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Úvodní slovo  

primátorky statutárního města Brna

Vážení příznivci veletrhů,

do roku 2020 vyplula nablýskaná loď Veletrhů Brno s vel-

kou pompou a smělými plány, nesená vlnou úspěchů let 

minulých. Pak přišel náraz na skálu jménem covid-19 

a vážně poškozené plavidlo začalo nabírat vodu. Dno se 

zdálo tak blízko. Naštěstí se za velkého úsilí posádky po-

dařilo udržet loď na hladině a i v roce 2021, ač odřená 

a vratká, stále pluje. 

V první půli roku vyměnila pasažéry za zdravotnický perso-

nál, a aby její motory neběžely naprázdno, přijala nabídku 

stát se velkokapacitním očkovacím centrem. V druhé půlce 

se konečně mohla vrátit k původnímu účelu a opatrně 

rozeslat pozvánky na společnou plavbu. Ke konci roku pak 

jeden z dosavadních důstojníků vystřídal kapitána, aby 

definitivně vyvedl loď ze zrádných proudů do klidnějších 

vod. 

Možná je námořnický příměr poněkud expresivní, ale pro 

popis turbulentní situace brněnského veletržnictví se 

docela hodí. Střízlivým jazykem bychom rok 2021 mohli 

spolu se Světovou asociací veletržních správ popsat jako 

příslib naděje a revitalizace odvětví a zdůraznění role vý-

stav při obnově komunit a ekonomik.

Návrat veletrhů si nepřejí jen majitelé výstavních areálů, 

jejichž pouhý provoz je velmi nákladný. Zájem o ně mají 

i někdejší vystavovatelé, jak vyplývá z průzkumů. Jeden 

takový si v roce 2021 nechaly vypracovat i Veletrhy Brno 

a zjistily, co vše firmy vinou zrušení velkých odborných 

akcí ztratily – především osobní kontakt se svými stálými 

zákazníky, ale i možnost fyzicky prezentovat své produkty 

a technologie a porovnat je s konkurencí. A tím pádem 

přišly o své budoucí zakázky. Obrovské škody tak sčítají 

všechny články řetězce.

Zůstaneme-li u optimistického výhledu, 80 procent firem 

se hodlá na veletrhy vrátit. Pokud jim nabídneme osvědče-

né osobní setkávání obohacené o nové možnosti digitální-

ho světa, mohli bychom z této krize vyjít posíleni.

Na závěr bych ráda poděkovala za dlouhá léta služby 

bývalému generálnímu řediteli Jiřímu Kulišovi, který se  

ve funkci zdárně potýkal hned se dvěma krizemi globál-

ního významu – v roce 2009, kdy nastoupil, a v letech 

následujících a pak v období 2020–2021. Novému řediteli 

Tomáši Moravcovi pak přeji, aby se mu podařilo uskuteč-

nit jeho záměr provozovat kompaktní moderní výstaviště 

a bezezbytku zaplnit novější pavilony akcemi mezinárod-

ního rozměru.

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna
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Úvodní slovo  

předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové, 

nevěřil jsem, že se svět kolem nás může za tak krátkou 

dobu tak výrazně proměnit. Kdyby mi někdo na konci 

roku 2019 vyprávěl jako temný příběh lidstva to, co dnes 

prožíváme, vysmál bych se mu. A stačily dva roky a náš 

svět se nám pod rukama rozpadá a tradiční hodnoty mizí. 

Vždyť kdo by si pomyslel, že bydlení bude nedostupné, 

na auto budeme čekat více než rok a nebudeme vědět, 

kolik za něj nakonec zaplatíme, inflace bude vysávat 

naše úspory a ceny energií vyšplhají tak vysoko, že teplo 

bude téměř luxus. A do toho všeho přišla válka na Ukraji-

ně, která ekonomický svět znovu přetočila úplně naruby. 

Ceny potravin letí vzhůru a hrozí nedostatek. Nedostatek 

všeho, na co jen pomyslíte. 

V roce 2021 jsme očekávali, že se s covidovou pandemií 

vypořádáme, ale tak jednoduché to nebylo. Celé první 

pololetí museli pořadatelé hromadných akcí i veletrhů 

znovu oželet a bylo to již více než rok, co se mohl konat 

nějaký veletrh. Všechny smysluplné akce jsme přesunuli 

na podzim 2021 a s napětím sledovali vývoj. Právě ne-

důvěra v zajištění stabilního prostředí bez nebezpečí 

dalších zákazů a omezení negativně ovlivnila velikost 

pořádaných veletrhů. Samozřejmě se všechno zrychlilo. 

Když se dříve veletrhy připravovaly téměř rok dopředu, 

podzimní akce byly připraveny v řádu pouhých měsíců. 

A povedly se. ANIMAL TECH a Národní výstava hospodář-

ských zvířat, IDET a Mezinárodní strojírenský veletrh byly 

vystavovateli i návštěvníky hodnoceny velmi pozitivně. 

Jak v zisku nových kontaktů, tak zakázek. Rekordní ná-

vštěvnost ale zaznamenal také veletrh Caravaning Brno. 

Spokojenost vystavovatelů se dá shrnout do krátkého 

sdělení, že vyprodali veškeré zboží, které mohou v do-

hledném časovém horizontu nabídnout. I když byl konec 

roku opět poznamenán novými omezeními a museli jsme 

zrušit oblíbené Vánoční trhy, výsledek druhého pololetí 

byl příslibem do roku 2022. Také průzkumy potvrdily, 

že zájem firem i návštěvníků bude v novém roce velký. 

Bohužel, veletržní byznys potřebuje určitou míru stabi-

lity a jistoty, že se akce opravdu uskuteční. Pandemická 

situace a restrikce na začátku roku 2022 vnesly do ve-

letržnictví opětovně značnou dávku nejistoty. V mnoha 

případech se v plném rozsahu ukázalo, jak ekonomiku 

ovlivnil rozpad dodavatelských řetězců vlivem pandemie 

a omezení dopravy. Nedostatek produktů k vystavení 

a dlouhé seznamy čekatelů na stávající produkty byly pří-

činou zvažování, resp. rušení účastí firem na veletrzích. 

Absence produktů a nejistota potom byly hlavními dů-

vody zrušení stěžejních akcí jarní sezóny 2022, Techagra 

a Motosalonu. 

V tomto turbulentním prostředí společnost pořádá ve-

letrhy a snaží se na trhu uspět. Je to její poslání a zdroj 

příjmů. Pokud do podnikatelského prostředí vstupují 

proměnné, které nelze ovlivnit, musí firma na tyto změny 

na trhu reagovat. A když nemůže tržní prostředí změnit, 

musí svou podnikatelskou aktivitu přizpůsobit novým 

podmínkám.  

V minulé výroční zprávě jsem vyjádřil přesvědčení, že 

společně nalezneme cesty, jak veletrhy zachránit, jak 

překlenout dobu do návratu k normálnímu životu, k oži-

vení trhů, k dostatku produktů a vizí, jak bude ekonomi-

ka fungovat v budoucnosti. Věřím i nadále, že to budou 

veletrhy, kde budou firmy hledat inspiraci a získávat nové 

kontakty a zakázky. Veletrhy na brněnském výstavišti, 

u nás, v Brně. Znovu se musím opakovat, ale jsem stále 

přesvědčen, že si nemůžeme dovolit o veletrhy přijít. 

JUDr. Tomáš Kratochvíl

předseda představenstva
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Vážené dámy a pánové,

celosvětový veletržní průmysl prošel v roce 2021 drama-

tickým vývojem, který měl dopad i na veletržní možnosti 

v Brně. Různá intenzita covidové epidemie v průběhu 

roku spouštěla a opět uzavírala možnosti pořádání ve-

letrhů jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech světa. 

Předpoklad dlouhodobé přípravy a plánování veletrhů 

jak pro organizátory, tak pro vystavovatele, nebyl napl-

něn a vedl k mnoha improvizovaným krokům pořadatelů 

veletrhů a eventů, které v důsledku znamenaly největší 

jednorázově vyvolané změny ve veletržních kalendářích 

světa od doby vzniku tradice profesionálních veletrhů. 

V ČR a tudíž i v Brně nebylo možné v prvním pololetí 

2021 na základě stanovených podmínek veletrhy při-

pravovat ani realizovat. Zákaz konání hromadných akcí, 

přestože následně upravený ovšem na nerealizovatel-

né podmínky, neumožnil na rozdíl od nákupních center 

veletrhy vystavovatelům nabízet. Veletržní činnost tak 

bylo možné obnovit až po letním rozvolněném obdo-

bí, přičemž příprava veletrhů podzimního období ještě 

stále probíhala pod vlivem covidových obav a opatření. 

Veletrhy Styl/Kabo II v srpnu organizované jako jediné 

v původním termínu a za platnosti systému O-N-T potvr-

dily potřebu vystavovatelů textilního a obuvnického prů-

myslu setkávat se, i schopnost BVV organizaci v nových 

podmínkách více jak roční odstávky zajistit. Následující 

veletrhy AnimalTech a Národní výstava hospodářských 

zvířat, Idet/Pyros/Iset i Mezinárodní strojírenský veletrh 

proběhly v termínech netradičních. Vysoká mezinárod-

nost a celkový úspěch veletrhu Idet byly příslibem zlep-

šení možností přeshraničního cestování. Mezinárodní 

strojírenský veletrh, který byl zcela netradičně pořádán 

v listopadovém termínu, vlil optimismus do žil všem 

vystavovatelům i návštěvníkům. Přestože zdaleka nedo-

sahoval parametrů ročníku 2019, byl příslibem pozitivní 

normalizace prostředí a návratu ke standardu veletržního 

světa. Bohužel již záhy došlo k opětovnému zhoršení 

epidemiologické situace a s příchodem mutace Omicron 

i k výraznému zásahu do již zcela připraveného festivalu 

tance a zábavy Life. Vyhlášený nouzový stav i rozhodnutí 

vlády ČR zrušily možnost uspořádat tradiční Vánoční trhy. 

A právě obavy z mutace Omicron, společně s důsledky 

narušení celosvětových logistických řetězců, vedly na 

počátku roku 2022 k pokračujícímu trendu rušení a pře-

kládání veletrhů nejen v areálu BVV, ale celosvětově. 

Přestože aktuální situace poloviny března 2022 je již 

z hlediska epidemiologického veletrhy neohrožující, geo-

politická nestabilita způsobená vojenským konfliktem 

v Evropě i důsledky covidové krize nedávají příliš optimi-

stický základ pro další vývoj veletrhů. Důsledky této ce-

losvětové transformace se promítnou do všech lidských 

činností a veletrhy v tomto případě nebudou výjimkou. 

A tak si přeji, aby Veletrhy Brno obstály v nových vý-

zvách a byly připraveny na konjukturu, která se po každé 

krizi dostaví. Cesta k výsledku nebude jednoduchá, stej-

ně jako celý rok 2022. 

Úvodní slovo 

generálního ředitele

Ing. Tomáš Moravec

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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Základním předmětem podnikání společnosti je posky-

tování veletržních služeb pro obchod a průmysl.

 

Společnost Veletrhy Brno, a.s., je přední evropskou ve-

letržní správou, která je vlastníkem výstaviště, pořádá 

vlastní veletržní akce a poskytuje prostory výstaviště 

pro hostující veletrhy, kongresy, firemní akce a koncer-

ty. Brněnské výstaviště nabízí unikátní infrastrukturu 

pro konání hromadných akcí a patří mezi 30 evropských 

výstavišť z hlediska rozsahu a významu. 

Společnost je jedním z významných dodavatelů veletrž-

ních expozic a dalších technických služeb pro tuzemské 

a zahraniční zákazníky v tuzemsku a zahraničí. Na zákla-

dě dlouhodobého partnerství s Messe Düsseldorf udržuje 

v Německu vlastní provozovnu, která je jedním z hlavních 

dodavatelů výstavářských služeb na veletrzích v Düssel-

dorfu. Veletrhy Brno jsou významným exportérem služeb 

realizovaných v tuzemsku a zahraničí pro zahraniční sub-

jekty. 

Podnikatelská činnost společnosti má pro město Brno 

a jihomoravský region významné multiplikační efek-

ty v oblasti ekonomiky, cestovního ruchu v segmentu 

MICE, v oblasti zaměstnanosti malých a středních pod-

niků, propagace a komunikace města a kraje v tuzem-

sku a zahraničí. 

V rámci firemní společenské odpovědnosti se společ-

nost dlouhodobě významně podílí na podpoře vzdělá-

vání, podnikání, neziskových oblastí kultury a sportu, 

památkové péče a charitativních projektů mezi něž 

patří realizace velkokapacitního očkovacího centra 

covid-19 i zajištění krajského asistenčního centra pro 

uprchlíky z Ukrajiny.

Profil společnosti
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Složení orgánů společnosti a vedení společnosti

Představenstvo

JUDr. Tomáš Kratochvíl

předseda představenstva

Ing. Petr Kratochvíl

místopředseda představenstva

Mgr. Jitka Ivičičová

členka představenstva

Ing. Marek Lukáš 

člen představenstva

JUDr. Markéta Vaňková

členka představenstva

Ing. Michal Velička

člen představenstva

Dozorčí rada

Petr Springinsfeld

předseda dozorčí rady

Jana Vaculíková

místopředsedkyně dozorčí rady

Bc. Kateřina Jarošová, MBA

člen dozorčí rady

Ing. Oldřich Peprla

člen dozorčí rady

MUDr. Daniel Rychnovský

člen dozorčí rady

Vedení společnosti

Ing. Tomáš Moravec

generální ředitel

Ing. Radek Trčka

ekonomicko-správní ředitel

Ing. Jan Kuběna

obchodní ředitel 

Ing. Lukáš Helan

pověřený vedením obchodní 

skupiny 2

Stav k 31. 12. 2021
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Stav k 31. 12. 2021

Struktura společnosti

Odbor informatiky

Vedoucí odboru

Martin Kaspar

Odbor nákupu

Vedoucí odboru

Ludmila Mannová

Odbor personální

Vedoucí personální konzultant

Hana Mikulášová

Odbor účetnictví

Vedoucí odboru

Jiří Menšík

Odbor marketingu 

a komunikace

Vedoucí odboru

Jaroslav Bílek

Provoz správy areálu 

Vedoucí PSA

Vladimír Piák

Odbor financí a controllingu

Vedoucí odboru

Martin Růžička

Vnější vztahy

Ředitel vnějších vztahů

Radoslav Klepáč

Ekonomicko-správní úsek

Ekonomicko-správní ředitel

Radek Trčka
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Projektový tým  

meziveletržní pronájmy

Vedoucí manažer projektu

Jan Klimeš

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 6

Vedoucí manažer projektu

Michalis Busios

Projektový tým 2 

Vedoucí manažer projektu

Petr Maliňák

Projektový tým  

typové expozice

Vedoucí manažer týmu

Libor Urbánek

Projektový tým 5

Pověřený vedením PT5

Jan Kuběna

Projektový tým 1

Vedoucí manažer projektu

Martin Videczký

Obchodní úsek

Pověřený ředitel obchodní skupiny 2

Lukáš Helan

Obchodní úsek

Ředitel obchodní skupiny 1

Jan Kuběna

Generální ředitel

Tomáš Moravec

PŘEDSTAVENSTVO

Tomáš Kratochvíl – předseda představenstva
Petr Kratochvíl – místopředseda
Jitka Ivičičová – člen
Marek Lukáš  – člen
Markéta Vaňková – člen
Michal Velička – člen

DOZORČÍ RADA

Petr Springinsfeld – předseda dozorčí rady

Jana Vaculíková –  místopředsedkyně  

(zástupce zam.)

Kateřina Jarošová – člen

Oldřich Peprla – člen

Daniel Rychnovský – člen
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Členství společnosti v organizacích a sdruženích; 

zahraniční seskupení, která spolupracují s projekty 

společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Členství v odborných 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

• IFES – Mezinárodní federace výstavářských firem

• AVF – Asociace výstavářských firem ČR

• ČEA – Česká eventová asociace

• AOBP – Asociace obranného a bezpečnostního 

průmyslu ČR

• ČLA – Česká logistická asociace

• AHP – Asociace hudebního průmyslu

Spolupracující zahraniční veletržní sdružení
• CECIMO – Evropský výbor pro spolupráci v průmyslu  

obráběcích a tvářecích strojů

• EUMABOIS – Evropské sdružení výrobců  

dřevozpracujících strojů a zařízení

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 komora

• Švýcarsko-česká komora

• Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová 

komora, CAMIC

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

CENTREX mezinárodní sdružení 25 %

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

FRANCIE

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

OBCHODNÍ KOMORA, Praha 

—  P&C International (IDET), Bouloc

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 

MAĎARSKO

—  BD-EXPO Kft., Budapešť

NIZOZEMSKO

—  FAIRWISE BV, Haag

NĚMECKO 

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

—  CCO Creative Consulting GmbH (IDET), 

Feldkirchen / Mnichov

POLSKO / ESTONSKO / LITVA / LOTYŠSKO

—  AGENCJA PROMOCJI EKSPORTU, Czestochowa

PORTUGALSKO 

—  WALTER & CIA. LDA., Lisabon

RUMUNSKO

—  ROMANIAN BUSINESS EXCHANGE, Bukurešť

RUSKO 

—  EURO-GRAND s.r.o., 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 

—  Messe Turkey (IDET), Şişli-Istanbul

UKRAJINA 

—  EXPOSERVICE INTERNATIONAL, Kyjev 

USA 

—  P&C International (IDET), Bouloc / Miami Beach, 

Florida
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 

Veletrhy Brno a stavu jejího majetku za rok 2021

Výstavářská činnost společnosti byla po mimořádné si-

tuaci z důvodu koronavirové pandemie obnovena od září 

2021 za přesně definovaných opatření. Podmínky koná-

ní veletržních akcí byly zpřísněny z principu O-N-T na 

princip O-N v závěru roku, tj. vstup pouze pro účastníky, 

kteří prokážou imunitu, čímž je sníženo riziko šíření ne-

moci. 

Obrat projektů v roce 2021 překročil 352,6 mil. Kč (62 % 

plnění plánu). Ostatní obrat společnosti (tržby z dlouho-

dobých pronájmů a služeb s nimi spojenými, ubytování, 

prodeje zboží) na úrovni 59 mil. Kč je o 3,3 mil. Kč nad 

plán. 

Za klíčové příčiny snížení obratu projektů, zejména MSV, 

lze označit obavy vystavovatelů z nekonání veletrhu 

a dále pak přetrvávající opatření a zákazy účasti na hro-

madných akcích do konce roku od nadnárodních cen-

trál. Účastnit se nemohli vystavovatelé z Ruska, Číny, 

Indie a dalších zemí z důvodu omezení přeshraniční-

ho cestování (epidemická situace, zákaz vycestování, 

zrušení podpor účasti apod.). Výpadek tržeb MSV činí 

77,1 mil. Kč oproti upravenému plánu. 

Vzhledem k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatře-

ní byly zrušeny Vánoční veletrhy, což představuje výpa-

dek tržeb 7,9 mil. Kč. 

Důležitý byl také rozsah mimoveletržních zakázek, které 

však byly limitovány omezenou kapacitou subdodava-

telských firem s výsledným poklesem ziskovosti. Ome-

zující pravidla pro hromadné akce a plánovací nejistota 

rovněž snížily tržby v oblasti kongresů, firemních akcí 

a dalších pronájmů. Úspěšně proběhly firemní akce Agro-

tec, kongres internistů a veletrh vzdělávání Gaudeamus  

(PM I lepší o 2,6 mil. Kč než upravený plán). 

V oblasti režijních nákladů došlo k pozitivnímu poklesu. 

Osobní náklady vykazují úsporu 8 mil. Kč proti plánu 

(zkrácená pracovní doba, snížení mezd vedoucích, out-

sourcing FM). Náklady na opravy a údržbu vykazují sníže-

ní o 3,5 mil. Kč, energie o 8,6 mil. Kč 

Hospodářský výsledek a likviditu společnosti pozitivně 

ovlivnily příjmy z dotací MPO z programu Covid Veletrhy/

kongresy, Covid Gastro/Uzavřené provozovny a Covid Ne-

pokryté náklady 2021 v celkové výši 51,1 mil. Kč. V pro-
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gramu Antivirus byly získány dotace za období leden-

-květen ve výši 33,5 mil. Kč na pokrytí mezd. Program 

Antivirus byl ukončen k 31.5., do 31.7. bylo překlenovací 

období řešeno zkrácením pracovní doby (překážky na 

straně zaměstnavatele). Od 1.8.2021 byl nastaven stan-

dardní pracovní režim s cílem zajistit plánované projekty. 

Neutrální výsledek a likviditu pozitivně ovlivnily výnosy 

z prodeje nemovitostí v celkové výši 65,6 mil. Kč. (prodej 

budovy UMPRUM 45,3 mil. Kč, prodej pozemku KCB 11 mil. 

Kč, prodej trafostanice 9,3 mil. Kč). Prodej parovodu Tep-

lárnám Brno pro rekonstrukci a přechod z páry na horkovod 

měl negativní dopad na výsledek v částce 11,9 mil. Kč. 

Celkový výsledek hospodaření je 11,5 mil. Kč před zda-

něním a 6,0 mil. Kč po zdanění. Likvidita společnosti 

zajišťuje včasné splacení všech existujících závazků. 

Hospodářské výsledky roku 2021 

Obrat z obchodní činnosti dosáhl 352,6 mil. Kč (o 212,6 mil. Kč 

méně proti plánu). Příspěvková marže z obchodní činnosti 

splnila plán na 67,5 %. Výsledek z ostatních podnikatelských 

činností přesáhl plánovaných hodnot o 8,9 %. 

Na celkovém obratu projektů v roce 2021 se jednotli-

vé činnosti podílely následovně: 

Prodej plochy (53 %) 184,2 mil. Kč 

Výstavba expozic (15 %) 53,8 mil. Kč 

Technické přívody a další 

služby (7 %) 

25,2 mil. Kč 

Výstavba expozic v tuzem-

sku a zahraničí (18 %) 

64,9 mil. Kč 

Hostující akce (7 %) 24,5 mil. Kč 

Obrat z běžné obchodní činnosti společnosti Veletrhy 

Brno dosáhl v roce 2021 hodnoty 411,6 mil. Kč. 

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

zaznamenala k 31.12.2021 hodnotu 1 953,6 mil. Kč. 

Celková bilanční suma klesla proti předchozímu období 

o 110,1 mil. Kč. 
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V průběhu roku 2021 pokračovala optimalizace financo-

vání společnosti z pohledu struktury zdrojů ve prospěch 

vlastního kapitálu. Největší podíl měl k 31.12.2021 

vlastní kapitál (90,9 %), dále zápůjčka (3,7 %), krát-

kodobé závazky (3,2 %) a dlouhodobé závazky (1,8 %). 

Ke konci roku 2017 se věřiteli akciové společnosti Ve-

letrhy 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. (zápůjč-

ka ve výši 213 mil. Kč, úroková sazba 1,7 % p. a.). 

V průběhu roku 2021 byla vyrovnána splátka zápůjčky  

ve výši 68,5 mil. Kč společnosti SAKO Brno, a.s., čímž 

byla celá tato zápůjčka uhrazena. Společnost řádně 

a včas platí veškeré nákladové úroky. 

Ke konci roku 2021 dosahoval nesplacený zůstatek zá-

půjčky výše 73 mil. Kč. 

Peněžní prostředky firmy dosáhly k 31. 12. 2021 hodnoty 

252,7 mil. Kč. 

Celkový objem investic společnosti v roce 2021 činil 

17,2 mil. Kč. 

Statistické výsledky roku 2021 

V roce 2021 se v areálu výstaviště konalo 7 samostatných 

projektů. Všechny veletrhy byly poznamenány opatření-

mi souvisejícími s pandemií. V areálu brněnského výsta-

viště se dále konaly 4 výstavy psů (Národní výstava psů, 

Mezinárodní výstava psů Duo CACIB, Intercanis a Světo-

vá výstava psů) a 17 hostujících akcí. Zároveň bylo rea-

lizováno 134 zakázek na 57 mimoareálových projektech. 

Proti upravenému plánu nebylo realizováno 6 akcí a hos-

tující veletrh Amper byl z důvodu protikoronavirových 

opatření také zrušen. 

Čistá výstavní plocha veletržních projektů v roce 2021 

dosáhla objemu 115,1 tis. m2, zvláštní předváděcí plocha 

činila více jak 44 tis. m2. 

Celková využitá výstavní plocha (včetně předváděcí plo-

chy a plochy hostujících akcí) činila v roce 2021 přes 

159,1 tis. m2. 

V  ro ce  2021  nav š t í v i l o  b rněnské  v ý s t a v i š t ě 

272,2 tis. osob včetně účastníků hostujících akcí. Ve-

letržní akce BVV navštívilo 2,2 tis. zahraničních ná-

vštěvníků z 54 zemí. Celkově se na veletrzích pořáda-

ných společností Veletrhy Brno v roce 2021 představilo 

1.296 vystavovatelů ze 33 zemí a 1.082 dalších zastou-

pených firem ze 37 zemí. 

Veletržní projekty dle pronajaté výstavní plochy: 

MSV 19.581 m2 

Idet 14.401 m2 

Life! 10.335 m2 

Caravaning 8.792 m2 

AnimalTech 6.992 m2 

Styl, Kabo II 2.469 m2 

Veletržní projekty dle návštěvnosti: 

MSV 30.338 

Idet 25.585 

AnimalTech 23.457 

Caravaning 17.978 

Life! 11.703 

Styl, Kabo II 2.161 

Veletržní projekty dle obratu: 

MSV 148,3 mil. Kč 

Idet 56,0 mil. Kč 

AnimalTech 19,4 mil. Kč 

Caravaning 9,6 mil. Kč 

Styl, Kabo II 6,5 mil. Kč 

Life! 6,3 mil. Kč 

Urbis Smart City Fair 1,6 mil. Kč 
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Účetní jednotka podniká v zahraničí prostřednictvím 

Provozovny Düsseldorf. Pobočka Veletrhy Brno v Dü-

sseldorfu (Niederlassung Messe Brünn – Standbau) 

zajišťuje jako jeden ze dvou výhradních dodavatelů 

Messe Düsseldorf výstavbu typových kójových ex-

pozic, atypických zakázkových expozic a zakázko-

vou výstavbu pro Messe Düsseldorf (vystavovatelské 

lounge apod.). Pobočka v Düsseldorfu má 8 stálých 

zaměstnanců (obchodně-organizační činnost) a vyu-

žívá vlastního výstavářského materiálu uskladněného 

v Düsseldorfu. Přípravu a organizaci montáže na mís-

tě zajišťují 2 stálí zaměstnanci v Brně. 

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

covněprávních vztahů řídila Kolektivní smlouvou na 

období 2020–2021. Závazky zaměstnavatele i odbo-

rové organizace uvedené v kolektivní smlouvě jsou 

průběžně plněny. 

Společnost nerealizuje aktivity v oblasti výzkumu 

a vývoje. 

Představenstvo společnosti 

Veletrhy Brno, a.s.



20 Veletrhy Brno, a.s.

Zpráva dozorčí rady  

o kontrolní činnosti v roce 2021



Veletrhy Styl a Kabo 2021

ANIMAL TECH 2021
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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 2021

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

o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů

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 v roce 2021 

podílela na řízení ovládané osoby osobní účastí 

v představenstvu společnosti a dozorčí radě ovlá-

dané osoby. Členka představenstva ovládané osoby 

Markéta Vaňková byla současně primátorkou a člen-

kou Rady města Brna, místopředseda představen-

stva ovládané osoby Petr Kratochvíl byl členem 

Rady města Brna. Ostatní členové představenstva 

a dozorčí rady s výjimkou člena představenstva Ji-

řího Kuliše (do 11/2021), Marka Lukáše a předsedy 

dozorčí rady Petra Springinsfelda, místopředsed-

kyně dozorčí rady Jany Vaculíkové a člena dozorčí 

rady Oldřicha Peprly jsou zvolenými zastupiteli za-

stupitelstva ovládající osoby nebo jejích městských 

částí. Někteří členové představenstva a dozorčí rady 

jsou rovněž členy orgánů jiných korporací s majet-

kovou účastí ovládající osoby. Další rovinou korpo-

rátního vztahu je účast ovládané osoby v Koncernu 

statutárního města Brna (viz níže).

 — vztah smluvní – propojené osoby 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. Intenzita těchto vztahů 

s ohledem na šíření pandemie covid-19 byla 

v roce 2021 omezená.

 — vztah finanční – na základě vyhl. statutárního 

města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích 

hradí ovládaná osoba ovládající osobě míst-

ní 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 ve struktuře vztahů mezi 

propojenými osobami

Postavení ovládané osoby v koncernu ovládající 

osoby se podává ze vztahů uvedených výše pod 

písm. a) a je vymezeno primárně skutečností majet-

kové 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 sta-

tutárního města Brna dne 5.9.2017 a již následně 

schválila Rada města Brna dne 26.9.2017. Ovláda-

jící osoba je řídící osobou Koncernu statutárního 

města Brna, ovládaná osoba je řízenou osobou Kon-

cernu statutárního města Brna.

c) Způsob a prostředky ovládání 

Způsob a prostředky ovládání spočívají zejména 

v korporátním rozhodování valné hromady, jejíž pů-

sobnost vykonává jediný akcionář (ovládající osoba), 

a statutárního orgánu, které vyplývá ze stanov spo-

lečnosti. Další rovinou ovládaní je účast ovládané 

osoby v Koncernu statutárního města Brna na zá-

kladě rozhodnutí valné hromady, jejíž působnost vy-

konává 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 po-

litiky statutárního města Brna jako ovládající osoby 

při řízení majetkových účastí jí vlastněných ovláda-

ných osob a optimalizace řízení a hospodaření členů 

koncernu. Ovládající osoba jako řídící osoba Koncer-

nu statutárního města Brna realizovala některá roz-

hodnutí z úrovně koncernu udělením koncernových 

pokynů ovládající osobou jako osobou řídící ovláda-

né osobě jako osobě řízené.

d) Přehled jednání učiněných v posledním účetním 

období, která byla učiněna na popud nebo v zá-

jmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, 

pokud se takové jednání týkalo majetku, kte-
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rý přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané 

osoby zjištěného podle účetní závěrky za účetní 

období bezprostředně předcházející účetnímu 

období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích

 — Multifunkční hala v západní části areálu brněn-

ského výstaviště (MFH)

— ovládaná osoba obdržela od ovládající oso-

by Koncernový pokyn č. 1/2021 ze dne 

28.1.2021 nazvaný „BVV – Vstupní zóna 

Západ“. Předmětem tohoto koncernového 

pokynu je příprava demoličních a staveb-

ních prací (projekt výstavby „Vstupní zóna 

západ“ v areálu ovládané osoby (areál BVV) 

vyvolaných zamýšlenou realizací projektu 

MFH v západní části areálu BVV a jejich re-

alizace (vybudování plotu oddělujícího areál 

BVV od ploch MFH, vybudování nových bran 

– č. 7, 8, 9, vybudování náhrady stávajícího 

zázemí spedičních firem, vybudování náhra-

dy stávajícího odpadového hospodářství, 

demoliční práce). Ovládaná osoba zahájila 

plnění koncernového pokynu, vyhlásila ve-

řejné výběrové řízení na dodavatele stavby 

„Nová vstupní a vjezdová zóna BVV“, které 

bylo zakončeno uzavřením smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem dne 29.6.2021. 

Dále v rámci tohoto pokynu ovládaná osoba 

uzavřela smlouvu na realizaci demolic, které 

byly v průběhu roku 2021 provedeny. Smluv-

ní vztah byl však ukončen odstoupením od 

smlouvy v měsíci září 2021 a ovládaná osoba 

byla nucena vyhlásit veřejné výběrové řízení 

na nového dodavatele stavby. Součástí pl-

nění jsou i činnosti právního poradenství, 

stavebního managementu, příprava staveni-

ště atd.

— představenstvo ovládané osoby na popud 

ovládající osoby schválilo na svém zasedání 

dne 25.11.2021:

 — záměr převodu nemovitých věcí 

v západní části areálu ovládané oso-

by, tzv. pozemků pod MFH, do spo-

lečnosti ARENA BRNO, a.s. (ARENA 

BRNO) na základě kupní ceny za cenu 

obvyklou dle doplňku znaleckého po-

sudku č. 1117-28/2021 ke Znalecké-

mu posudku č. 1058-32/2020, 

 — záměr provedení rozdělení ovládané 

osoby formou odštěpení sloučením 

vymezené části jmění do společnos-

ti Brněnské komunikace a.s., a to 

v rozsahu nemovitých věcí v západ-

ní části areálu výstaviště ovládané 

osoby přiléhajících k pozemků pod 

MFH, vyjmenovaných v předmětném 

usnesení, na nichž mají být realizo-

vány zejména stavby komunikací, 

parkovišť a povrchové úpravy s tě-

mito související,

 — záměr uzavření smlouvy upravující 

organizaci parkování na parkovi-

štích budovaných na nemovitých 

věcech v západní části areálu ovlá-

dané osoby přiléhajících k pozem-

kům pod MFH, na nichž mají být 

realizovány zejména stavby komuni-

kací, parkovišť a povrchové úpravy 

s těmito související, a to mezi spo-

lečností Brněnské komunikace a.s., 

Veletrhy Brno a.s. a ARENA BRNO, 

a.s., za možné účasti statutárního 

města Brna, s předpokladem uza-

vření smlouvy při schvalování pro-

jektu přeměny, jak výše uvedeno, 

s tím, že ve vztahu k výše uvedeným 

záměrům požádá Radu města Brna 

při výkonu působnosti valné hromady 

ovládané osoby o udělení pokynu při 

obchodním vedení ovládané osoby. 

Rada města Brna v působnosti valné 

hromady ovládané osoby udělila dne 

2.12.2021 představenstvu ovládané 

osoby pokyn k realizaci výše uvedené-

ho záměru včetně schválení harmono-

gramu jeho realizace.

e) Přehled smluv mezi propojenými osobami

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – 

Statutární město Brno (SMB)

Memorandum o spolupráci ze dne 28.1.2021 – uza-

vřené mezi ovládající osobou, ovládanou osobou, 

společností Brněnské komunikace, a.s. a společnos-

tí ARENA BRNO, a.s. (ARENA BRNO) - memorandum 

nově definuje role jednotlivých účastníků ve vzta-

hu k projektu MFH. Memorandum konstatuje sku-

tečnost, že ovládaná osoba nebude v dlouhodobé 

perspektivě a dle původního předpokladu schopna 

nést významnou část ekonomické podpory projektu 
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MFH. Ovládaná osoba se v citovaném memorandu 

kromě jiného zavázala učinit do budoucna taková 

jednání, aby se vlastníkem pozemků nezbytných 

pro vybudování MFH a související infrastruktury 

stala ovládající osoba, dále k postoupení sublicenč-

ního práva k projektu MFH dle Smlouvy o dílo č. 

2019/1572 uzavřené se společnostmi Arch.Design, 

s.r.o. a A PLUS, a.s. ze dne 17.12.2019 na ovládající 

osobu, k součinnosti s propojenými osobami k dal-

šímu jednání ve věci realizace MFH. 

Dohoda o převodu práv a povinností ze správního 
rozhodnutí a o užívání práv k nemovitostem a do-
kumentaci č. 2021/0327 ze dne 30.8.2021 – uza-

vřená mezi ARENA BRNO, BVV a SMB – předmětem 

je postoupení autorských práv vztahujících se 

k dokumentaci pro společné povolení stavby (MFH 

a stavby související) a činností s tímto povolením 

souvisejících, dále autorských práv vztahujících se 

k projektové dokumentaci pro provádění stavby 

MFH jakož i dalších z toho odvozených užívacích 

práv, deklarace záměru majetkoprávního vypořádání 

nemovitostí dotčených společným povolení stavby 

ve smyslu plánovaného rozdělení BVV formou od-

štěpení sloučením s ARENA BRNO, kdy touto přemě-

nou má dojít k nabytí vlastnického práva k nemovi-

tostem dotčeným společným povolení stavby, jakož 

i převod veškerých práv a povinností vyplývajících 

z povolení k nakládání s povrchovými vodami. Před-

mětem je rovněž poskytnutí oprávnění pro ARENA 

BRNO k užívání dotčených nemovitostí s ohledem 

na to, že převod/přechod vlastnického práva k těm-

to pozemkům z BVV na ARENA BRNO v rámci ma-

jetkoprávního řešení nebyl k okamžiku podpisu do-

hody realizován a financování stavby MFH a staveb 

souvisejících je třeba zajistit ze všech dostupných 

zdrojů, když touto dohodou bude prokázán užívací 

vztah ARENA BRNO k těmto nemovitostem. K do-

hodě byl uzavřen dodatek č. 1, jímž byl prodloužen 

termín poskytnutí užívacích práv k autorskému dílu 

do 31.12.2022. 

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 vlastnic-

tví 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 defibri-

látoru ve vlastnictví SMB v areálu brněnského vý-

staviště a stanovení základních pravidel pro jeho 

umístění a užívání ze strany BVV.

Rámcová smlouva o pronájmu prostor výstaviště 
při pořádání neveletržních akcí v gesci města Brna 
č. 2018/0536 ze dne 10.4.2018 – předmětem smlou-

vy je vymezení podmínek pro pronájem prostor vý-

staviště ovládané osoby za účelem uspořádání neve-

letržní akce, která je organizována SMB, obchodními 

společnostmi, jež jsou členy koncernu SMB, příspěv-

kovými organizacemi, jejichž je SMB zřizovatelem.

Smlouva o nájmu prostor včetně poskytnutí služeb 
s nájmem souvisejících č. 2020/0574 – předmětem 

smlouvy je závazek ovládané osoby poskytnout Fa-

kultní nemocnici Brno jako nájemci prostor v pavi-

lonu G2 brněnského výstaviště pro účely provizorní 

nemocnice za úplatu se současným souhlasem ovlá-

dající osoby užívat technické zázemí nemocnice, 

které bylo vybudováno ovládanou osobou na pokyn 

ovládající osoby. Ke smlouvě byl dne 15.12.2020 

uzavřen dodatek č. 1, kterým k ní přistoupil Jihomo-

ravský kraj, byl dohodnut provoz nemocnice v tzv. 

stand-by režimu do 31.1.2021 a ve kterém byla 

dohodnuta pravidla pro úhradu nákladů spojených 

s nájmem jednotlivými účastníky (FNB, SMB, JMK). 

Co se týká výstavby technického zázemí provizor-

ní nemocnice, udělila ovládající osoba jako řídící 

osoba Koncernu SMB ovládané osobě jako řízené 

osobě Koncernu SMB Koncernový pokyn č. 02/2020 

nazvaný „Provizorní nemocnice v areálu BVV v sou-

vislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2“ ze dne 

23.10.2020. Dle tohoto pokynu zavázala řídící oso-

ba řízenou osobu výstavbou technického zázemí 

provizorní nemocnice v pavilonu G2 brněnského 

výstaviště se závazkem kompenzace náhrady újmy 

splněním tohoto pokynu vzniklé do max. výše 2 mil. 

Kč ve lhůtě 6 měsíců od podání žádosti ze stra-

ny řízené osoby vůči řídící osobě, způsobem, který 

určí řídící osoba (zastupitelstvo statutárního města 

Brna). Koncernový pokyn byl splněn k 31.10.2020. 

Darovací smlouva č. 2021/0166 ze dne 21.6.2021 

– předmětem daru je sochařské dílo - keramická 

fontána.

Kupní smlouva č. 2021/0320 ze dne 30.8.2021 – 

předmětem je prodej a koupě 14 ks reklamních 

poutačů a souvisejícího počtu zátěžového systému 

z vlastnictví BVV do vlastnictví SMB za sjednanou 

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

Brna, a.s. (DPmB)

Smlouva o komisionářském prodeji jízdenek Inte-
grovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje č. 2013/0956 ze dne 5.12.2013 – předmě-

tem smlouvy je komisionářský prodej jízdenek IDS 

JMK ze strany BVV jako komisionářem v souvislosti 

s předmětem své činnosti (pořádání veletrhů a vý-

stav) za podmínek a za provizi smluvně sjednanou.

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 zápůjč-

ky 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 zástavní-

ho práva k části nemovitého majetku ve vlastnictví 

BVV.

Zástavní smlouva (1) ze dne 21.3.2018 - předmě-

tem 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 - předmě-

tem 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).

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti č. 2020/0008 ze dne 
6.1.2020 – předmětem smlouvy je závazek BVV 

k budoucímu převodu vlastnického práva k tepel-

nému hospodářství v areálu BVV v souvislosti s pře-

chodem zásobování teplem z páry na horkou vodu 

a závazek k zřízení služebnosti inženýrské sítě ke 

služebným pozemkům ve vlastnictví BVV ve pro-

spěch TB, obě za stanovenou smluvní cenu. 

Smlouva o uzavření budoucích smluv a dohoda 
o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě nové 
investice, výměníkových stanic tepla pro Veletrhy 
Brno, a.s. č. 2020/0009 ze dne 6.1.2020 – před-

mětem je budoucí závazek TB dodávat tepelnou 

energii pro areál výstaviště BVV a rekonstruovat 

a provozovat pro BVV nových 10 ks výměníkových 

stanic v souvislosti se změnou média tepelného zá-

sobování z páry na horkou vodu.

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné ener-
gie č. 2021/0443 ze dne 30.9.2021 – předmětem 

smlouvy je dodávka a odběr elektrické energie za 

smluvní, zákonnou úpravou regulovanou cenu do 

odběrného místa: areál brněnského výstaviště. 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.9.2036.

Nájemní smlouva č. 2021/0090 ze dne 29.3.2021 
– předmětem je úplatné přenechání pozemku 

p.č. 1040, jehož součástí je budova bez čp./č.e. 

(Trafostanice), 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 

1039/5, vše k.ú. Pisárky, BVV do užívání TB na 

dobu do převedení vlastnického práva k těmto ne-

movitým věcem ze strany BVV na TB, nejdéle pak 

do 31.8.2021.

Kupní smlouva č. 2021/0229 ze dne 3.8.2021 – 

předmětem je úplatný převod vlastnického práva 

k pozemkům p.č. 1040, jehož součástí je budo-

va bez čp./č.e. (Trafostanice), 1039/1, 1039/2, 

1039/3, 1039/4, 1039/5, vše k.ú. Pisárky, včetně 

movitých věcí (technologického vybavení rozvod-

ny), z vlastnictví BVV do vlastnictví TB za smluvní 

cenu, znalecky určenou.

Smlouva o zřízení služebnosti č. 2021/0612 ze dne 
3.8.2021 - předmětem je zřízení služebnosti pro-

vozování kabelového elektrického vedení a provo-

zování technologického zařízení v souvislosti s od-

prodejem rozvodny (viz předcházející smlouva) ze 

strany TB ve prospěch BVV za úplatu.

Dohoda o náhradě nákladů č. 2021/0339 ze dne 
7.9.2021 – v souvislosti s odprodejem rozvodny 

z vlastnictví BVV do vlastnictví TB byl touto smlou-

vou vypořádán přenechaný rezervovaný příkon, kte-

rý byl BVV sjednán od původního dodavatele elek-

trické energie společnosti EG.D, a.s.

Kupní smlouva č. 2021/0161 ze dne 16.6.2021 – 

předmětem prodeje a koupě je původní tepelné 

zařízení, které bylo nahrazeno investicí dle Smlou-

vy o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti č. 2020/008 ze dne 6.1.2020 

z vlastnictví BVV do vlastnictví TB za smluvní úpla-

tu od TB.
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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 zá-

půjčky 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 zří-

zením zástavního práva k části nemovitého majetku 

ve vlastnictví ovládané osoby. Zápůjčka byla dopla-

cena v prosinci 2021.

Zástavní smlouva (1) ze dne 21.3.2018 – předmětem 

smlouvy je zajištění dluhů vyplývajících ze zápůjč-

ky 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 zápůjč-

ky 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. 2020/0605 ze dne 29.1.2021 – 
předmětem smlouvy je komplexní zabezpečení na-

kládání s odpady v rámci odpadového hospodářství 

BVV v areálu výstaviště BVV, výkup a odvoz dru-

hotných 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 pro-

spěch SAKO BRNO ze strany BVV za úplatu od SAKO 

Brno (nájem prostor v souvislosti s plněním závaz-

ků 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 

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 odvádě-

ní odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 

za smluvně a zákonnou úpravou regulovanou cenu 

vodného a stočného do odběrných míst v areálu br-

něnského výstaviště.

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) – ARENA BRNO, a.s. 

(ARENA BRNO)

Smlouva o vedení účetnictví č. 2020/0475 ze dne 
10.6.2020 – předmětem je vedení účetnictví pro ARE-

NA BRNO za smluvní cenu. Smlouva byla ukončena 

k 31.12.2021.

Smlouva o nájmu č. 2020/0478 ze dne 24.6.2020 – 
předmětem je poskytnutí kancelářského prostoru pro 

ARENA BRNO za smluvní nájemné.

Smlouva o vedení mzdového účetnictví a personální 
agendy č. 2020/0485 ze dne 10.6.2020 – předmětem 

je vedení mzdového účetnictví a personální agen-

dy pro ARENA BRNO za smluvní cenu. Smlouva byla 

ukončena k 31.12.2021.

Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance 
č. 2020/0486 ze dne 10.6.2020 – předmětem je dočas-

né přidělení zaměstnance pro potřeby ARENA BRNO za 

smluvní cenu. Smlouva byla ukončena k 31.12.2021.

Smlouva o poskytnutí služby elektronických komuni-
kací č. 2020/0496 ze dne 1.7.2020 – předmětem je 

poskytnutí telekomunikačních a datových služeb pro 

potřeby ARENA BRNO v souvislosti s užíváním prona-

jatého kancelářského prostoru.

f) Prohlášení o újmě způsobené ovládané osobě

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve sledo-

vaném účetním období vznikla ovládané osobě ze vztahů 

s ovládající osobou újma plněním těchto koncernových 

pokynů ovládanou osobou:

Koncernový pokyn č. 02/2019 nazvaný „Multi-

funkční pavilon“ ze dne 11.9.2019 – s ohledem na 
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ukončení činnosti ovládané osoby v projektu MFH 

byla předmětem vypořádání další část újmy ve výši 

15.911.500,00 Kč. Tato újma byla ovládající osobou 

ovládané osobě uhrazena na základě smlouvy o ná-

hradě újmy č. 2021/0676 ze dne 2.12.2021.

Koncernový pokyn č. 02/2020 nazvaný „Provizorní 

nemocnice v areálu BVV v souvislosti s výskytem ko-

ronaviru SARS-CoV-2“ ze dne 23.10.2020“ – koncer-

nový pokyn byl ovládanou osobou splněn (výstavba 

technického zázemí provizorní nemocnice v pavilonu 

G2 brněnského výstaviště) a újma byla vyčíslena na 

částku 2.000.000,00 Kč. Tato újma byla ovládající 

osobou ovládané osobě uhrazena na základě smlouvy 

o náhradě újmy č. 2021/0089 ze dne 1.4.2021.

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve sledo-

vaném účetním období nevznikla ovládané osobě z dal-

ších 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 při zohlednění skutečnosti 

vypořádání újmy vzniklé ovládané osobě plněním koncer-

nových pokynů její náhradou v penězích ze strany ovlá-

dající osoby jsou vztahy v koncernu ekonomicky vyváže-

né. Záměr ovládající osoby realizovat přeměnu ovládané 

osoby provedením jejího rozdělení formou odštěpení 

sloučením vymezené části jmění s jinou ovládanou 

osobou koncernu ovládající osoby je projevem koncer-

nového zájmu ovládající osoby.

V Brně dne 24. března 2022 

Představenstvo Veletrhy Brno, a.s.





Caravaning Brno 2021



30 Veletrhy Brno, a.s.

Finanční část
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Účetní závěrka 
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Pavilon G se proměnil na záložní nemocnici a později na očkovací centrum
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Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti (CSR)  

v roce 2021

Společnost Veletrhy Brno, a.s. klade důraz na podpo-

ru aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, a to 

i v době, kdy se sama musí potýkat s problémy souvise-

jícími s hlavním oborem podnikání, tedy veletrhy. 

V minulosti se soustředila na podporu v oblastech od-

borného vzdělávání, sportu, kultury, ochrany životního 

prostředí a památková péče. V době pandemie a koro-

naviru se soustředila na pomoc v humanitárních ob-

lastech. Ostatní podporu vzhledem k omezení činnosti 

nemohla v rozsahu minulých let nabídnout. 

Velkokapacitní odběrové testovací centrum
Společnost významně přispěla k vybudování a provozu 

veřejného testovacího místa na COVID-19. Projekt byl 

realizován neziskovou organizací Podané ruce u hlavní-

ho vstupu na brněnském výstavišti. Bylo využito ideál-

ního umístění a bezproblémové dopravní dostupnosti. 

Očkovací centrum 
Od ledna až do srpna byl vybraný prostor na výstavišti, 

kde byla původně vybudována záložní nemocnice, vy-

užit pro velkokapacitní očkovací centrum s kapacitou 

až 4.000 osob denně. Společnost se na provozu centra 

podílela nejen poskytnutím prostor, ale také pomocí 

při řízení logistiky pohybu pacientů a snadné navigace. 

Očkovací kampaň 
Společnost se významně podílela na kampani, která 

byla zaměřena na dosažení vyšší proočkovanosti obyva-

tel. Poskytla bezplatně reklamní plochy okolo výstaviš-

tě k umístění očkovací kampaně v gesci MMB a zároveň 

realizovala vlastní kampaň, spojenou s návštěvou ve-

letrhů. 

Podpora odborného vzdělávání
Podpora odborného vzdělávání patří k tradičním for-

mám odpory, protože veletrhy jsou ideální platforma 

pro inovace a zejména propojení byznysu se vzdělává-

ním. V roce 2021 probíhala podpora tradičně v rámci 

Mezinárodního strojírenského veletrhu, kde některé 

programy byly realizovány také pro studenty, ale také 

na srpnovém veletrhu KABO. Mezinárodní veletrh obuvi 

a kožedělného zboží KABO poskytl prostor na výstavní 

ploše včetně vysokých osvětlených vitrín pro prezentaci 

prací studentů SUPŠ, Uherské Hradiště a Ateliér designu 

obuvi, UTB Zlín s cílem podpořit studentské projekty 

v oboru a současně upozornit na důležitost těchto obo-

rů v ČR.

Podpora Klubu seniorů BVV
Společnost si váží bývalých zaměstnanců a finančně 

podporuje Klub seniorů BVV, kterému byl poskytnut 

jako každoročně příspěvek na činnost. 
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Veletrhy Brno – veletržní kalendář 2021

zrealizované / zrušené akce

20.–22. 02. STYL, KABO Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží zrušeno

04.–07. 03. Motosalon
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství  

a oblečení (Praha)
zrušeno

04.–07. 03. ProDítě Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě zrušeno

11.–14. 04. Techagro Mezinárodní veletrh zemědělské techniky zrušeno

21.–24. 04. Stavební veletrhy Brno Stavební veletrh zrušeno

21.–24. 04. MOBITEX Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu zrušeno

05.–06. 05. Stainless Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí zrušeno

18.–21.05. AMPER

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,  

automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení  

(pořadatel Terinvest)

H zrušeno

18.–21. 05. SALIMA Mezinárodní potravinářský veletrh zrušeno

18.–21. 05. EmbaxPrint Odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku zrušeno

02.–04. 06.  

online

URBIS SMART CITY 

FAIR
Veletrh chytrých řešení pro města a obce

04.–06. 06. Špilberka Brněnská národní výstava psů a Mezinárodní výstava psů H

26.–27. 06. INTERCANIS 54. mezinárodní výstava psů H

10.–11. 07. MINERÁLY BRNO
42. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků  

a přírodnin

14.–15. 08. DUO CACIB Mezinárodní výstava psů H

21.–23. 08. STYL 57. mezinárodní veletrh módy

21.–23. 08. KABO 57. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

05.–08. 09. Národní výstava hospodářských zvířat

05.–08. 09. ANIMAL TECH Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

17.–19. 09. OPTA Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie zrušeno

21.–24. 09. REHAPROTEX
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických

a ortopedických pomůcek
zrušeno

29. 09.–03. 10. World Dog Show 2021 Světová výstava psů Brno 2021 (29. 09. CACIB SHOW) H

06.–08. 10. IDET 16. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

06.–08. 10. PYROS/ISET Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb 

16. 10. MotorTechna Brno
Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, 

výstava historických automobilů
H

21.–24. 10. Caravaning Brno 18. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

21.–24. 10. GO Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu zrušeno

21.–24. 10. REGIONTOUR Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech zrušeno

08.–12. 11. MSV 2021 62. mezinárodní strojírenský veletrh

08.–12. 11. Transport a Logistika Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

08.–12. 11. ENVITECH Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí

23.–26. 11. Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání H

26.–28. 11. LIFE! Festival sportu, tance a zábavy

04.–05. 12. MINERÁLY BRNO
43. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků  

a přírodnin

10.–19. 12. Vánoční veletrhy zrušeno

H – hostující veletrhy
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Nejvýznamnější hostující akce v roce 2021

Očkovací centrum covid leden-srpen Zdravotní

Testovací centrum covid leden-srpen Zdravotní

Indoor Golf  01. 01.–28. 02. Sportovní

Sněm KVL 27. 02. Kongres, konference

Akustické měření modelu JKC 01. 03–01. 08. Technická

Body Worlds 01. 06.–23. 08. Výstava

Veřejné projednávání územního plánu 21. 6. Kongres, konference

Red Bull Pit Stop Challenge 11. 7. Hostující akce, veletrh

Pěnová párty 14. 7. Koncert, hudební produkce

Natáčení reklamy Sigmatronic 19.–20. 07 Natáčení

Fléda – koncerty 17.–31. 08. Koncert, hudební produkce

After party – očkování 10. 09. Koncert, hudební produkce

Hospodářská komora ČR 16. 09. Kongres, konference

Meeting ČSSD 25. 09. Kongres, konference

Military burza 06. 11. Hostující akce, veletrh

Exit party 08. 10. Koncert, hudební produkce

Natáčení reklamy Mercedes 12.–15. 10. Natáčení

AGROTEC 14.–16. 10. Firemní, společenská akce

Kongres České Internistické společnosti 20.–23. 10. Kongres, konference

Maker Fair, Prototyp 22.–24. 10. Hostující akce, veletrh

Indoor Golf 01. 11.–31. 12. Sportovní
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Veletrh IDET 2021
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Podnikatelský záměr společnosti  

Veletrhy Brno, a.s., na rok 2022

Úvod
Podzim roku 2021 přinesl dlouho očekávané oživení ve-

letržního průmyslu a možnost pořádat veletrhy i eventy 

za dodržení pravidel systému O-N-T. Závěr roku 2021 

zavedením nouzového stavu i vládou vydaným zákazem 

pořádání vánočních trhů však opět znejistil potenciální 

vystavovatele a současně s předpokladem kulminace 

mutace Omicron v polovině února 2022 potlačil předpo-

kládaný nárůst opětovného zájmu o účast na veletrzích. 

Restart ekonomiky po covidové epidemii prostřednictvím 

veletrhů tak byl odložen, a to i přes zájem o účast na 

veletrzích ze strany potenciálních návštěvníků zjištěným 

dotazníkem zájmu. Obnovení veletržní činnosti zejména 

v segmentu B2B je negativně ovlivněno změnami v celo-

světových logistických řetězcích. 

Předpokládaný rozsah návratu veletrhů přináší potřebu 

revitalizovat a prostorově optimalizovat území technic-

kého zázemí výstavářské činnosti BVV i rozsah využití 

areálu BVV jako celku. Dle rozsahu obnovení činnosti je 

nutné adekvátně nastavit firemní zdroje pro dosažení 

vyrovnaného hospodaření.

Pandemická situace a vývoj
Veletržní, kongresový a eventový průmysl zůstává na 

přelomu roku 2021/2022 jedním z nejvíce postižených 

odvětví v oblasti obchodních služeb. Návrat k veletržní 

činnosti v druhém pololetí roku 2021 potvrzuje, že ob-

novení podnikatelské činnosti v původní podobě konce 

roku 2019 nelze v budoucnu očekávat z důvodu změn 

v chování vystavovatelů vyvolaném v období 2020-2021, 

finanční situace firem i nevratných změn v dodavatel-

ském prostředí. Veletržní projekty mohou plnit i nadále 

svou funkci, a to i při existenci restrikcí a omezení; ta 

však musí být z dlouhodobého výhledu stabilní a ne-

měnná. Vývoj na období 3–4/2022 předpokládá zásadní 

obrat a zrušení omezujících podmínek.

Ekonomický vývoj
Veletržní průmysl je silně závislý na vývoji ekonomiky 

a situaci na trhu daného oboru. Výpadky na trhu a v me-

zinárodní dopravě, epidemiologická deglobalizace, uza-

vření nebo omezení průmyslu a služeb ve většině zemí 

včetně omezení mezinárodní dopravy, zvýšení cen ener-

gií a další faktory způsobují nerovnováhu trhu a v řadě 

oborů převažující poptávku nad nabídkou. Celkový hos-

podářský vývoj, aktuální ekonomická situace a vývoj 

pandemie významně ohrožuje mnoho oborů včetně vele-

tržního podnikání. Pro veletrhy bude klíčový hospodář-

ský vývoj v ČR a Evropě. 

Vývoj veletržního průmyslu ve světě
Veletržní a kongresový průmysl byl s příchodem pan-

demie celosvětově zcela zastaven, a to na svém ně-

kolikaročním vrcholu. Postiženy jsou firmy v oblasti 

organizace a technické realizace veletrhů, výstav, kon-

gresových, firemních a dalších hromadných akcí. Vývoj 

situace je ve všech zemích podobný a odvíjí se od ak-

tuální epidemiologické situace příslušné země/regionu. 

Postiženy jsou největší veletržní trhy světa – Evropa, 

USA a Rusko. Značný rozmach zaznamenávají veletrhy 

v arabském světě (UAE, Saúdská Arábie) tj. v zemích 

s celosvětově nejvyšším procentem proočkovanosti 

obyvatelstva. 

Veletržní správy řeší pokles v rozsahu využití veletrž-

ních areálů, do jejichž rozsahu investovaly v posled-

ních letech. Pokles ve využití rozsahu veletržních are-

álů v Německu společně s nárůstem nákladů na provoz 

vede k potřebě úpravu business modelu jejich provozu 

(např. Frankfurt n/Mohanem, Kolín n/Rýnem, Norim-

berk a další).

V době omezeného osobního setkávání byl vyloučen 

hlavní princip veletrhů, tedy osobní kontakt Digitální 

platformy prezentace a jednání zcela nahradily pří-

padně doplnily prezenční veletrhy, které zaznamenaly 

celosvětový pokles ve většině kvantitativních para-

metrů (počty vystavovatelů, návštěvníků). Důležitým 

faktorem bude důvěra firem v budoucí vývoj ekonomiky, 

existence inovativních exponátů i zdravotní situace. 

Zdravotní riziko může hrát roli při rozhodování firem 

o účasti na veletrzích a podobných akcích. Začátek roku 

2022 s významným celosvětovým rozšířením mutace 

Omikron přinesl opět nárůst opatrnosti firem v plá-

nování prezenční účasti na veletrzích a poklesu zá-

jmu o účast na veletrzích. Do poklesu zájmu se promítá 

i porušení celosvětových logistických řetězců, v mnoha 

oborech fyzická absence exponátů k prezentaci i stále 

trvající rozhodnutí nadnárodních firem o celosvětové 

neúčasti na veletrzích.

Vývoj veletržního průmyslu v ČR
Veletrhy a kongresy jsou oblastí podnikání, která byla 

jako první administrativním zásahem zastavena a jako 

poslední uvolněna. Ministerstvo zdravotnictví ČR přijalo 

vůči veletrhům a kongresům jedny z nejpřísnějších opat-

ření a nevyřadilo B2B veletrhy z kategorie hromadných 

kulturních a sportovních akcí. Celý sektor byl výrazně 

ekonomicky zasažen. Obdobně byly zasaženy navazují-

cí oblasti služeb včetně technických služeb a výstavby 

expozic. 
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Pro veletrhy v České republice platí stejné příležitosti 

i rizika jako pro evropské veletrhy. Dochází k termínovým 

kolizím akcí ve středoevropském prostoru. Z důvodu ome-

zeného cestování lze očekávat snížení mezinárodnosti 

vedoucích německých veletrhů a přesun ve prospěch 

regionálních veletrhů. Vyšší podíl získávají odborné ve-

letrhy obchodní povahy (B2B) v oborech strojírenství, 

průmyslových technologií, elektrotechnice, bezpečnost-

ním a obranném průmyslu, zemědělské techniky. Pře-

sun veletrhů do ryze virtuálního prostředí se nepotvrdil 

přesto je existence digitální možnosti propojení mezi 

vystavovateli a návštěvníky ze zahraničí vítanou a do 

budoucna očekávanou alternativou k rozšíření potenciálu 

účasti na veletrhu.

Vývoj kongresového průmyslu (MICE) a firemních akcí je 

velmi obdobný jako u veletrhů. Segment byl také zasta-

ven a řada menších firem nepřežila. Pro MICE akce má 

zásluhou multifunkčnosti výstaviště vhodné kongresové 

prostory (pavilony E, P, G1/2). Veletrhy Brno, a.s. se 

soustřeďují na partnerství s organizátory česko-sloven-

ských kongresů a s agenturami pořádajícími firemní akce 

pro firmy se středoevropskou působností (banky, pojiš-

ťovny, velkoobchod, nadnárodní korporace). O pořádání 

kongresů a firemních akcí projevují pořadatelské agentu-

ry i nadále zájem. 

Hodnotu veletrhu v marketingové a obchodní strategii 

firem a tedy pozitivní budoucnost veletržního průmys-

lu potvrdil průzkum BVV provedený mezi vystavovateli 

v roce 2021. Důvěra ve veletrhy u dotazovaných firem, 

které reagovaly dokonce vzrostla. Firmy se účastní vele-

trhů s cílem upevnit kontakty se stávajícími zákazníky, 

získat nové obchodní příležitosti, kontakty a předvést 

své produkty. Průzkum ukázal, že pro firmy, které byly 

osloveny a zareagovaly, mají veletrhy stále značnou 

hodnotu a smysl. 59 % respondentů uvedlo, že veletrhy 

vnímají jako velmi důležitý obchodní nástroj pro své 

podnikání. Pro dalších 30 % jsou srovnatelné s ostatními 

možnostmi prezentace. S účastí na veletrhu počítá 79 % 

dotázaných firem. Význam veletrhu pro podnikání firem 

byl samotnými firmami hodnocen velmi vysoko. V porov-

nání s průzkumy prováděnými před pandemií jde dokonce 

o zvýšení důvěry. 

Vzhledem k tomu, že je pro firmy důležité setkávání se 

zákazníky, není pro ně alternativa ve formě on-line vele-

trhů dlouhodobě vhodná. Potvrzuje to výsledek průzku-

mu, ve kterém 69 % vystavovatelů deklarovalo, že pro 

ně virtuální akce nejsou zajímavé. To potvrzuje i nízká 

účast firem na německých světových veletrzích, které se 

nekonaly prezenční formou, ale v on-line formátu. Lze 

konstatovat, že virtuální veletrhy ty klasické v nejbližší 

době zcela nenahradí, ale digitální on-line nástavba 

veletrhu vhodně doplní klasickou účast firem. Zvýšený 

potenciál rozvoje lze předpokládat u zákaznických akcí 

firem pořádaných přímo v sídle firmy pro menší počet 

přímo pozvaných stávajících zákazníků.

Průzkum mezi potenciálními návštěvníky Techagro a Mo-

tosalonu realizovaný v 1/2022 potvrdil vysoký zájem 

návštěvníků o osobní návštěvu obou veletrhů, které však 

s ohledem na oborové podmínky nebylo možné uspořá-

dat.

Tržní postavení Veletrhů Brno a marketingový potenciál

Společnost Veletrhy Brno si dlouhodobě udržuje vedoucí 

postavení na středoevropském trhu jako pořadatel před-

ních veletržních B2B projektů s mezinárodním přesahem, 

jako významné evropské výstaviště a jako dodavatel 

výstavářských služeb v tuzemsku a zahraničí. Vlastní 

provozní výstavářskou jednotku v zahraničí v Německu 

(Düsseldorf). Zásluhou dlouhodobého marketingu v za-

hraničí jsou BVV a MSV známé značky nejen v Evropě, ale 

i zámoří (ČLR, Tchaj-wan, Indie, Rusko, Turecko). 

Veletrhy Brno patří ve standardním roce s podílem tržeb 

30–35 % (300–350 mil. Kč) ze služeb pro zahraniční kli-

enty mezi největší exportéry služeb v ČR v daném oboru. 

Zásadní význam budou mít faktory pro obnovení zahra-

ničně-obchodní spolupráce s klienty v Německu, ČLR, 

Rusku, Slovensku a dalších zemích. 

Marketingový potenciál společnosti je pro propagaci 

města a regionu značný a bude využit v rámci všech ob-

chodních činností. 

Závěr
Hlavním úkolem pro období roku 2022 je konsolidace 

podnikatelské činnosti, tj. udržení portfolia veletrhů, 

obnovení vlastních veletržních projektů na teritoriálně 

nejvyšší dosažitelnou úroveň doplněných o nové digitál-

ní formáty a využití zbývajícího časoprostoru ve veletrž-

ním kalendáři nabídkou pro externí pořadatele veletrhů, 

konferencí a eventů. Rozsahu realizovaných akcí musí 

být uzpůsobeny potřeby dalšího využití veletržního areá-

lu i personálních zdrojů společnosti. Nutným důsledkem 

poklesu zájmu o veletrhy a propadu portfolia vlastních 

veletrhů je reorganizace obchodních i technických čin-

ností společnosti. Z důvodu zrušení/přeložení klíčových 

veletrhů (Salima, Techagro, Motosalon) je nutná zásadní 

restrukturalizace společnosti v rozsahu personálních 

zdrojů i využití areálu BVV s cílem zachování likvidity 

společnosti. Zásadním pro dosažený výsledek roku 2022 

bude vývoj poptávky po MSV 2022. 
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1. Cíle a strategie BVV pro rok 2022

1.1 Základní cíle společnosti
Cíle společnosti vychází z definice vizí. Základním cílem 

společnosti však zůstává obnovení podnikatelské čin-

nosti v nových podmínkách bezpečnostní, ekonomické 

i společenské nestability a to v maximálním dosažitelném 

rozsahu. 

Obchodní cíle – veletržní činnost

Obchodní cíle společnosti naplňuje hlavní obor podnika-

telské činnosti, což je pořádání veletrhů, kongresů a fi-

remních eventů včetně poskytování výstavářských a tech-

nických služeb. 

Hlavním strategickým cílem je udržení termínů pro klíčové 

veletrhy společnosti. Na evropském i českém trhu dojde 

k přeuspořádání veletržního kalendáře a v některých přípa-

dech dojde k přímé konfrontaci akcí jednotlivých organizá-

torů. Změny v harmonogramu komplikují realizaci a získává-

ní pronájmů prostor pro hostující akce. 

Důležitým dlouhodobým cílem je zvyšování podílu ve-

letrhů obchodní povahy (B2B) na českém trhu. Vlivem 

pandemie dojde k novému rozložení sil mezi jednotlivými 

organizátory, resp. jejich tituly. Cílem společnosti bude 

posílit význam vlastních veletrhů. 

V oblasti hostujících akcí je dlouhodobým cílem zajis-

tit větší vytíženost areálu mimo hlavní veletržní sezónu. 

V této oblasti je cílem využít synergii s Magistrátem města 

Brna, společnostmi v rámci koncernu městských firem 

a Moravia Convention Bureau. 

V oblasti výstavby expozic zůstává prioritou udržení trž-

ního podílu na areálových akcích a spolupráce s Messe 

Düsseldorf v Düsseldorfu jako s největším obchodním 

partnerem. 

Cíle pro společenskou roli společnosti

Výstaviště Brno je unikátní multifunkční prostor, kde lze 

propojit podnikatelské, společenské, kulturní a sportovní 

eventy. 

Hlavním cílem je co nejvyšší a efektivní využití evento-

vého potenciálu výstaviště v době mimo hlavní veletržní 

a kongresové období v následujících oblastech:

• Firemní oblast – eventy pro zaměstnance firem, se-

tkání zaměstnanců, akce pro zákazníky firem 

• Společenská oblast – využití hal pro plesové aktivity 

nebo komunitní setkávání 

• Kulturní oblast – prostor pro koncerty, festivaly, di-

vadla, filmové produkce apod. 

• Sportovní oblast – prostor pro sportování veřejnosti, 

pořádání sportovních akcí 

Společenská funkce jako jedna z hlavních priorit

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

společenskou odpovědnost včetně vztahů k občanům měs-

ta. Veřejně prospěšné aktivity společnosti budou odrážet 

možnosti společnosti v této krizové době, zejména pomoc 

v oblasti ochrany zdraví a poskytnutí prostor pro krizové 

aktivity. 

• Očkovací centrum

• Testovací centrum

• Skladovací prostory

Další z priorit společnosti je spolupráce a hledání vzájem-

ných synergií v rámci holdingu městských firem 

• Spolupráce na poli eventů

• Spolupráce na poli marketingu 

• Spolupráce na vyhledávání potenciálu úspor

Veletrhy Brno – marketingová značka města a regionu – 

základní cíle

Známost značky v ČR a zejména zahraničí se podílí na 

samotné hodnotě značky BVV. Název města jako součást 

značky z její hodnoty výrazně marketingově těží a právě 

tohle spojení je silně vnímáno. Zjednodušeně řečeno „Ve-

letrhy se konají v Brně“. 

Hlavním cílem je posílit synergii veletrhů a města se 

zapojením dalších subjektů, které vytváří image města. 

• Synergii posílit vhodným komunikačním sdělením 

• Začlenit veletrhy do základních obrazů a prezentace 

města

• Začlenit ve větší míře silné stránky města do marke-

tingových kampaní společnosti 

• V komunikaci využít sdělení, která jsou silná v komu-

nikaci místa i záměru

Brno – město, kde se potkává svět (s výrazným potenciá-

lem univerzálnosti a možnostmi podtextu)

• Světový byznys se potkává v Brně na veletrzích 

Brno – hlavní město veletrhů 

• Vědci se potkávají v Brně  

Brno – hlavní město vzdělanosti a inovací
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1.2 Strategie společnosti pro rok 2022

Strategie pro hlavní obor podnikání společnosti – pořá-

dání veletrhů, kongresů a konferencí 

Rozvíjet klíčový business společnosti, tzn. stávající B2B 

veletrhy a vyhledávání nových veletržních témat 

• Udržením celého portfolia akcí, které se v necovido-

vých letech v areálu konaly. 

• Realizace plánovaných akcí v roce 2022 a dalších 

letech zejména s ohledem na nestandardní roky 

2020/2021 a rušení většiny veletržních akcí v ČR i ve 

světě. 

• Vzhledem k velkým změnám ve veletržním kalendáři 

v celé Evropě využitím příležitosti k posílení stávají-

cích akcí

• Oslovením nově vznikajících firem, zejména malých 

a středních podniků, získáním dalších „staronových“ 

vystavovatelů

• Zajištěním vyššího podílu mezinárodních veletrhů 

obchodní povahy (B2B) na česko-slovenském trhu. 

• Udržením co nejvyšší účasti vystavovatelů.

• Udržením a dalším posilováním proexportního cha-

rakteru stěžejních B2B veletrhů (MSV, TECHAGRO, 

IDET, Styl/Kabo, OPTA, Animal Tech, SALIMA, WOOD-

TEC, hostující AMPER).

• Vyhledáváním nových témat a rozvojem veletrhů dle vý-

voje průmyslových oborů a jejich nových potřeb prezen-

tace (digitální továrna, oběhové hospodářství, nano-

technologie, „chytrá řešení pro města“, esport a další).

• Posilováním tržní pozice doplněním nástavby vysta-

vovatelů veletrhů BVV o možnost rozšířené elektro-

nické prezentace, pokud má komerční význam.

• Posílením pozice BVV jako významné výstavářské fir-

my na českém trhu a v zahraničí, zejména prodlouže-

ní smluvních vztahů s Messe Düsseldorf.

• Maximálním využitím disponibilního výstavářského 

zařízení.

Strategie pro společenskou roli společnosti – využití 

eventového potenciálu výstaviště mimo hlavní veletržní 

a kongresové období 

Využití eventového potenciálu výstaviště v době mezi 

jednotlivými veletrhy a kongresy

• Rozšířením obchodní nabídky stávajícím vystavova-

telům o další komplexní služby – pronájmy prostor, 

zajištění eventových akcí, reklamní služby, apod.

• Akvizicí nových zákazníků pro firemní a kulturní akce 

(agentury, velké společnosti).

• Vyhledáváním nových příležitostí v oblasti pořádání 

eventů.

• Využití příležitosti předsednictví ČR v EU pro realizaci 

Urban Mobility Days

• Posílením spolupráce s Moravia Convention Bureau 

a městem Brno při akvizici nových akcí a vytvoření 

benefitního programu pro pořadatele akcí s potenciá-

lem konání v Brně.

• Vytvořením konceptů kongresového, plesového a hu-

debního pavilonu ve vybraných obdobích s cílem vět-

ší obrátkovosti a nižší ekonomické náročnosti vyba-

vení prostoru. 

• Realizací festivalu Výstaviště Open 2023 (95. výročí 

založení výstaviště) se zapojením MMB a koncerno-

vých firem s cílem prezentace vůči obyvatelům města 

(Společně pro Brno). V rámci posílení image areálu 

u brněnské veřejnosti se každoročně odprezentují 

atraktivní formou městské společnosti. Předpokladem 

je zapojení všech koncernových společností, MMB, 

TIC, příp. dalších.

• Záměrem vybudovat v horizontu 3-4 let esporto-

vý festival na úrovni střední Evropy (Brno – město 

esportu)

• Oslavy výročí 200. let od narození Gregora J. Mendela 

v roce 2022

• Akvizicí v oblasti filmových produkcí.

• Akvizicí putovních kongresů či výstav pro období 

2021-2025.

• Využitím členství v ČEA (Asociace organizátorů kon-

gresů, firemních akcí) a v České asociaci hudebního 

průmyslu cílem získání nových akcí. 

• Ve spolupráci se Starez-sport realizovat dlouhodobé 

využití vybraného pavilonu mimo hlavní veletržní 

sezónu pro sportovní aktivity.

• Posílením spolupráce na projektu Brno Fair City, kte-

rý si klade za cíl zviditelnit vybrané veletržní akce, 

konané na BVV a naopak nabídku města Brna vůči 

účastníkům veletrhů a kongresů. Akce bude sloužit 

také jako přidaná hodnota pořádání akcí v regionu 

města na výstavišti. 

• Nalézt strategické využití objektů pavilonu Brno 

a Morava s cílem celoročního přístupu veřejnosti.

• Využít synergie s MMB při případné kandidatuře na 

Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 s cílem 

revitalizace vybraných objektů v areálu BVV a zajiště-

ní dlouhodobé návštěvnosti areálu i mimo veletržní 

sezónu.

„Brno – město, kde se potkává svět“

• Ve spolupráci s marketingovým odborem Magis-

trátu města Brna nastavit strategickou kampaň 

„Brno – město, kde se potkává svět“

• Zajistí zviditelnění BVV jako významného místa 

pro obchodním setkání a zároveň zdůraznění BVV 

jako symbolu města. Tato kampaň má ambice zvýšit 

image BVV v rámci regionu i zahraničí. 
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• Zajistí komunikaci města jako místa, kde se dělají 

obchody, potkávají se vědci, rodí inovace apod. 

• Komunikační sdělení má potenciál zastřešit všechny 

priority města, protože každá z prioritních oblastí 

(vzdělání, inovace, akademická sféra a podnikatelská 

oblast) může mít svou variantu sdělení, která bude 

doplňovat hlavní slogan. 

Strategie pro hlavní obor podnikání společnosti – 

revitalizace a optimalizace technického zázemí výstavář-

ské činnosti pro pořádání veletrhů a kongresů 

• Centralizovat skladové prostory do nového logistické-

ho centra a uvolněné pozemky využít k získání zdrojů 

pro další rozvoj

• Prodej zbytného majetku (dle analýzy Delloite)

• Stavba nového logistického centra včetně integro-

vané balírny případně hledání jiné centralizované 

alternativy v areálu BVV (pavilon Z)

• Stavba nové stanice HZS 

• Revitalizace dílenského objektu H095 

• Stavba bloku komerční výstavby BVV se zahrnutím 

objektů H044, H045 a HO46 do řešení

• Prodejní showroomy Veletrhy Brno v bloku komerční 

výstavby 

• Etapovité uvolnění skladových prostor v úseku Baue-

rova, revitalizace celého území

2. Základní plánované ekonomické ukazatele 

pro rok 2022 (veletržní projekty)

Plán 2022 je sestaven v realistické verzi dle aktuálního 

vývoje projektů, ekonomické situace jednotlivých oborů, 

proveditelnosti akcí nových. Plán nepočítá s omezením 

činnosti, avšak reflektuje pokles rozsahu většiny vlastních 

veletrhů i hostujících akcí. 

Obchodní činnost Tržby mil. Kč

Areálové projekty 347,0

Mimoareálové akce 162,8

Meziveletržní pronájmy  64,5

Projekty celkem 574,3

Veletržní služby 4,2

Pronájem prostor 36,2

Zastupování veletržních správ, 

zprostředkování ubytování, prodejní sklady

12,3

Ostatní tržby 6,5

Ostatní činnosti celkem 59,2

Vnitropodnikové výnosy -18,0 

Celkem 615,5

Legenda

Areálové projekty – veletržní akce BVV (pronájem výstavní plochy, výstavba expo-

zic, technické služby, reklama, vstupné)

Mimoareálové akce – výstavba expozic mimo areál výstaviště v tuzemsku i v za-

hraničí

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, mon-

tážních hal)

3. Veletržní projekty 2022

3.1 Záměry veletržních projektů BVV pro rok 2022 
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 no-

vých vystavovatelů. 

Veletržní projekty budou pod tlakem ze strany vystavo-

vatelů i konkurence. Vzhledem k výraznému nárůstu cen 

nákladových vstupů bude dlouhodobě nutné zvyšovat ceny 

pronájmu výstavní plochy a služeb, což může být pro vy-

stavovatele limitující. Významný potenciál pro navýšení 

tržeb z celkové účasti je nabídka individuálních balíčků pro 

vystavovatele tj. nabídka komplexní účasti se zajištěním 

výstavby atypické expozice. 

 

3.2 Klíčové veletržní projekty 
Veletržní portfolio společnosti se opírá o nosné každoroční 

projekty, pro naplnění strategických cílů jsou však důle-

žité i další specializované veletrhy a akce s rozvojovým 

potenciálem. 
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Nosné veletržní projekty 2022

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

INTERPROTEC

• TECHAGRO (zrušeno – přesun na 2024), SILVA REGI-

NA, BIOMASA 

• SALIMA TECH, EMBAXPRINT (zrušeno – přesun na 2023)

• STYL a KABO

• MOTOSALON (zrušeno – přesun na 2023), 2022 – Mo-

tovíkend

• AMPER (hostující akce, pořadatel Terinvest Praha)

• GAUDEAMUS (hostující akce)

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 Fair/Future Mobility

• OPTA

• Festival Life!

• Caravaning Brno

• GO a REGIONTOUR

3.3 Nové, obnovené a plánované veletržní 

projekty 
FUTURE MOBILITY 

• Prezentace řešení pro mobilitu budoucnosti

• Systém dopravy založený na čistých pohonech, sdíle-

ní, automatizaci a digitálních technologiích

• Odborná konference „Mobilita jako služba pro města 

21. století“

TRUCK SHOW BRNO 

• Festival kamionové techniky spojený s výstavou

Výstaviště Open

• „Festival (nejen) pro Brňáky“

• Akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s městem 

Brnem, Starez-Sport a TIC

Oběhové hospodářství

• Obor s významným potenciálem pro konferenci s od-

bornou výstavou.

• Téma bude prezentováno v rámci URBIS Smart 

City pro cílové skupiny municipalit a v rámci MSV 

pro průmyslové obory. 

Stavební veletrh Brno

• Záměr zvýraznit téma: Ekologie ve stavebnictví – 

nové normy a stávající požadavky na výstavbu, udr-

žitelnost výstavby, hospodaření s vodou, technologie 

pro pozitivní dopad na vnější a vnitřní prostředí bu-

dov, používaní alternativních materiálů, recyklace 

apod.

• Udržení vody v krajině a ve městech

VODNÍ SPORTY

• Rozšíření tématu v rámci festivalu Life!

4. Poskytování výstavářských služeb BVV 

v tuzemsku a zahraničí

Výstavba expozic v areálu BVV, tuzemsku a zahraničí je 

jedním ze základních pilířů podnikání společnosti. Vele-

trhy Brno, a.s. jsou největším poskytovatelem výstavář-

ských služeb v ČR i významným vývozcem služeb do za-

hraničí. Cílem pro další činnost po koronavirovém úplném 

zastavení prodeje služeb výstavby expozic je stabilizace 

dodavatelského zázemí výstavby a zajištění nabídky v roz-

sahu odpovídajícím kvantitativním i kvalitativním poža-

davkům vystavovatelů v areálu BVV, ČR i zahraničí.

Pro dlouhodobé zajištění služeb pro Messe Düsseldorf 

GmbH udržují Veletrhy Brno, a.s., vlastní obchodní po-

bočku s vlastním personálem v Düsseldorfu. Personální 

i materiálové zajištění chodu pobočky bude optimalizo-

váno na změněný rozsah potřeb Messe Düsseldorf GmbH 

s růstovým potenciálem. Existuje předpoklad rozšíření 

objemu služeb, což ovšem naráží na kapacitní možnosti 

BVV a růst nákladových cen. 

BVV je vlastníkem výstavářského zařízení na bázi skla-

debného systému Octanorm, Maxima a Monti a mobiliáře, 

které bylo doposud pravidelně obměňováno a modernizo-

váno. 

BVV je rovněž vlastníkem a poskytovatelem mobilních 

tribun, jejichž rozsah je optimalizován na současné po-

třeby interní i externí. BVV je současně zástupcem firmy 

Octanorm a firmy Alma pro ČR a SR v prodeji koberců, je 

členem celosvětové sítě firem využívajících výstavářský 

systém Octanorm – OSPI. BVV je také členem celosvětové 

sítě IFES pro zajištění variability dodavatelských možností 

při výstavbě v zahraničí.
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Výstavba expozic v areálu BVV 

Výstavba expozic při akcích konaných ve vlastním výstav-

ním areálu je jedním ze základních strategických cílů spo-

lečnosti s přímou podporou účasti vystavovatelů nabídkou 

typové výstavby, balíčkových sloučených nabídek i indi-

viduální atypickou výstavbou. Výstavba expozic je pro-

váděna z vlastního výstavářského vybavení v součinnosti 

se smluvními dodavateli výrobních, montážních a dalších 

specializovaných profesí. 

• Cílem akvizice výstavby v areálu BVV v roce 2022 je 

udržení tržního podílu výstavby na všech veletržních 

projektech v areálu BVV realizovaných (veletrhy BVV, 

mimoveletržní pronájmy) a zajištění kompletního 

rozsahu výstavby s vyšším potenciálem individuál-

ních atypických expozic, a to i na meziveletržních 

akcích (Gaudeamus, konference Tesco, konference 

OVB). 

• Pro všechny veletrhy a vybrané meziveletržní proná-

jmy je připravena nabídka typových expozic i balíč-

kových účastí.

• Významným akcelerátorem prodeje je společná na-

bídka OS1 a OS2 v rámci individuálních balíčků, které 

slučují výstavní plochu, expozici a služby.

Výstavba expozic mimo areál BVV (tuzemsko a zahraničí) 

Cílem pro výstavbu expozic mimo areál BVV a zahraničí 

v roce 2022 je:

• Udržení systému zajištění typové i atypické výstavby 

pro zákazníka Messe Düsseldorf v Düsseldorfu dle 

dostupných dodavatelských zdrojů. Pro období 2022 

– 2026 byl uzavřen dodatek smlouvy na zajištění ty-

pové výstavby.

• Maximalizace využití členství v OSPI a IFES při reali-

zaci zakázek v zahraničí.

• Implementace nového softwarového řešení obchod-

ních činností pobočky v Düsseldorfu do pracovních 

postupů.

• Koncentrace akvizice na vystavovatele účastnící se 

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

hraničí.

• Optimalizace zajištění dodavatelských kapacit pro 

termínové kolize areálových a mimoareálových rea-

lizací.

• Udržení rozsahu realizace u kolektivních účastí čes-

kých a slovenských firem na zahraničních veletrzích 

podporovaných MPO (program oficiálních účastí MPO) 

a SARIO i kolektivních či individuálních účastí vysta-

vovatelů na zahraničních veletrzích.

• Spolupráce s agenturami při akvizici zahraničních 

vystavovatelů.

5. Pronájmy a služby pro hostující akce

Organizátoři všech nejvýznamnějších hostujících akcí 

(veletrh AMPER, kongres KARDIO, kongres BOD a ve-

letrh GAUDEAMUS) mají zájem po zrušených ročnících 

2020 a 2021 svoje akce přesunout z vynuceného on-line 

prostředí a akce uspořádat v areálu BVV. U těchto akcí 

lze předpokládat nižší tržby z důvodu omezení přeshra-

ničního cestování a dalších opatření. 

• Eventy externích organizátorů dlouhodobě rozšiřují 

portfolio akcí, organizovaných v areálu BVV. Význam-

né akce jsou již součástí veletržního kalendáře. 

• Pokračování marketingové kampaně „nejlepší-pro-

stor.cz“ nadále bude brněnské výstaviště představo-

vat jako multifunkční prostor pro kulturní, sportovní, 

firemní a hostující akce.

Hlavní cíle pro rok 2022:

• Propojení brněnské kulturní scény s areálem BVV 

(přesunutí vybraných letních scén festivalů do areálu 

BVV).

• Nabídka časově omezených a cenově výhodnějších 

set-upů v pavilonech – plesový pavilon, hudební pa-

vilon, set-up pro firemní eventy.

• Využití synergických efektů z účasti v České eventové 

asociaci a České asociaci hudebního průmyslu.

• Nabídka full servisu pro organizátory eventů (zajiš-

tění akcí vč. návrhu dispozičního řešení, cateringu, 

ubytování, technického zázemí a možnost organizač-

ního uspořádání eventu).

• Získání nových dlouhodobých výstav, koncertů a hos-

tujících akcí.

Smluvně zajištěné hostující výstavní akce

• AMPER – Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elek-

troniky, automatizace, komunikace, osvětlení a za-

bezpečení

• Beauty Forum – veletrh kosmetiky pro profesionály 

i laickou veřejnost

• Veletrh Ptáček – veletrh dodavatelů společnosti Ptá-

ček – velkoobchod, a.s.

• Gaudeamus – Evropský veletrh pomaturitního a celo-

životního vzdělávání

• Festival škol – dříve Veletrh středních škol, učilišť

Smluvně zajištěné kongresy a konference

• Výroční sjezd České kardiologické společnosti

• Brněnské onkologické dny

• Game Access – konference vývojářů počítačových her

• Konference OVB
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Smluvně zajištěné eventy

• Majáles – tradiční studentské oslavy jara 

• Animefest – setkání fanoušku japonského komixu

• Brno Revival – festival rychlosti mezi pavilony

• PlayZone Challenge – největší česko-slovenská BYOC 

LAN akce

6. Technické přívody a ostatní služby

Technické přívody a služby
Pro technické zajištění expozic vystavovatelů, jejich ob-

jednávek a servisu využíváme webovou aplikaci objednáv-

kového bloku, která je nadstavbou nad databázový systém 

GOP. 

V roce 2021 byly do systému nově implementovány i vy-

stavovatelské a montážní průkazy ve formátu PDF a dopl-

něny o nové funkce:

• Možnost stažení všech průkazů najednou, zaslání 

prolinku na doplněný mail

• Personifikace – volitelná část

• Provázání na dodání čestného prohlášení O-N

• V realizaci je nyní volitelná personifikaci.

Vzhledem k personální redukci je v plánu v roce 2022 více 

přesouvat kontaktní/servisní místo pro akci podle obsa-

zení areálu. 

V případě pozitivního vývoje v oblasti pořádání akcí jsou 

možnosti dalšího rozšíření el. aplikace pro zvýšení kom-

fortu vystavovatele a potenciál nových tržeb příp. úspor:

• Příprava objednávek vystavovatele dle poslední účas-

ti

• Elektronizace zasílaných cenin – volný vjezd, karta 

rezervovaného parkování

• Efektivní využití kalendáře – prodej a správa předčas-

né montáže, přenos podkladů dodavateli

• Přehled vydaných faktur

• Registrace a přehled firemních pozvánek 

V roce 2022 předpokládáme kompletní využití el. poklad-

ního systému pro přímý tisk vstupenek vč. napojení na EET 

pro námi pořádané akce. Zároveň tento systém můžeme 

pronajmout i pořadatelům meziveletržních akcí. 

Internetová reklama, veletržní reklama a katalogy

Nejvíce poutačů Octanorm mimo areál výstaviště se využí-

val pro MMB. Vzhledem k pořízení vlastních poutačů bude 

nezbytná nová akvizice delších pronájmů nosičů. 

S přechodem na vystavovatelské a montážní průkazy v PDF 

se otevírá nová možnost reklamy v rámci těchto nosičů. 

Pokračuje záměr v rozšíření portfolia reklamy na infosto-

janech s LCD obrazovkami a na veřejné veletržní wi-fi síti 

– reklama v podobě přihlašovací stránky.

Veletržní katalogy – zachováváme využití elektronického 

systému pro zpracování objednávek s předvyplněním zápi-

su z minulého období. 

7. Ostatní tržby

Veletržní služby
Parkování vnější a vnitřní a Expoparking

• V roce 2022 se předpokládá úbytek parkovacích ploch 

v západní části areálu z důvodu připravované výstav-

by Multifunkční haly.

• Zahájení prací na výstavbě Multifunkční haly a nové-

ho dopravního řešení v západní části areálu má výraz-

ný a omezující vliv na dopravní obslužnost západní 

části areálu (okolí pav. P a Z), u stěžejních akcí je 

nutná důsledná koordinace návozu a odvozu expo-

nátů se stavebními pracemi na uvedených stavbách 

tak, aby dopad pro veletržní akce byl co nejméně 

omezující.

• Část parkovacích ploch (parkoviště S u 7. brány) bude 

využita pro výstavbu nových provozů spedice a odpa-

dového hospodářství jako náhrada za provozy, boura-

né v rámci přípravy staveniště pro Multifunkční halu.

• Od r. 2020 nejsou k dispozici pro potřeby BVV parko-

vací plochy mimo areál, důvodem je ukončení nájem-

ní smlouvy na tyto parkovací plochy mezi BVV a MMB.

• Parkovací plochy v areálu plně využity pro potřeby 

výstavních i meziveletržních akcí.

• Parkovací prostory v objektu Expoparking jsou plně 

využity v době výstavních akcí – služba pro vystavo-

vatele i návštěvníky BVV.

Pronájem prostor – dlouhodobé pronájmy nemovitého 

majetku

• Pronájmy nemovitého majetku jsou významnou a ne-

dílnou součástí obchodní činnosti společnosti Ve-

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

aktivit.

• Hlavní úkoly pro rok 2022 jsou udržení stávajících 

dlouhodobých pronájmů a zajistit alternativní 

umístění pro nájemce z ploch, dotčených pláno-

vanou výstavbou Multifunkční haly.

• Činnost se z obchodního hlediska významně podílí na 

tržbách společnosti.

Pronájmy vlastních prostor

• Včetně Expoparkingu a bytů BVV (vč. sítí a spotřeby).

• Bez provizí od spedičních firem.
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Ostatní činnosti a tržby
Zastoupení Messe Düsseldorf

• BVV vykonává dlouhodobě zastoupení pro Messe Dü-

sseldorf v České republice (akvizice vystavovatelů, 

návštěvníků, mediální podpora, organizace kolektiv-

ních účastí prostřednictvím MPO apod.) na provizní 

bázi. Výše tržeb je dána strukturou veletrhů v daném 

roce. 

• Akvizice českých vystavovatelů na veletržní akce 

v Düsseldorfu.

• Zprostředkování prodeje vstupenek na veletržní akce 

Messe Düsseldorf.

• Kompletní zajištění PR a komunikace Messe Düssel-

dorf v ČR.

Ubytování

• Pro rok 2022 je v plánu zachování vystavovatelského 

servisu v oblasti zprostředkování ubytování.

• Vzhledem k personální redukci pracovníků zajišťu-

jících tuto činnost bude cílem koncentrace na větší 

akce s potenciálem vyšších tržeb.

• Nejvýznamnější poskytovatelé ubytování v blízkosti 

a.s. Veletrhy Brno zaznamenali v návaznosti na pan-

demii Covid-19 výrazný pokles poptávky a dochází 

k vzájemnému „přetahování“ klientů. Pokud chceme 

tržby z této činnosti nadále zachovat, je nezbytný 

kontinuální přehled a zpracování objednávek přes 

BVV. 

Brno, březen 2022

Ing. Tomáš Moravec

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.
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