění reklamy č. 2018/0215 
ze dne 12. 2. 2018, č. 2018/0216 ze dne 12. 2. 2018, 
č. 2018/0443 ze dne 20. 3. 2018, č. 2018/0444 
ze dne 20. 3. 2018, č. 2018/0445 ze dne 20. 3. 2018, 
č. 2018/0993 ze dne 9. 8. 2018, č. 2018/0994 
ze dne 9. 8. 2018, č. 2018/0995 ze dne 9. 8. 2018, 
č. 2018/1150 ze dne 21. 9. 2018, č. 2018/1151 
ze dne 21. 9. 2018, č. 2018/1152 ze dne 21. 9. 2018, 
č. 2018/1153 ze dne 21. 9. 2018, č. 2018/1744 
ze dne 20. 12. 2018 – předmětem smluv zajištění 
reklamy ve prospěch BVV ze strany TSB na reklamních 
zařízeních TSB.

• Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb  
č. 2018/1242 ze dne 24. 9. 2018 – předmětem 
smlouvy je vzájemné poskytnutí reklamních 
plnění BVV a TSB. 

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – 
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace (NDB)

• Smlouva nájemní včetně služeb č. 2017/0469 
ze dne 6. 6. 2017 – předmětem smlouvy je 
pronájem prostor (1/2 haly P) pro pořádání 
představení NDB.

• Smlouva nájemní č. 2018/0437 ze dne 19. 6. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor BVV 
(1/2 haly P, pavilon Morava) ve prospěch NDB 
pro pořádání představení NDB.

• Smlouva nájemní č. 2018/0438 ze dne 1. 6. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor BVV 
(1/2 haly P) ve prospěch NDB pro pořádání akce 
s názvem „Festival Re:publika“.

• Smlouva nájemní č. 2018/0713 ze dne 9. 5. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor BVV 
(hala F) ve prospěch NDB pro pořádání akce 
s názvem „Festival Janáček Brno 2018“.

• Smlouva o spolupráci č. 2017/0932 ze dne 
28. 11. 2017 – předmětem smlouvy je poskytnutí 
vzájemného plnění (BVV – reklamní plnění pro 
NDB formou umístění reklamy v areálu brněnského 
výstaviště, NDB – reklamní plnění pro BVV 
k jednotlivým představením NDB a poskytnutí 
vstupenek na představení NDB).
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• Smlouva o spolupráci ze dne 7. 5. 2018  
č. 2018/0815 – předmětem smlouvy je poskytnutí 
vzájemného plnění (BVV – reklamní plnění pro 
NDB formou umístění reklamy v areálu brněnského 
výstaviště, NDB – reklamní plnění pro BVV v časopise 
DIVA a v rámci festivalu Janáček Brno 2018).

• Smlouva nájemní vč. služeb č. 2018/1497 ze dne 
1. 11. 2018 – předmětem smlouvy je pronájem 
prostor BVV (pavilon Morava) ve prospěch NDB 
pro pořádání představení NDB.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – 
Dům umění města Brna, příspěvková organizace (DUmB)

• Smlouva o nájmu č. 2018/0712 ze dne 14. 5. 2018 – 
předmětem smlouvy je pronájem prostor BVV 
(výstavní hala A2) ve prospěch DUmB za účelem 
pořádání akce s názvem „Festival Re:publika“.

f) Prohlášení o absenci újmy způsobené  
ovládané osobě

 Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, 
že ve sledovaném účetním období nevznikla 
ovládané osobě ze vztahů s ovládající 
osobou a osobami ovládanými stejnou 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 vzájemně výhodné. 

V Brně dne 27. března 2019 
Představenstvo, Veletrhy Brno, a.s.

Veletrh GAUDEAMUS
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Zpráva nezávislého auditora – 
konsolidovaná
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MSV 2018 – socha T. G. Masaryka  
zhotovená robotem dle původní předlohy z roku 1928
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Aktivity společnosti v oblasti  
společenské odpovědnosti (CSR) v roce 2018

Společnost Veletrhy Brno, a.s. řadí mezi své priority 
kromě veletržního podnikání také společenskou 
odpovědnost. Společnost podporuje vybrané aktivity 
přímo formou finančního plnění, ale prioritně 
využívá k podpoře oblast svého podnikání, tedy 
veletrhy a festivalové akce na výstavišti. Veřejně 
prospěšné aktivity společnosti lze rozdělit podle 
následujících oblastí:

1. Podpora technického a odborného vzdělávání 
2. Podpora sportu a kultury
3. Podpora zdraví zaměstnanců
4. Charita a veřejně prospěšné akce
5. Podpora synergie s občany města
6. Ochrana životního prostředí
7. Památková péče

Podpora technického 
a odborného vzdělávání
Vzdělávání společnost podporuje dlouhodobě. 
Vyplývá to z podstaty veletrhu jako nástroje pro 
prezentaci nových technologií a inovací. Podpora 
technického a odborného vzdělávání je založena na 
spolupráci s odbornými a vysokými školami a probíhá 
na několika úrovních. Spolupráce při přípravě 
veletržních akcí, účast v hodnotitelských komisích, 
prezentace škol na veletržních akcích za zvýhodněných 
podmínek, poskytování studentských vstupenek, 
podpora studentských soutěží a poskytování lektorů 
pro výuku.

Podpora prezentace vysokých a středních škol 
a dalších nekomerčních institucí je realizována formou 
poskytnutí prezentačních možností za nekomerčních 
podmínek. Výše podpory účasti na vybraných veletrzích 
je 1,4 mil. Kč.

Inovace na veletrzích je podporována formou účasti 
vzdělávacích a vědeckých subjektů na prestižních 
veletrzích nebo formou podpory odborných nebo 
studentských soutěží. Podporu inovací lze vyčíslit 
hodnotou 0,7 mil. Kč a podporu soutěží 3,5 mil. Kč.

Zlevněné vstupné na veletrhy je poskytováno 
v rámci podpory odborného vzdělávání pro studenty. 
Pro účast technických škol na vybraných veletrzích 
bylo poskytnuto vstupné se slevami 4,8 mil. Kč.

Celková výše podpory vzdělávání dosáhla v roce 2018 
hodnoty 10,4 mil. Kč, z nichž téměř polovinu tvoří 
zvýhodněné vstupné pro studenty a školy.

Podpora sportu
Na základě rozhodnutí představenstva poskytla 
společnost v rámci podpory sportu, zejména mládeže, 
finanční plnění subjektům:

KOMETA GROUP, spolek 500 tis. Kč

STAREZ SPORT, a.s. 400 tis. Kč

Tělocvičná jednota SOKOL Brno I 100 tis. Kč

Podpora sportovních aktivit je řešena také poskytnutím 
nekomerčních podmínek v rámci sportovních veletrhů 
a festivalů nebo poskytnutím prostoru výstaviště 
pro vybrané sportovní akce v době mimo veletrhy. 
Pro mládežnický golf (pav. H) je každoročně poskytována 
sleva z nájmu, v roce 2018 75 tis. Kč. Pro vybrané akce 
v zájmu SMB byl poskytnut nekomerční pronájem.

Celková výše podpory sportu dosáhla v roce 2018 
hodnoty 5,2 mil. Kč. 

Podpora kultury
V roce 2018 byla na základě rozhodnutí představenstva 
poskytnuta finanční podpora festivalu JAZZFESTBRNO 2018 
v částce 250 tis. Kč a Národnímu divadlu Brno byla 
poskytnuta sleva pronájmu pavilonu v částce 500 tis. Kč. 

BVV přispívá na konání některých kulturních akcí 
v prostorách výstaviště formou poskytnuté slevy 
(např. plesu VUT, festivalům Létofest a RE:publika 
nebo Národnímu divadlu Brno), kterou lze vyčíslit 
na 1,8 mil. Kč. A dále poskytnutím mobiliáře či tribun 
dalším kulturním akcím.

Celková výše podpory kultury dosáhla v roce 2018 
hodnoty 2,5 mil. Kč. 

Podpora zdraví zaměstnanců 
a spokojenost zaměstnanců
Na základě průzkumů potřeb mezi zaměstnanci 
realizujeme příslušná opatření nad rámec zákonných 
povinností. Zajišťujeme a realizujeme vzdělání 
pro zaměstnance (semináře a workshopy zaměřené 
na rozvoj klíčových manažerských a obchodních 
dovedností, osobnostní rozvoj a individuální programy 
rozvoje, které jsou zaměřeny na specifické oblasti, které 
zaměstnanci potřebují ke své práci např. specifické 
IT programy, kurzy pro účetní, daňové a právní kurzy 
apod.). Dlouhodobě podporujeme nové zaměstnance 
vč. absolventů, kterým umožňujeme cílené zapracování. 
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Pravidelně realizujeme vzdělávací cyklus „Měsíc zdraví“, 
ve kterém nabízíme zaměstnancům možnost účastnit 
se série přednášek, krátkých prezentací či workshopů 
se zaměřením na podporu zdravého životního stylu. 
Podporujeme sportovní aktivity zaměstnanců – každoroční 
pronájmy beachvolejbalových kurtů, účast na sportovních 
akcích typu turnaj ve futsalu o pohár TSB apod.

Podporu zdraví realizujeme také formou letních a zimních 
vitamínových balíčků a nadstandardními lékařskými 
prohlídkami. Ve spolupráci s VN Brno zajišťujeme každoročně 
programy preventivní zdravotní péče se zaměřením na 
onkoprevenci, prevenci onemocnění očí a kardioprevenci.

Veřejně prospěšné akce,
charitativní činnost
V roce 2018 byl poskytnut finanční příspěvek 50 tis. Kč 
FN u sv. Anny v Brně na nákup přístrojového zařízení 
a Hospici Rajhrad pro akci „Koláč pro hospic“ 
(10 tis. Kč). Pro konání akce Katolická charismatická 
konference je poskytována nekomerční pronájem 
prostor. Součástí veřejně prospěšných aktivit je také 
podpora hasičských sborů. 

Společnost podporuje různou formou, finanční 
i nefinanční, vybrané instituce v sociální oblasti. 
Na Vánočních trzích poskytujeme prostor chráněným 
dílnám a dalším organizacím, které se věnují 
charitativním projektům. Dalším neziskovým 
organizacím bylo poskytnuto věcné plnění formou 
dárků nebo koberců pro aktivity postižených. 

Dlouhodobě prospěšná aktivita je finanční podpora Klubu 
seniorů BVV (finanční plnění 80 tis. Kč vč. poskytnutí 
prostor pro členské schůze a věcných předmětů). 

Společnost dává příležitost zdravotně postiženým 
osobám. V této oblasti spolupracuje s firmou Meta 
Brno, jejíž posláním je vytvářet a zabezpečovat vhodné 
podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených osob, 
které by jen obtížně našli vhodné pracovní uplatnění. 

Celková výše podpory veřejně prospěšných aktivit 
dosáhla v roce 2018 hodnoty 2,5 mil. Kč. 

Podpora synergie s občany města
Do této oblasti společnost řadí aktivity, které jsou 
zaměřeny na budování vztahu s občany města. 
Patří zde podpora projektů pro občany Brna a okolí 
a kampaně, zaměřené na přínosy BVV občanům. 

Společnost podporuje také aktivity, které mají 
za cíl přivést obyvatele města do areálu výstaviště. 
Společnost je zapojena do aktivit SMB včetně 
festivalu Ignis Brunensis, Brno – město uprostřed 
Evropy, divadelní představení na Biskupském 
dvoře a dalších prostřednictvím spolupráce 
s agenturou SNIP. 

Do aktivit, kterými společnost přispívá ke vztahu 
s občany města, patří také podpora realizace tematicky 
zajímavých výstav. V roce 2018 to byly výstavy Cosmos 
a Titanic. Ve vlastní produkci nabídla společnost 
občanům jedinečnou výstavu Alfons Mucha – 
dva světy, která byla produkována a financována 
v režii Veletrhů Brno, a.s.

V rámci synergie s občany města a studenty 
společnost nabízí také možnost prohlídky areálu 
a architektonických zajímavostí s výkladem průvodce. 

Celková výše podpory synergie s občany města 
dosáhla v roce 2018 hodnoty 3,9 mil. Kč. 

Ochrana životního prostředí 
a památková péče
Ochrana životního prostředí
Z charakteru podnikatelské činnosti vyplývá 
minimální zátěž životního prostředí. I přesto se 
společnost Veletrhy Brno, a.s. systematicky zaměřuje 
na uplatňování environmentální politiky nad rámec 
povinné legislativy ve všech oblastech své činnosti. 
Společnost je zapojena do systému sdruženého plnění 
EKOKOM pro zpětný odběr a využití odpadu z obalů. 

V rámci možností a pro potřeby provozu společnosti 
jsou nakupovány recyklovatelné výrobky, např. 
kancelářský papír, plastové profily na lavičky v areálu, 
dřevotřískové konstrukce na výstavbu expozic apod. 
V areálu společnosti je dále řešena ochrana odpadních 
a povrchových vod: zadržování a ekologické likvidace 
ropných látek z parkovišť a tuků z restauračních 
provozů. V neposlední řadě je v rámci nomenklatury 
veletrhů věnována pozornost tematice ochrany 
životního prostředí.

Spotřeba energií
Spotřeba energií a obzvlášť její snižování je důležitou 
součástí strategie společnosti v rámci udržitelnosti. 
Energetický plán je řešen v dlouhodobém horizontu. 
Ke splnění cílů a snížení spotřeby jsou využívány 
následující nástroje:
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• instalace energeticky úsporných technologií
• instalace automatizované řídicí  

a regulační techniky
• využití pokročilých algoritmů řízení  

provozu energetických technologií
• průběžné monitorování, evidování  

a vyhodnocováním odběrů energií

Tyto způsoby sledování a vyhodnocování spotřeb generují 
věcná rozhodnutí, která provozně přinášejí úspory 
energií. Jedná se o útlumové režimy v mimopracovní 
době, optimalizace provozních parametrů topení, 
chlazení, větrání nebo venkovního osvětlení apod. 

K udržitelnému rozvoji bezesporu patří také práce 
se spotřebou vody. Interní pravidla společnosti tuto 
problematiku řeší s využitím analýzy odběrů a ohřevu 
teplé užitkové vody. Hospodaření s vodou zahrnuje také 
údržbu areálu, kdy je pro zalévání zeleně a venkovní 
úklid využívána voda ze studny v areálu. Velký důraz 
je kladen na pravidelné kontroly spotřeby vody pro 
minimalizaci ztrát v rozvodech. 

Památková péče
Velkou pozornost společnost věnuje péči o památkově 
chráněné objekty v prostorách výstaviště. Společnost 
každoročně investuje do údržby památkově chráněných 
objektů řádově miliony korun. V roce 2018 společnost 
vynaložila na údržbu památkově chráněnýchb objektů 
14,8 mil. Kč, což představuje investici o 6 mil. Kč vyšší 
než v předchozím období. Veškeré významnější technické 
zásahy do těchto objektů jsou realizovány po konzultacích 
s pracovníky Odboru památkové péče a Národního 
památkového ústavu, případně za jejich dozoru.

V roce 2018 společnost vynaložila na údržbu 
památkových objektů 14,8 mil. Kč. 

Závěr
Strategie společnosti Veletrhy Brno, a.s. v oblasti 
udržitelného podnikání je nedílnou součástí 
plánovacího procesu ve společnosti. Společnost 
klade důraz na všechny oblasti udržitelného podnikání, 
tedy nejen na ekologické oblasti, ale také na 
sociální a ekonomický kontext. Významným prvkem 
strategie je důraz na přínosy podnikání společnosti 
pro region a město, zejména potom jeho obyvatele. 
Cílem společnosti je být významnou a respektovanou 
firmou regionu a výrazným společenským přesahem.

Podpora veřejně prospěšných činností je realizována 
věcným plněním (poskytování prezentačních prostor, 
výstavářského zařízení a technickými službami za 
nekomerčních podmínek) a finanční podporou v oblasti 
sportu, kultury, charity. Nejvýraznější položkou jsou 
investice do realizované údržby objektů, uvedených 
v seznamu nemovitých kulturních památek.
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Kalendář veletrhů a výstav na rok 2018

Termín Název Oficiální název Hostující 
(H)

13.–14. 01. Národní výstava psů H

17. 01. Zelená burza H

18.–21. 01. GO 28. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

18.–21. 01. REGIONTOUR 27. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

03.–04. 02. DUO CACIB Mezinárodní výstava psů H

17.–19. 02. STYL 51. mezinárodní veletrh módy

17.–19. 02. KABO 51. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

SALIMA – Mezinárodní potravinářské veletrhy

27. 02.–02. 03. SALIMA 31. mezinárodní potravinářský veletrh

27. 02.–02. 03.
SALIMA 
TECHNOLOGY

Mezinárodní veletrh potravinářských technologií

27. 02.–02. 03. VINEX Mezinárodní vinařský veletrh

27. 02.–02. 03. MBK 9. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství

27. 02.–02. 03. INTECO
28. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod,  
hotely a veřejné stravování

27. 02.–02. 03. EmbaxPrint 30. mezinárodní veletrh obalů a tisku

08.–11. 03.
MOTOSALON  
2018

Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek,  
příslušenství a oblečení 

09.–11. 03. OPTA 24. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

15.–18. 03. PRODÍTĚ Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

16.–18. 03. RYBAŘENÍ Prodejní výstava rybářských potřeb

20.–23. 03. AMPER
26. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,  
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení  
(pořadatel Terinvest)

H

08.–12. 04. TECHAGRO 15. mezinárodní veletrh zemědělské techniky

08.–12. 04. SILVA REGINA 15. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

08.–12. 04. BIOMASA Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

21. 4.
MotorTechna  
Brno

Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace,  
výstava historických automobilů

H

25.–28. 04. 
Stavební  
veletrhy Brno

Stavební veletrh

25.–28. 04. DSB Dřevo a stavby Brno

25.–28. 04. MOBITEX Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

25.–28. 04.
URBIS SMART  
CITY FAIR

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

05. 05.
Brněnský  
Majáles 2018

Největší festival pro mladé na jižní Moravě H
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Kalendář veletrhů a výstav na rok 2018

Termín Název Oficiální název Hostující 
(H)

05. 05. Utubering 2018 Nejoblíbenější festival generace Z H

06.–09. 05. 26. výroční sjezd České kardiologické společnosti H

15.–17. 05. VVVI 2018 Veletrh Věda Výzkum Inovace H

18.–20. 05. ANIMEFEST
Největší český festival japonského komiksu (mangy),  
animovaného filmu (anime) a moderní japonské kultury

H

24.–26. 05. InDent Mezinárodní dentální konference s výstavou

26.–27. 05. 
MINERÁLY  
BRNO

38. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, 
šperků a přírodnin

26.–27. 05. 
GRAND PRIX  
VINEX

25. ročník mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX –  
veřejná ochutnávka soutěžních vín

23.–24. 06. Brno Revival Svátek rychlosti mezi pavilony – závody veteránů H

23.–24. 06. INTERCANIS 52. mezinárodní výstava psů H

22.–27. 07. ICN+T 2018 Mezinárodní konference nanověd + technologií H

18.–20. 08. STYL 52. mezinárodní veletrh módy

18.–20. 08. KABO 52. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

06.–07. 09. 
Zelený svět  
2018

17. mezinárodní kontraktační zahradnický a floristický veletrh H

01.–05. 10. MSV 2018 60. mezinárodní strojírenský veletrh

01.–05. 10. IMT 2018 11. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

01.–05. 10. Automatizace Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika

01.–05. 10.  FOND-EX 17. mezinárodní slévárenský veletrh

01.–05. 10. WELDING 24. mezinárodní veletrh svařovací techniky

01.–05. 10. PROFINTECH 7. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

01.–05. 10. PLASTEX 6. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

20. 10. 
MotorTechna  
Brno

Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace,  
výstava historických automobilů

H

23. 10.–26. 10. GAUDEAMUS Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání H

08.–11. 11. Caravaning Brno 16. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

09.–11. 11. Life! Festival sportu, tance a zábavy

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO
39. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, 
šperků a přírodnin

22.–24. 11. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání H

07.–16. 12. VÁNOČNÍ VELETRHY

2.1.–30. 12. EDEN 3000

Centrum vzorových domů, Vzorkovna stavebních materiálů, 
poradenské centrum. Vstup zdarma, otevřeno denně 
(včetně víkendů) od 10 do 18 hodin, v průběhu veletrhů  
od 9 do 18 hodin celoročně kromě 1. 1., 24.–31. 12.

H
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Nejvýznamnější hostující akce v roce 2018

Akce Termín Charakter akce Veřejnost  
ano/ne

Indoor Golf leden–březen Sportovní ano

Ples Red Hat 12. 1. Firemní, společenská akce ano

Ples Klubu přátel gymnázia Křenová 12. 1. Firemní, společenská akce ano

Zelená burza 17. 1. Hostující akce, veletrh ne

NdB – Janáčkovo divadlo 27.–30. 1. Koncert, hudební produkce ano

Firemní akce Ptáček 30. 1. Firemní, společenská akce ano

Olympijská vesnička 9.–25. 2. Sportovní ano

Konference ČP 16.–17. 2. Kongres, konference ne

NdB – Janáčkovo divadlo 24.–27. 2. Koncert, hudební produkce ano

Firemní akce OVB 13. 3. Kongres, konference ne

Konference Alzheimer 24. 3. Kongres, konference ne

MotorTechna 21. 4. Hostující akce, veletrh ano

Firemní akce Ptáček 24.–28. 4. Firemní, společenské akce ne

Baletní soutěž Filiánek z.s. 28.–29. 4. Koncert, hudební produkce ano

Cosmos 1.5.–26. 8. Hostující akce, veletrh ano

Majáles + Utubering 5. 5. Koncert, hudební produkce ano

Výroční sjezd ČKS 6.–9. 5. Kongres, konference ne

Ninja factor 12. 5. Sportovní ano

VVVI 15.–17. 5. Hostující akce, veletrh ano

Brněnské onkologické dny 16.–18. 5. Kongres, konference ne

Animefest 18.–20. 5. Firemní, společenské akce ano

NdB – Janáčkovo divadlo 25.–7. 5. Koncert, hudební produkce ano

Koncert Filharmonie Brno 31. 5. Koncert, hudební produkce ano

Gynekologická konference 8.–10. 6. Kongres, konference ne

MMK Škoda-Auto 13.–14. 6. Kongres, konference ne

Dopravní soutěž mladých cyklistů 21. 6. Sportovní ne

Brno Revival 23.–24. 6. Sportovní ano

Charismatická konference 11.–15. 7. Kongres, konference ano

ME U23 v silniční cyklistice 12.–15. 7. Sportovní ne

ICN+T 23.–27. 7. Kongres, konference ne

Létofest 3.–4. 8. Koncert, hudební produkce ano

Natáčení (Filmmakers) 15. 8. Natáčení ne

NdB – Janáčkovo divadlo 23. 8.–12. 9. Koncert, hudební produkce ano

Rainbow run 25. 8. Sportovní ano

Zelený svět 2018 6.–7. 9. Hostující akce, veletrh ano

Internistický kongres 19.–22. 9. Kongres, konference ne

NdB – Janáčkovo divadlo 24.9.–31. 10. Koncert, hudební produkce ne

Alergologický sjezd Solen 10.–12. 10. Kongres, konference ne
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Nejvýznamnější hostující akce v roce 2018

Akce Termín Charakter akce Veřejnost  
ano/ne

Konference Tesco 15.–16. 10. Kongres, konference ne

Firemní den HP Tronic 19.–20. 10. Hostující akce, veletrh ano

Tattoo GP 20.–21. 10. Hostující akce, veletrh ano

MotorTechna 20. 10. Hostující akce, veletrh ano

Gaudeamus 23.–26. 10. Hostující akce, veletrh ano

Firemní den Brněnka 24. 10. Hostující akce, veletrh ne

NdB – Janáčkovo divadlo 24.–28. 10. Koncert, hudební produkce ano

Konference Connea 31. 10. Kongres, konference ne

Titanic listopad–květen Hostující akce, veletrh ano

NdB – Janáčkovo divadlo 1.–12. 11. Koncert, hudební produkce ne

Veterinární kongres 3.–4. 11. Kongres, konference ne

Anketa Dobrovolný hasič roku 14. 11. Firemní, společenská akce ne

MakerFair/Festival Prototyp 16.–19. 11. Hostující akce, veletrh ano

JobChallenge (Masarykova univerzita) 21. 11. Hostující akce, veletrh ano

NdB – Janáčkovo divadlo 24. 11.–4. 12. Koncert, hudební produkce ano

VSSOU 22.–24. 11. Hostující akce, veletrh ano

Ples VUT Brno 7. 12. Firemní, společenská akce ano

Výstava drobného zvířectva 8.–9. 12. Hostující akce, veletrh ano

Ples TE connectivity 12. 12. Firemní, společenská akce ne
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Podnikatelský záměr společnosti  
Veletrhy Brno, a.s., na rok 2019

Úvod
Společnost Veletrhy Brno, a.s. je společensky 
a ekonomicky významným subjektem, který pořádáním 
veletrhů a kongresových akcí přispívá k podpoře 
ekonomiky a vzdělávání, podpoře podnikání malých 
a středních firem, navázaných na veletržní průmysl. 
Významně podporuje cestovní ruch a image města, 
kraje a ČR. 

Postavení Veletrhů Brno, a.s. 
v kontextu ekonomického vývoje 
a vývoje veletržního průmyslu
Ekonomický vývoj
Veletržní a kongresový průmysl je silně závislý na 
vývoji ekonomické situace a vnějších podmínkách 
v ČR a Evropě. Tyto podmínky rozhodují o ochotě firem 
investovat do rozvoje a marketingu. Česká ekonomika 
bude podle odhadů MF, EK a dalších finančních institucí 
pokračovat i v letech 2019–2020 v hospodářském 
růstu, přičemž těží z příznivých vnitřních i vnějších 
podmínek. Výkon ekonomiky by měla i nadále ovlivňovat 
domácí spotřeba, investice a export. Průmyslová výroba 
dlouhodobě roste, oživila se stavební výroba a celkově 
se daří i zemědělskému sektoru. Celkový hospodářský 
vývoj a příznivá ekonomická situace tedy naznačuje, 
že i pro rok 2019 lze počítat s relativně příznivými 
podmínkami pro veletržní podnikání. 

Vývoj veletržního průmyslu
Světový veletržní průmysl kopíruje ekonomický 
růst. Evropský veletržní průmysl v kontextu příznivé 
ekonomické situace pokračoval v růstu a dle 
průzkumů mezi relevantními veletržními správami 
by měl tento trend růstu pokračovat i v roce 2019. 
Procento optimisticky naladěných veletržních 
společností dosahuje v Evropě historicky nejvyšší 
úrovně, včetně parametrů obsazenosti výstavní 
plochy, počtu veletržních akcí, počtu návštěvníků 
a vystavovatelů. Řada veletržních správ ohlásila nové 
investice do zkvalitnění infrastruktury výstavních hal. 
(„UFI Exhibition Industry Barometer“). 

Veletrhy, kongresy a firemní akce jsou nadále 
atraktivní a v některých případech nenahraditelnou 
formou prezentace. Riziko pro pořádání veletrhů 
tedy nepředstavuje internet, ale vývoj domácí 
a světové ekonomiky, globalizační dopady v rámci 
rozhodování nadnárodních firem, konsolidace 
a koncentrace veletrhů v rámci regionů a konkurence 
mezi veletržními správami a jednotlivými veletrhy. 

Toto potvrzuje i průzkum světové veletržní asociace 
UFI. Veletrh je svou podstatou jedinečný marketingový 
a obchodní nástroj a jeho význam pro obchodní 
a marketingové aktivity firem opět roste. Vliv 
digitalizace na veletrhy je však patrný a projevuje 
se spíše pozitivně v propojení veletržních služeb 
s digitálním prostorem.

Vývoj veletrhů a kongresů v ČR
V České republice je patrný návrat k veletrhům 
obchodní povahy (B2B), a to hlavně v oborech 
strojírenství, průmyslových technologií, 
elektrotechnice, vojenském a obranném průmyslu, 
dřevozpracujícího průmyslu, ale i ve velkoobchodu 
módního zboží, optiky, zemědělské techniky. Podle 
agentury B-Inside, která provádí výzkum komunikačních 
aktivit v B2B marketingu, jsou veletrhy společně 
s webovými stránkami a tištěnými propagačními 
materiály jedním ze tří nejstabilnějších způsobů 
prezentace, které firmy volí. 

Statistické ukazatele veletržního průmyslu ČR 
(pronajatá výstavní plocha, počet vystavovatelů 
a návštěvníků) jsou v posledních letech stabilní. 
Ve statistikách se projevily pozitivní trendy 
i ochota firem investovat do marketingu, resp. 
veletržních účastí. 

Vývoj kongresového průmyslu (MICE) a firemních akcí 
je velmi obdobný jako u veletrhů. V případě kongresů má 
světově silné postavení Praha jako klasická kongresová 
destinace, která mezinárodní dostupností, rozsahem 
hotelového ubytování a atrakcemi města splňuje 
parametry pro pořádání mezinárodních kongresů, byť 
nemá odpovídající prostory pro rozsáhlejší kongresové 
akce (nad 3000 osob). Pro MICE akce má Brno zásluhou 
výstaviště vhodné kongresové prostory (pavilony E, P, 
G1/2), je ale limitováno nižší atraktivitou a mezinárodní 
dostupností. Veletrhy Brno, a.s. se soustřeďují na 
partnerství s organizátory česko-slovenských kongresů 
a s agenturami pořádajícími firemní akce pro firmy se 
středoevropskou působností. 

Tržní postavení Veletrhů Brno
Společnost Veletrhy Brno si udržuje svůj tržní podíl 
na českém trhu podle pronajaté plochy a upevnila své 
postavení vedoucí veletržní správy na českém trhu 
s podílem 32 %. Zcela výjimečné postavení zaujímá 
u mezinárodních veletrhů, kde podíl společnosti 
představuje plných 100 %, jelikož všechny ostatní 
pořádané výstavní akce v ČR (Praha, České Budějovice, 
Ostrava, Olomouc) nesplňují kritéria mezinárodnosti dle 
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UFI a mají regionální či lokální charakter. Srovnatelnými 
veletržními správami ve střední Evropě z hlediska 
veletržní infrastruktury a tržeb jsou pouze MTP Poznaň, 
Reed Exhibitions Austria/Messe Wien a Messe Salzburg, 
MTP Kielce a Hungexpo Budapešť.

Podnikatelský záměr 2019 vychází z výše uvedených 
podmínek a trendů. 

1. Strategie a cíle BVV pro rok 2019

1.1 Základní cíle společnosti
Základem podnikání a strategií společnosti je pořádání 
oborových mezinárodních veletrhů pro odbornou 
veřejnost (B2B veletrhy), udržení a rozšiřování portfolia 
veletržních akcí, rozšíření počtu nových zákazníků 
v oblasti poskytování výstavářských technických služeb 
(výstavba expozic, ostatní služby), pronájem prostor 
pro hostující veletržní a neveletržní akce a pronájem 
hospodářských a kancelářských prostor včetně 
poskytování navazujících služeb. 

Cílem je další posilování postavení Veletrhů Brno na 
česko-slovenském a středoevropském trhu v oblasti 
organizování veletrhů a poskytování výstavářských 
služeb, tj. vyhledávání nových obchodních příležitostí 
s cílem zvyšování tržního podílu. V oblasti výstavby 
expozic zůstává prioritou spolupráce s Messe Düsseldorf 
v Düsseldorfu a Moskvě jako s největším obchodním 
partnerem. 

Přestože hospodářský rok 2019 patří jako lichý 
rok vlivem struktury stěžejních veletržních akcí 
k tzv. slabším rokům, cílem společnosti zůstává 
maximalizace využití výstavních kapacit v čase. Cílem 
je dosažení pronájmu čisté výstavní plochy v rozsahu 
min. 170 000 m2, obsazení brutto plochy na úrovni 
480 000 m2 a návštěvnosti 750 000 osob, což garantuje 
výrazně ziskové hospodaření společnosti. 

Nadále bude kladen důraz na mezinárodní charakter 
klíčových akcí a poskytování služeb zahraničním partnerům, 
což staví BVV do pozice významného vývozce služeb. 

Vzhledem k růstu poptávky vystavovatelů 
a změnám technických požadavků (kvalitní krytá 
výstavní plocha oproti dříve akceptované venkovní 
výstavní ploše) je třeba uvažovat o dalším rozvoji 
veletržní infrastruktury a rozšíření nabídky kvalitní 
kryté výstavní plochy. 

Hospodaření společnosti v roce 2019 umožňuje:
• Podstatné snížení zadluženosti společnosti, 

které bude podpořeno dalším snížením finančních 
nákladů na základě refinancování v rámci 
městského koncernu.

• Zahájení etapy nového rozvoje infrastruktury 
a další obnovy a zkvalitnění výstavních objektů. 
Ve fázi projekční přípravy a analýzy je projekt 
výstavby nového pavilonu D, navazující na 
stávající pavilon C.

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 vystavovatele a návštěvníky, a tam, kde lze najít 
komerční 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 
vzdělávání, spolupráci se školami a univerzitami, 
podporu sportu a kultury, veřejně prospěšných akcí, 
ochrany životního prostředí, památkovou péči objektů 
ve vlastnictví společnosti a vztahy s obyvateli města 
Brna a JmK. 

1.2 Obchodní strategie 
Tržní pozice
• Společnost Veletrhy Brno, a.s. zaujímá v segmentu 

mezinárodních veletrhů na trhu v ČR významnou 
pozici jak v absolutním vyjádření podle standardních 
ukazatelů (pronájem výstavní plochy, počet 
vystavovatelů a návštěvníků), tak i z hlediska počtu 
realizovaných veletržních akcí. Obchodním cílem 
je udržení vysokého podílu mezinárodních veletrhů 
v oblasti technologických veletrhů, protože význam 
výstavních akcí zaměřených na segment B2C (akce 
pro širokou veřejnost) klesá.  

• Posilování tržní pozice rozšiřováním portfolia 
novými vhodnými veletržními tématy. 

• Posílení pozice BVV jako významné výstavářské firmy 
na českém a evropském trhu, zejména udržení pozice 
vůči Messe Düsseldorf.

Rozvoj stávajícího portfolia veletržních akcí
• Posílení mezinárodnosti a pro-exportního 

charakteru stěžejních B2B veletrhů (MSV, IDET, 
STAINLESS, WOODTEC, Styl/Kabo, OPTA, Stavební 
veletrhy, hostující AMPER).
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• Rozvoj veletrhů dle vývoje průmyslových oborů 
a jejich nových potřeb prezentace (Digitální 
továrna, Oběhové hospodářství, „chytrá řešení 
pro města“ – URBIS SMART CITY a další).

• Internacionalizace veletrhů na straně odborných 
návštěvníků včetně zvyšování hodnoty veletrhu

• pro návštěvníky prostřednictvím digitalizace. 
• Propojení významných veletrhů v rámci projektu 

BRNO – FAIR CITY.

Rozšíření portfolia a vystavovatelů na veletrzích
• Profesionalizace a internacionalizace Stavebního 

veletrhu, rozšiřování projektu URBIS SMART CITY.
• Oslovení nově vznikajících firem, zejména malých 

a středních podniků, získání dalších „staronových“ 
vystavovatelů.

• Vzhledem k poklesu účasti na slovenských 
výstavních akcích (Bratislava, Nitra, Trenčín) 
využít potenciál veletrhů v Brně pro  
česko-slovenský charakter.

• Testování a zavedení nových konferenčních 
a veletržních témat (Věda a výzkum – 
Venture Capital Expo).

• Obnovení výstavy autoopravárenství 
(Autoservice Expo).

Využití výstaviště v neveletržních obdobích
• Akvizice nových zákazníků pro firemní a kulturní 

akce (agentury, velké společnosti).
• Vyhledávání nových příležitostí v oblasti 

pořádání eventů jako rychle rostoucího 
segmentu na trhu ČR.

• Posílení akvizice v oblasti filmových produkcí 
vč. natáčení komerčních reklam, spolupráce s ČTV.

• Zapojení BVV do svazu organizátorů „eventů“ 
(kongresů, firemních akcí, festivalů) s cílem získat 
nové akce do Brna.

• Akvizice putovních kongresů či výstav pro období 
2019–2020 (Světová soutěž vín apod.).

1.3 Cenová politika
Průběžně podle situace na trhu probíhá postupná 
úprava cen pronájmu výstavní plochy a vstupného 
v závislosti na charakteru veletržních akcí s cílem 
zvýšení rentability projektů. Zvýšení cen je podmíněno 
zvýšením kvality služeb a efektivity veletržní prezentace 
v rámci nabídky marketingových nástrojů na trhu, ale 
i objektivně rostoucími režijními náklady včetně vývoje 
mezd na trhu práce. 

1.4 Marketingová strategie
Marketingová strategie společnosti se opírá 
o spolupráci 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 zastupitelskou síť v zahraničí, spolupracuje 
s bilaterálními obchodními komorami, zastupitelskými 
úřady, kancelářemi CzechTrade a dalšími subjekty. 

V rámci spolupráce s oborovými svazy jsou 
organizovány výstavní výbory veletržních projektů, 
které určují koncepční tematické směrování akce. 
Potřeby zákazníků, vystavovatelů a návštěvníků, jsou 
pravidelně ověřovány na základě marketingových 
průzkumů dle jednotlivých projektů.

Firemní marketing se musí nadále soustředit na 
podporu veletrhu jako marketingového nástroje, 
tj. významu komunikace „tváří v tvář“ a obchodních 
přínosů účasti na veletrzích. Veletržní projekty jsou 
podporovány propojením cílových skupin návštěvníků 
s vystavovateli formou matchmakingu, propojením 
komunikace veletrhů s marketingovou komunikací 
vystavovatelů (crossmarketing). V komunikaci 
společnosti bude posíleno využívání digitálních médií, 
zejména sociálních sítí. Komunikace společnosti stojí 
na komunikaci korporátní (podpora veletrhů jako 
marketingového nástroje, firemní image) a projektové. 

Za součást marketingu a komunikace společnosti je 
považována společenská odpovědnost, jejíž těžiště 
tkví v budování vztahu k obyvatelům města a regionu. 
Veletrhy Brno jsou dlouhodobě považovány občany 
města za přední firemní subjekt, který podporuje 
známost a mezinárodnost města a podnikání v regionu. 

Marketingová komunikace vybraných veletrhů vůči 
regionu je výrazně podpořena v rámci projektu BRNO – 
FAIR CITY s cílem nejen zvýšit atraktivitu města pro 
účastníky veletrhů, ale také podpořit působení veletrhu 
na život ve městě. Tato aktivita podporuje vnímání 
veletrhů jako nedílnou součást města a významnou 
podporu podnikání v Brně. 
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Vizualizace záměru nového pavilonu D
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2. Základní plánované ekonomické ukazatele 
pro rok 2019 (veletržní projekty)

Plán 2019 je sestaven na základě vyhodnocení vývoje 
projektů, ekonomické situace jednotlivých oborů, 
proveditelnosti akcí nových. 

Obchodní činnost Tržby mil. Kč

Areálové projekty 557,1

Mimoareálové akce 245,1

Meziveletržní pronájmy 107,0

Projekty celkem 909,2

Veletržní služby 13,6

Pronájem prostor 45,0

Ostatní 28,1

Ostatní činnosti celkem 86,7

Vnitropodnikové výnosy –17,1

Celkem 978,8

Legenda
— Areálové projekty – veletržní akce BVV (pronájem výstavní plochy, 

výstavba expozic, technické služby, reklama, vstupné)
— Mimoareálové akce – výstavba expozic mimo areál výstaviště 

v tuzemsku i v zahraničí
— Meziveletržní pronájmy – pronájem a služby pro hostující  

veletržní, kongresové, firemní a další akce 
— Veletržní služby – parkování, ostatní služby
— Pronájem prostor – dlouhodobý pronájem nemovitostí 

(kanceláří, skladů, montážních hal)
— Ostatní – tržby za zastupování veletržních správ, zprostředkování 

ubytování, prodej výstavářského materiálu 

3. Veletržní projekty 2019

3.1 Záměry veletržních projektů BVV 
 pro rok 2019 
Veletržní projekty jsou základem podnikání společnosti. 
Pronájem výstavní plochy je rozhodujícím ukazatelem 
hospodaření společnosti a má zásadní vliv na dosažení 
celkového výsledku společnosti. Základním cílem
u všech veletržních projektů je tedy navýšení pronájmu 
výstavní plochy u stávajících vystavovatelů a zejména 
získání nových vystavovatelů. Velmi důležitým 
obchodním cílem je oslovit vystavovatele, kteří 
v minulosti vystavovali a nyní volí jinou strategii. 

Základní obchodní a strategické záměry jsou uvedeny 
u jednotlivých veletrhů. Koncepční záměry výstavby, 
technických služeb a veletržní reklamy a katalogů jsou 

uvedeny souhrnně za všechny areálové projekty. Ekonomické 
údaje uvedené u jednotlivých projektů stanovují jejich 
kompletní přínos a zahrnují pronájem výstavní plochy, 
registrační poplatky, výstavbu stánků, technické služby 
a přívody, veletržní reklamu, vstupné, katalog apod. 

3.2 Klíčové veletržní projekty 
Veletržní portfolio společnosti se opírá o nosné 
každoroční projekty, pro naplnění strategických cílů 
jsou však důležité i další specializované veletrhy 
a akce s rozvojovým potenciálem.   

Nosné veletržní projekty 2019
— MSV, TRANSPORT A LOGISTIKA, ENVITECH
— IDET/PYROS/ISET
— Animal Tech a Mezinárodní výstava  

hospodářských zvířat 
— WOODTEC
— STYL a KABO
— STAINLESS
— MOTOSALON
— OPTA
— AMPER (hostující akce, pořadatel Terinvest Praha)

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 
projekty, rozšířené o nové oborové zaměření. 

— SVB – STAVEBNÍ VELETRHY
— MOBITEX
— URBIS Smart City
— Festival Life!, Caravaning Brno
— GO a REGIONTOUR

4. Pronájmy a služby pro hostující akce

• Využívání areálu externími organizátory vykazuje 
stále rostoucí trend. Některé významné hostující 
akce jsou integrální součástí kalendáře BVV. 

• Pokračování marketingové kampaně „nejlepší-
prostor.cz“ nadále bude brněnské výstaviště 
představovat jako multifunkční prostor pro kulturní, 
sportovní, firemní a hostující akce.

• Hlavní cíle pro rok 2019:
 —  Úzká spolupráce s majoritním 

akcionářem -využívání areálu pro akce 
organizované a podporované SMB.
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 — Aktivní spolupráce s Českou eventovou asociací.
 —  Nabídka full servisu pro organizátory eventů 

(zajištění akcí vč. návrhu dispozičního řešení, 
cateringu, ubytování, technického zázemí).

 —  Získání nových dlouhodobých výstav 
a hostujících akcí.

Nejvýznamnější hostující akce
• AMPER – Mezinárodní veletrh elektrotechniky, 

elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení 
a zabezpečení.

• Gaudeamus – Evropský veletrh pomaturitního 
a celoživotního vzdělávání.

• VSSOU – Veletrh středních škol, učilišť.
• Majáles – tradiční studentské oslavy jara
• MUNI 100 – setkání absolventů Masarykovy 

univerzity
• Výroční sjezd České kardiologické společnosti.
• Brněnské onkologické dny.
• Křesťanská charismatická konference.
• Obchodní konference ČP.
• Brno revival – festival rychlosti mezi pavilony.

5. Technické přívody a ostatní služby

Zajištění technických přívodů a služeb pro provoz 
expozic je zásadní pro veletržní účast vystavovatelů, 
proto je kladen maximální důraz na kvalitu, včasnost 
a servis. Pro rok 2019 počítáme s kompletním využitím 
nového objednávkového systému pro všechny pořádané 
veletržní akce, který přinese větší uživatelský komfort 
pro naše zákazníky. Systém funguje na principu 
e-shopu, kde každý produkt má svoje parametry, popis, 
případně foto. 

Součástí služeb je veletržní reklama, která si klade 
za cíle rozšíření inzertního časopisu v propojení 
s internetovým časopisem FAIRHERALD, rozšíření 
kapacity poutačů, která i přes další novou výrobu 
je nedostačující ve špičkách, zejména pro zakázky 
mimo areál, nový design billboardových rámů na 
oplocení areálu BVV, rozšíření portfolia reklamy 
na infostojanech s LCD obrazovkami a na veřejné 
veletržní wi-fi síti – reklama v podobě přihlašovací 
stránky, pokračování ve využití elektronického 
systému pro zpracování objednávek veletržního 
katalogu, zatraktivnění elektronického katalogu 
rozšířením o oborovou nadstavbu, doplnění 
o komerční reklamní plochy.

6. Poskytování výstavářských služeb BVV 
v tuzemsku a zahraničí

Obchodní realizace výstavby expozic v Brně, tuzemsku 
a zahraničí je druhým základním pilířem podnikání 
společnosti. Veletrhy Brno, a.s. jsou největším 
poskytovatelem výstavářských služeb v ČR a jedním 
z největších realizátorů expozic a souvisejících služeb 
v Evropě. Vývozem výstavářských služeb se řadí Veletrhy 
Brno, a.s. i k velkým vývozcům služeb do zahraničí. 
Cílem je dlouhodobé zvyšování podílu na trhu v ČR 
(zejména na vlastních a hostujících akcích konaných 
v Brně) a zvyšování objemu služeb poskytovaných 
zahraničním zákazníkům. Největším zákazníkem 
v oblasti výstavářských služeb je nadále Messe 
Düsseldorf GmbH a ŠKODA AUTO a.s.

Pro zajištění služeb pro Messe Düsseldorf GmbH udržují 
Veletrhy Brno, a.s. vlastní obchodní pobočku s vlastním 
personálem v Düsseldorfu. 

BVV je vlastníkem výstavářského zařízení na bázi skladebného 
systému Octanorm a mobiliáře, které je pravidelně 
obměňováno a modernizováno. BVV je rovněž vlastníkem 
a poskytovatelem mobilních tribun. BVV je současně 
zástupcem firmy Octanorm a koberců Alma pro ČR a SR.

Řízení procesu prodeje a realizace expozic je stanoveno 
obchodní politikou v návaznosti na smluvní vztahy 
s preferovanými subdodavateli. Důraz je kladen na: 

• Stanovování prodejních cen v závislosti na čase 
objednání zákazníkem.

• Využití inovativních prvků v nabídkách výstavby 
i nabídce komplexních služeb (LED osvětlení, 
textilie, technologické novinky).

• Standardizaci prodejních procesů v prostředí GOP 
(kontrola zpracování zakázky v čase, šablony nabídek 
s kompletní nabídkou všech služeb).

• Cílem procesu akvizice výstavby v areálu BVV je 
v roce 2019 optimalizace využití dodavatelských

• i vlastních zdrojů při přípravě veletrhů s vysokým 
potenciálem individuálních atypických expozic 
(Motosalon, Opta, AMPER, Stainless, Idet).

• Pro všechny veletrhy je připravena nabídka typových 
expozic i balíčkových účastí.

• Významným akcelerátorem prodeje je společná 
nabídka OS1 a OS2 v rámci individuálních balíčků, 
které slučují výstavní plochu, expozici a služby.

• Záměrem pro 2019 je příprava projektu centralizace 
skladového hospodářství.
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7. Ostatní

Veletržní služby
K dalším aktivitám společnosti patří parkovací 
služby vnější, vnitřní a parkovací dům Expoparking. 
Pronájmy provozních, skladových a kancelářských 
prostor, budovy Zámečku a dalších prostor. Důležitá 
součást tržeb společnosti a vystavovatelského servisu 
v oblasti zprostředkování ubytování na základě 
provizních smluv. 

Pronájem Kongresového centra nebude nadále 
realizován prostřednictvím BVV. Smlouva s ČVTS 
o pronájmu Kongresového centra byla z důvodu 
hospodářské ztráty ukončena k 31. 12. 2018. 
Pro pronájmy budou přednostně využívány 
prostory pav. E. 

Ostatní činnosti a tržby
Zastoupení Messe Düsseldorf
BVV vykonává dlouhodobě zastoupení pro Messe 
Düsseldorf v České republice (akvizice vystavovatelů, 
návštěvníků, mediální podpora, organizace kolektivních 

účastí prostřednictvím MPO apod.) na provizní bázi. 
Výše tržeb je dána strukturou veletrhů v daném roce. 
Zajišťuje akvizici českých vystavovatelů na veletržní 
akce v Düsseldorfu, zprostředkování prodeje vstupenek 
na veletržní akce Messe Düsseldorf, PR a komunikaci 
Messe Düsseldorf v ČR.

Prodej pozemků DPMB, a.s.
Pro rok 2019 je plánován prodej pozemků ze strany 
Veletrhů Brno, a.s. ve prospěch Dopravního podniku 
města Brna, a.s. za účelem zřízení tramvajové smyčky, 
který na svém jednání schválilo představenstvo 
společnosti Veletrhy Brno, a.s. dne 7. 6. 2018 (bod 9). 
Předmětem prodeje jsou pozemky o výměře 8.868 m2 
nacházející se na volné ploše Z u ulice Hlinky. Cena 
bude určena na základě znaleckého posudku. 

V Brně dne 30. října 2018

Ing. Jiří Kuliš
generální ředitel 
Veletrhy Brno, a.s.
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