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ÚTERÝ 4. 10. 2022 
 

10.30-17.00        

ČESKÁ NÁRODNÍ EXPOZICE                                
Místo konání:   Pavilon P, Česká národní expozice, číslo stánku 10, 11 
Odborný garant:   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
Organizační zajištění:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

Lucie Varvařovská, tel.: +420 607 084 611; e-mail: varvarovska@mpo.cz 
Program: 

10.30  Slavnostní otevření České národní expozice 
12.00  Naplňování cílů českého předsednictví 

12.50  Úspory energií v podnicích − finanční podpora z OP TAK formou dotací a finančních nástrojů 
14.30  Revitalizace jaderné energetiky v ČR 
15.20  Rozvoj sítí 5G v ČR 
16.10  100 let spolupráce s Mexikem 

 
 
 
7.30-9.30  

NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ MSV 
Místo konání:  Pavilon E, sál S3 
Odborný garant  
a organizační zajištění:  Business Friends Brno https://businessfriends.cz/kluby/brno 

Mgr. Veronika Machat, tel. +420 731 166 890, e-mail: veronika.machat@businessfriends.cz 
Program:   https://businessfriends.cz/akce/akce-business-friends/ 
Networkingové setkání při příležitosti zahájení MSV ve spolupráci s BVV, Business Friends Brno a Českou manažerskou  
asociací. Cílem akce je propojení zástupců firem za účelem jejich dlouhodobé obchodní spolupráce. V rámci programu  
dostane každý účastník prostor na představení sebe a své společnosti. 
 
 
 
10.00-14.00  

B2B EXECUTIVE BRUNCH 
Místo konání:  Pavilon E, sál S2 
Odborný garant:  Velvyslanectví Maďarska v Praze, https://praga.mfa.gov.hu/cze 
Organizační zajištění: CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd., https://ced.hu,  

Pí. Noémi Czinege, tel. +420 777 530 605, e-mail: brno@ced.hu 
Program: 
Událost zahájí velvyslanec Maďarska, Dr. András Baranyai a naváže László Csík, generální ředitel CED. Následovat budou 

doporučení a zajímavé informace z praxe. Program obohatí networking a B2B meetingy mezi manažery maďarských                      

a českých firem (info na brno@ced.hu). 

Cílem akce je zefektivnit vytváření a podpora stávajících obchodních příležitostí. CED, instituce maďarské vlády 

podporující obchod a ekonomický rozvoj ve střední Evropě, srdečně zve všechny se zájem obchodovat s maďarskými 

společnostmi. 

 
 

http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/
mailto:varvarovska@mpo.cz
https://businessfriends.cz/kluby/brno
mailto:veronika.machat@businessfriends.cz
https://businessfriends.cz/akce/akce-business-friends/
https://praga.mfa.gov.hu/cze
https://ced.hu/
mailto:brno@ced.hu
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10.00-12.00  

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE V ČR A VE SVĚTĚ 
Místo konání:  Pavilon E, sál E4 
Odborný garant:  Česká manažerská asociace, Ivo Gajdoš, tel: +420 602 446 699, e-mail: gajdos@cma.cz 
Organizační zajištění: Ing. Lenka Krobová, tel. +420 737 135 817, e-mail: krobova@cma.cz 
Program: 
Pozvaní řečníci jsou: 

• Vítězslav Lukáš, ABB s.r.o. 

• Cyril Klepek, Cyrkl Zdrojová platforma 

• Jiří František Potužník, Generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 
  
Vystoupení hlavních řečníků a následná panelová diskuse se zaměří na: Inovativnost a udržitelnost výroby                                   
ve světle současné bezprecedentní doby, Cirkulární ekonomika jako předpoklad pro určení světové konkurenceschopnosti, 
a na Všeobecnou světovou výstavou EXPO v Dubaji jako krok k digitální transformaci. 
 
 
13.00–16.00  

SNĚM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
Místo konání:  Pavilon A, Rotunda 
Odborný garant:  Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
 Lukáš Martin, tel. +420 720 358 840, e-mail: lmartin@spcr.cz 
Organizační zajištění:  Eliška Ďomin, tel. +420 733 643 515, e-mail: edomin@spcr.cz 
 Petra Šeráková, tel. +420 733 643 516, e-mail: pserakova@spcr.cz 
Vstup: výhradně po předchozí registraci na základě pozvánky 
 
 
 

DIGI STAGE 
Místo konání:                 Pavilon F, Digitální továrna 2.0 
Živé prezentace vystavovatelů projektu Digitální továrna 2.0, případové studie. On-line stream. Výstupy budou 

zpracovávány do archivu, který je přístupný i po skončení akce. Archiv digitální stage z roku 2021 najdete zde.  
Vysílání zajišťuje Elektrika.tv. 

 
MSV TOUR 2022 
Komentované prohlídky veletrhu 
Místo konání:      Celá výstava, začátek vždy u stánku Trade Media International v pavilonu F/75 
Registrace zdarma:  www.msvtour.cz         
Zažijte veletrh jinak! Navštivte vybrané stánky na veletrhu MSV. Na každém z nich bude čekat expert, který představí 
novinky v oboru, zajímavá řešení a bude připraven na vaše dotazy. To vše bez čekání či nutnosti překonání ostychu                 
při oslovení zastoupených firem. Navíc plné praktických ukázek, vždy se společným tématem. Jedná se o opravdu 
unikátní a moderní návštěvu veletrhu. V letošním roce se prohlídky zaměří na potenciál digitalizace i automatizace. 
 
11.00–12.00  
MODELOVÁNÍ Z CLAYE 
workshop 
Místo konání:                 Pavilon A1/25 
Odborný garant 
a organizační zajištění: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni, www.fdu.czu.cz 
                                    MgA. Jan Korabečný, tel. +420 724 535 767, e-mail: jkorabec@fdu.czu.cz 
Program: 
Workshop Modelování z claye - prezentace výroby modelů z claye nejen pro design, ukázky postupů pro návštěvníky 
stánku (60 min). Workshop se uskuteční 4. 10. 2022 od 11.00h v Pavilonu A1 
 
 
 
 
 

mailto:gajdos@cma.cz
mailto:krobova@cma.cz
mailto:lmartin@spcr.cz
mailto:edomin@spcr.cz
mailto:pserakova@spcr.cz
https://www.bvv.cz/msv/digitalni-tovarna/archiv-digitalni-stage/page:1/
http://www.msvtour.cz/
http://www.fdu.czu.cz/
mailto:jkorabec@fdu.czu.cz
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13.00–18.00  

KONTAKT-KONTRAKT 2022 
B2B JEDNÁNÍ  
Místo konání:                 Pavilon A1/31 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 
Registrace on-line na www.cc2022.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní akce „Kontakt-Kontrakt“ je B2B platforma pro efektivní management obchodních jednání během 
veletrhu. Zapojení do akce umožňuje návštěvníků i vystavovatelům na veletrhu identifikaci relevantních obchodních 
partnerů z Česka i zahraničí a registraci kontaktních jednání v předstihu.  Jedná se o společný projekt Regionální 
hospodářské komory Brno, českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), 
obchodních komor a Veletrhů Brno, a.s. 
 
12.00, 14.00, 15.30  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:        Pavilon A2/49 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři                       
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program:  www.packaginglive.eu 
Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem. Robotizace, značení, 
balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kopecky@rhkbrno.cz
http://www.cc2022.rhkbrno.cz/
mailto:zachova@equicom.cz
http://www.packaginglive.eu/
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STŘEDA 5. 10. 2022 
 

 
9.00-17.00            

ČESKÁ NÁRODNÍ EXPOZICE                                      
Místo konání:   Pavilon P, Česká národní expozice, číslo stánku 10, 11 
Odborný garant:   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
Organizační zajištění:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 

Lucie Varvařovská, tel.: +420 607 084 611; e-mail: varvarovska@mpo.cz 
Program: 

9.00  Vodík – technologie zítřka 
11.30  Aktuální situace v oblasti zaměstnávání kvalifikovaných cizinců 
12.20  Obchodní příležitosti v jižní Indii 
13.00  Jak uspět na severoamerických trzích? Exportní příležitosti v USA a Kanadě 
13.40  Online vstup na stage Digitální továrny 2.0 
14.00  Společenskovědní výzkum pomocníkem v expanzi průmyslu: Kde končí výzkum a začínají aplikace 
14.50  EGAP Plus a E-Claim: Nové nástroje pro pomoc českým exportérům 
15.30  Česká exportní banka – nová řešení pro financování exportu a investic v zahraničí 
16.10  Aktuálně vyhlášené výzvy Priority 1 OP TAK – dotace pro podniky na výzkum, vývoj a inovace 

 
 
9.00–17.00  
8. ročník odborné konference o trendech a inovacích v průmyslovém 3D tisku 

FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY 2022 
Místo konání:  Pavilon E, sál E2 
Odborný garant:  Ing. Jan Homola, tel. +420 724 659 048, e-mail: jan.homola@novamedia.cz 
Organizační zajištění: Vydavatelství Nová média, s. r. o. 
Vložné: 1 490 Kč 
Program: www.odborne-konference.cz 
 
Největší setkání zájemců o technologie profesionálního 3D tisku ve střední Evropě představí inovace v aditivní výrobě                 
a její uplatnění v české i zahraniční praxi. Za účasti předních světových dodavatelů 3D tiskáren, jejich místních zástupců 
a zákazníků, představíme využití pokrokových technologií pro produktivnější výrobu prototypů, nástrojů i koncových 
produktů v sériové výrobě. Pro účastníky je zajištěno celodenní občerstvení a slosování o hodnotné ceny. 
 
9.30–12.30  

BUSINESS DEN UKRAJINY  
Místo konání:          Pavilon A, sál Morava 
Odborný garant:         Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.,  

            Ing. František Masopust, předseda představenstva, tel.: +420 732 227 882; +420 266 721 812 
Organizační zajištění:      Česko-ukrajinská obchodní komora, o.s., Ing. František Masopust,tel.: +420 732 227 882;                   

            +420 266 721 812, e-mail masopust@komorasns.cz 

Program:      http://www.komorasns.cz/events/show?eventsId=127  
 
Konference nabídne českým firmám důležité informace, týkající se možností, které vyplývají z procesu obnovy ukrajinské 
ekonomiky, zničené v důsledku napadení země ruskými jednotkami. Konference se aktivně zúčastní představitel 
Obchodně průmyslové komory Ukrajiny z Kyjeva, představitel Obchodně průmyslové komory Dněpropetrovské oblasti 
z Dnipra. Z české strany poskytnou potřebné informace zástupci MPO ČR, EGAP, ČEB, PRK Partners, advokátní kanceláře               
a další. Ukrajinští partneři připravuji přivést do Brna podnikatelskou delegaci, ve které bude zastoupena řada 
ukrajinských firem, majících zájem o spolupráci s českými partnery. 
 
9.30–12.30  

APLIKACE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ ZÁKONA č. 250/2021 Sb. 
Místo konání:  Pavilon E, sál S4 
Odborný garant:  Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
 Ing. Štěpán Harašta, tel.: +420 737 203 655 
Organizační zajištění: Ing. Kateřina Janatková, tel.: +420 602 312 886, e-mail: janatkova@csze.cz 
Program:  www.csze.cz 

http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/
mailto:varvarovska@mpo.cz
mailto:jan.homola@novamedia.cz
http://www.odborne-konference.cz/
mailto:masopust@komorasns.cz
http://www.komorasns.cz/events/show?eventsId=127
mailto:janatkova@csze.cz
http://www.csze.cz/
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9.30-12.30  

SWISS INNOVATION FORUM 
Místo konání:                 Pavilon P, sál P1 
Partneři:   Embassy of Switzerland, Swiss Business Hub Central Europe, Switzerland Global  

Enterprise, HSSR obchodní komora Švýcarsko – Slovenská republika 
Odborný garant:   HST Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika 
Organizační zajištění: HST, Tereza Čížková, Tel. 602 644 194, tcizkova@hst.cz 
Program:   www.hst.cz 
 
 
 
10.00–12.00  

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE  
Místo konání:   Pavilon P, sál P4 
Odborný garant:   Elektrotechnická asociace České republiky, Ing. Jan Prokš, Ph.D., tel. +420 731 563 615,  

e-mail: proks@electroindustry.cz 
Organizační zajištění:  Ing. Ladislav Sojka, tel. +420 736 255 657, e-mail: sojka@electroindustry.cz 
 
 
 
10.00-16.00 

SOURCING DAY - OBCHODNÍ SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM SE ZÁSTUPCEM ESTONSKÉHO 
HOLDINGU ZAMĚŘENÉHO NA TĚŽBU A ZPRACOVÁNÍ ROPNÝCH BŘIDLIC 
Místo konání:  Pavilon P, sál P5 
Odborný garant:  Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz            
Organizační zajištění: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz,   
   Dagmar Matějková,  tel. +420 724 340 444, e-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz 
       
Program:     https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/sourcing-day-obchodni-setkani-ceskych-firem-se-
zastupcem-estonskeho-holdingu-zamereneho-na-tezbu-a-zpracovani-ropnych-bridlic 
 
Obchodní setkání českých firem s nákupčím z významného estonského průmyslového holdingu. Holding působí                               
v segmentech těžby ropných břidlic, výroby břidlicového oleje a ropy, chemických produktů i výroby a prodeje 
kombinovaného tepla a elektřiny. Skládá se z devíti společností a zaměstnává na 1600 osob.  Estonský subjekt hledá                        
v Česku dodavatele zařízení pro těžbu, chemická čerpadla, tepelné výměníky, ložiska, pásové dopravníky, hydroxid 
vápenatý a jiné. 
 
 
 
11.00-12.30 

TERITORIÁLNÍ SEMINÁŘ CZECHTRADE: OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA ROSTOUCÍCH 
TRZÍCH INDIE, USA A KAZACHSTÁNU  
Místo konání:  Regionální hospodářská komora Brno, areál Výstaviště (BVV) 
Odborný garant:  Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz            
Organizační zajištění: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz,   
   Monika Dostálová, tel.: +420 724 945 728; e-mail: 
   monika.dostalova@czechtrade.cz  
Program:    
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/obchodni-prilezitosti-na-rostoucich-trzich-indie_-usa_-kazachstan  
 
Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade představí exportní příležitosti v USA, Indii a Kazachstánu, doporučí kroky                  
pro vstup na tamní trhy, přiblíží obchodní zvyklosti a předpoklady úspěchu. Během semináře také představí již fungující 
Exportní inkubátory CzechTrade, které významně pomáhají nastartovat podnikání českých firem v zahraničí. Po skončení 
akce bude prostor pro individuální konzultace. Účast na semináři je bezplatná. 
 
 
 
 

mailto:tcizkova@hst.cz
file:///D:/Temp/notesC3300B/www.hst.cz
mailto:sojka@electroindustry.cz
http://www.czechtrade.cz/
http://www.czechtrade.cz/
mailto:dagmar.matejkova@czechtrade.cz
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/sourcing-day-obchodni-setkani-ceskych-firem-se-zastupcem-estonskeho-holdingu-zamereneho-na-tezbu-a-zpracovani-ropnych-bridlic
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/sourcing-day-obchodni-setkani-ceskych-firem-se-zastupcem-estonskeho-holdingu-zamereneho-na-tezbu-a-zpracovani-ropnych-bridlic
http://www.czechtrade.cz/
http://www.czechtrade.cz/
mailto:monika.dostalova@czechtrade.cz
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/obchodni-prilezitosti-na-rostoucich-trzich-indie_-usa_-kazachstan
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12.00–18.00  

SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE SE SPEKTRÁLNÍM ROZLIŠENÍM, SUPERROZLIŠENÍM                        
A V REÁLNÉM ČASE  
RENTGENOVÁ TOMOGRAFIE S VYSOKÝM ČASOVÝM ROZLIŠENÍM PRO MATERIÁLOVÉ                        
A MEDICÍNSKÉ APLIKACE 
Závěrečná konference projektu ImageHeadstart z programu INTERREG Rakousko – Česká republika  
Místo konání:   Pavilon A, sál Brno 
Odborný garant:   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, www.jcu.cz,  

Prof. RNDr. Dalibor Štys CSc., tel. + 420 777 729 581, e-mail: stys@frov.jcu.cz 
 
Program:  www.imageheadstart.eu 
 
Na závěrečné konferenci budou představeny hlavní výsledky ImageHeadstart jako například:  
Světelná mikroskopie se spektrálním rozlišením pro složení a strukturu slitin 
RTG tomografie pro sledovaní časově závislých změn mikrostruktury materiálů 
Superrozlišená fluorescenční mikroskopie 
Konsorcium spojuje Jihočeskou univerzitu (Ústav komplexních systémů FROV Nové Hrady), Ústav teoretické a aplikované 
mechaniky AVČR (Telč), Dunajskou univerzitu Krems a Hornorakouskou polytechnickou univerzitu (Linz, Wels).  
Projekt ATCZ215 ImageHeadstart je podpořen z programu INTERREG  V-A Rakousko – Česká republika. 
 
 
13.00–14.00  

ASK CHEMICALS – NOVINKY V OBLASTI POJIV A SLÉVÁRENSKÝCH NÁTĚRŮ  
Místo konání:   Pavilon E, sál S2 
Odborný garant  
a organizační zajištění:  ASK Chemicals Czech s.r.o., Ing. Radek Vondráček, tel.: +420 545 219 030,  

e-mail: info.czech@ask-chemicals.com, www.ask-chemicals.com 
Program: 
ASK Chemicals – přední světový výrobce slévárenské chemie a metalurgických přísad představí novinky v oblasti 
organických a anorganických pojiv a keramických žáruvzdorných nátěrů. 
 
 
13.00–15.00  

FRANCOUZSKO-ČESKÉ FÓRUM NA TÉMA UDRŽITELNÉHO PRŮMYSLU A ENERGETICKÉ 
EFEKTIVITY 
Místo konání:   Administrativní budova, sály 102 + 103 
Odborný garant:   Schneider Electric.CZ, s.r.o., https://www.se.com/cz/cs/  
Organizační zajištění:  Francouzsko-česká obchodní komora, www.chambre.cz 
   p. Martin Dytrych, tel. +420 724 315 797, e-mail: martin@chambre.cz 
Registrace:   
https://www.chambre.cz/cs/kalendar-akci/e/event/francouzsko-ceske-forum-na-tema-udrzitelneho-prumyslu-a-
energeticke-ucinnosti.html 
 
Cílem francouzsko-českého fóra na téma udržitelného průmyslu a energetické efektivity je představit konkrétní příklady 
užití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: energetické úspory v průmyslu, omezení uhlíkové stopy, 
zelené materiály a cirkulární ekonomika. Účastníky panelové diskuse budou jak společnosti dodávající tato řešení, tak 
firmy, které je úspěšně implementovaly. Fórum pořádá Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci se Svazem 
průmyslu ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jcu.cz/
mailto:stys@frov.jcu.cz
http://www.imageheadstart.eu/
mailto:info.czech@ask-chemicals.com
http://www.ask-chemicals.com/
https://www.se.com/cz/cs/
http://www.chambre.cz/
mailto:martin@chambre.cz
https://www.chambre.cz/cs/kalendar-akci/e/event/francouzsko-ceske-forum-na-tema-udrzitelneho-prumyslu-a-energeticke-ucinnosti.html
https://www.chambre.cz/cs/kalendar-akci/e/event/francouzsko-ceske-forum-na-tema-udrzitelneho-prumyslu-a-energeticke-ucinnosti.html
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13.00–16.00  

ODBORNÝ SEMINÁŘ CZECHTRADE: ONLINE EXPANZE NA NĚMECKY MLUVÍCÍ TRHY, 
JAK NA ONLINE PRODEJ A MARKETING V REGIONU DACH 
Místo konání:  Regionální hospodářská komora Brno, areál Výstaviště (BVV) 
Odborný garant:  Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz            
Organizační zajištění: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz,   
   Monika Dostálová, tel.: +420 724 945 728; e-mail: 
   monika.dostalova@czechtrade.cz  
Program: 
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/online-expanze-na-nemecky-mluvici-trhy_-jak-na-online-prodej-a-
marketing-v-regionu-dach-1  
Odborný seminář zaměřený na online marketing v Německu, na porovnání běžných marketingových nástrojů a online 
marketingu a na konkrétní podmínky online expanze do DACH regionu. Specialista na mezinárodní online marketing                      
a online expanzi do DACH regionu Milan Fiala a ředitelka německé kanceláře CzechTrade Kristýna Kubíčková uvedou 
zájemce do problematiky, poskytnou praktické rady a budou k dispozici i pro individuální dotazy. Účast na semináři                    
je bezplatná. 
 
 
 
14.00–17.00  

ANNUAL PARTNER ELA BLOCKCHAIN MEETING 
Místo konání:   Pavilon P, sál P4 
Odborný garant:   Elektrotechnická asociace České republiky, Ing. Jan Prokš, Ph.D., tel. +420 731 563 615,  

e-mail: proks@electroindustry.cz 
Organizační zajištění:  Ing. Ladislav Sojka, tel. +420 736 255 657, e-mail: sojka@electroindustry.cz 
 
 
 
15.00-17.00 

SMART MANUFACTURING BY FINLAND     
Místo konání:                 Pavilon F, DigiStage 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Business Finland and the Embassy of Finland in the Czech Republic  

https://www.businessfinland.fi,  
Anna Lomza, Senior Advisor, Central Europe, tel. +48 500 826 560,  
e-mail: anna.lomza@businessfinland.fi 

Registrace: 
https://www.lyyti.fi/reg/Seminar_Smart_Manufacturing_by_Finland_Driven_by_Innovation_and_Experience_8920 
 
Program: 
 
Letošní ročník MSV bude poprvé hostit obchodní misi z Finska. Finská delegace šesti poskytovatelů inovativních 
technologií a služeb se zapojí do projektu "Digitální továrna" a představí své zkušenosti se zvyšováním efektivity                         
a udržitelnosti výrobních procesů. Finsko je lídrem ve vývoji bezdrátových technologií a přední evropskou zemí v oblasti 
5G, 6G, umělé inteligence a udržitelné digitalizace v budoucnosti pokročilé výroby - přesahující rámec průmyslu 4.0. Díky 
těmto zkušenostem se finské společnosti mohou stát důvěryhodnými partnery dynamicky se rozvíjejícího českého 
průmyslu. Během semináře se finští odborníci podělí o své zkušenosti z podpory globálních továren v jejich 
digitalizačních procesech. Seminář se zaměří na aktuální případy a získané zkušenosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czechtrade.cz/
http://www.czechtrade.cz/
mailto:monika.dostalova@czechtrade.cz
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/online-expanze-na-nemecky-mluvici-trhy_-jak-na-online-prodej-a-marketing-v-regionu-dach-1
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/online-expanze-na-nemecky-mluvici-trhy_-jak-na-online-prodej-a-marketing-v-regionu-dach-1
mailto:sojka@electroindustry.cz
https://www.businessfinland.fi/
mailto:anna.lomza@businessfinland.fi
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DIGI STAGE 
Místo konání:                 Pavilon F, Digitální továrna 2.0 
Živé prezentace vystavovatelů projektu Digitální továrna 2.0, případové studie. On-line stream. Výstupy budou 

zpracovávány do archivu, který je přístupný i po skončení akce. Archiv digitální stage z roku 2021 najdete zde.  
Vysílání zajišťuje Elektrika.tv. 

 
MSV TOUR 2022 
Komentované prohlídky veletrhu 
Místo konání:      Celá výstava, začátek vždy u stánku Trade Media International v pavilonu F/75 
Registrace zdarma:  www.msvtour.cz         
Zažijte veletrh jinak! Navštivte vybrané stánky na veletrhu MSV. Na každém z nich bude čekat expert, který představí 
novinky v oboru, zajímavá řešení a bude připraven na vaše dotazy. To vše bez čekání či nutnosti překonání ostychu                 
při oslovení zastoupených firem. Navíc plné praktických ukázek, vždy se společným tématem. Jedná se o opravdu 
unikátní a moderní návštěvu veletrhu. V letošním roce se prohlídky zaměří na potenciál digitalizace i automatizace. 
 
 
9.30–18.00  

KONTAKT-KONTRAKT 2022 
B2B JEDNÁNÍ  
Místo konání:                 Pavilon A1/31 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 

Registrace on-line na www.cc2022.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní akce „Kontakt-Kontrakt“ je B2B platforma pro efektivní management obchodních jednání během 
veletrhu. Zapojení do akce umožňuje návštěvníků i vystavovatelům na veletrhu identifikaci relevantních obchodních 
partnerů z Česka i zahraničí a registraci kontaktních jednání v předstihu.  Jedná se o společný projekt Regionální 
hospodářské komory Brno, českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), 
obchodních komor a Veletrhů Brno, a.s. 
 
12.00, 14.00, 16.00  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:        Pavilon A2/49  
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři                       
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program:  www.packaginglive.eu 
Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem. Robotizace, značení, 
balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bvv.cz/msv/digitalni-tovarna/archiv-digitalni-stage/page:1/
http://www.msvtour.cz/
mailto:kopecky@rhkbrno.cz
http://www.cc2022.rhkbrno.cz/
mailto:zachova@equicom.cz
http://www.packaginglive.eu/
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ČTVRTEK 6.10. 2022 
 
9.00–19.00  

BIOMORFNÍ PRŮMYSL – ZMĚNA PARADIGMATU PRŮMYSLOVÉ VÝROBY S VYUŽITÍM 
UMĚLÉ INTELIGENCE A DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Konference v rámci projektu Digitální továrna 2.0 
Místo konání:  Pavilon E, sál E2 
Odborný garant: Cerebrica s.r.o. 
Organizační zajištění:  Veletrhy Brno a.s. 
Vložné: 
Program: https://www.bvv.cz/msv/aktuality/konference-biomorfni-prumysl/ 
Panely: 

1.        Budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky  
2.        Data a umělá inteligence jako nosný prvek 2. průmyslové transformace 
3.        Infrastruktura ekonomiky 2030 – energetika, kyberbezpečnost, 5+6G sítě, blockchain 
4.        Možnosti expanze české ekonomiky 
 

V rámci konference budou prezentovány jak futuristické vize, tak i případové studie toho, co se z možností budoucnosti 
realizuje již dnes. Témata jako např. „2. Ekonomická transofrmace“ či „Green deal“ zde budou diskutována pod zorným 
úhlem možného rozvoje české ekonomiky otevřeně a bez předsudků. Cílem konference je pomoci zformulovat vizi změny 
české ekonomiky tak, aby toto i v 21. století a v novém geopolitickém kontextu byla úspěšná.  
 
 
 
8.30 – 17.00  

ENVIROMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Místo konání:                  Sál 102, Administrativní budova 
Odborný garant:      Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., hajekmir@volny.cz, +420 731 384 103 
Organizační zajištění:       Ing. Jiří Študent, +420 602 617 614, student@cemc.cz  
Program:                https://www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje 
 
Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy k dosahování cílů 
udržitelného rozvoje vč. environmentálního účetnictví a reportingu, výsledků projektů, případových studií a diskuse                        
nad praktickými zkušenostmi. je příspěvkem k zajištění strategických cílů EU (Green Deal). Účast doporučujeme 
organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v předmětné oblasti, kteří usilují o zvýšení své 
environmentální výkonnosti a chtějí se obohatit o diskusi s předními odborníky. 
 
 
 
9.00–13.00  

LZE OČEKÁVAT NÁVRAT K ENERGETICKÉ STABILITĚ? 
Místo konání:  Pavilon E, sál E4  
Odborný garant:  Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
 Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel, tel.: +420 222 250 320,  
 e-mail: vidlicka@csze.cz, csze@csze.cz 
Organizační zajištění: Martina Jaroušková, sekretariát ČSZE, tel. +420 777 440 525, e-mail: jarouskova@csze.cz 
Program:  www.csze.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bvv.cz/msv/aktuality/konference-biomorfni-prumysl/
mailto:hajekmir@volny.cz
https://www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje
mailto:vidlicka@csze.cz
mailto:csze@csze.cz
mailto:jarouskova@csze.cz
http://www.csze.cz/
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9.00–14.00  

PRAKTICKÉ POŽADAVKY SMĚRNIC A NOREM PRO BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ  
Místo konání:   Pavilon E, sál E3 
Odborný garant  
a organizační zajištění: ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček, www.elektroprůmysl.cz, tel. +420 608 883 480,  

e-mail: jb@elektroprumysl.cz,  
Program a přihláška: https://www.elektroprumysl.cz/veletrhy-seminare-media/odborny-seminar-prakticke-
pozadavky-smernic-a-norem-pro-bezpecnost-strojnich-zarizeni  
 
Odborný seminář se bude zaměřovat na bezpečné zásady pro konstrukci strojních zařízení v návaznosti na Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES a na očekávané změny a požadavky v připravované nové strojírenské 
směrnici EU. Zaměříme se také na dopady podstatné a nepodstatné změna používaných strojů na území EU a povinnosti 
pro výrobce a uživatele z pohledu zabezpečení (security) strojních zařízení. 
 
9.00–17.00  

PLASTY 2022 
Místo konání:   Pavilon P, sál P1 
Organizační zajištění: Trade Media International s.r.o. 

Lukáš Smelík, tel.: +420 777 793 393, e-mail: lukas.smelik@trademedia.cz,   
Program:  www.konference-plasty.cz 
 
Konference Plasty 2022 navazuje na předchozí ročníky, kdy mapovala nové technologie a postupy specifické                            
pro plastikářský průmysl. I letos bude hrát prim automatizace, digitalizace a robotizace. Propojením na veletrh PLASTEX, 
tak vzniká unikátní konferenční a výstavní přehled novinek v oblasti plastikářského průmyslu, které byste neměli minout. 
 
 
 
 
9.00-18.00 

MEETING POINT CZECHTRADE 
Místo konání:  Pavilon P, Česká národní expozice, číslo stánku 10, 11 
Odborný garant:  Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz            
Organizační zajištění: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, www.czechtrade.cz,   
   Zuzana Pluhařová, tel.: +420 724 281 110; e-mail:     
   zuzana.pluharova@czechtrade.cz  
Program:      https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/meeting-point-czechtrade-na-msv-v-brne-2022     
                 
Tradiční proexportní akce Meeting Point CzechTrade proběhne po celý čtvrtek 6. října 2022 na České národní expozici. 
Své exportní záměry zde mohou zástupci českých firem konzultovat s 22 řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. 
K dispozici budou také specialisté z Design Centra CzechTrade a odborníci z Klientského centra pro export, které                           
je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. 
Konzultace jsou bezplatné. 
 
 
9.30–15.00  

ENERGETICKÁ FLEXIBILITA A ODOLNOST VÝROBY 
Místo konání:   Pavilon A, sál Morava 
Odborný garant:  Siemens ČR, Tomáš Froněk, Head of Factory Automation, www.siemens.cz 
Organizační zajištění: Veronika Němcová, Veronika Pařízková, e-mail: digital.industries@siemens.cz 
Program:  www.siemens.cz/msv 
 
Konference zaměřená na energetickou odolnost a flexibilitu. Jak využít nástroje které jsou dnes dostupné. Představení 
case-studies z lokálního trhu. Od měření energií a jiných médií, přes lokální vyhodnocení až po centrální monitoring a 
řízení. Včetně témat jako bateriová úložiště a lokální výroba. Koncept konference je walk-in, vyberte si přednášku a 
přijďte jen na to, co vás zajímá. 
 
 
 
 

http://www.elektroprůmysl.cz/
mailto:jb@elektroprumysl.cz
https://www.elektroprumysl.cz/veletrhy-seminare-media/odborny-seminar-prakticke-pozadavky-smernic-a-norem-pro-bezpecnost-strojnich-zarizeni
https://www.elektroprumysl.cz/veletrhy-seminare-media/odborny-seminar-prakticke-pozadavky-smernic-a-norem-pro-bezpecnost-strojnich-zarizeni
mailto:lukas.smelik@trademedia.cz
http://www.konference-plasty.cz/
http://www.czechtrade.cz/
http://www.czechtrade.cz/
mailto:zuzana.pluharova@czechtrade.cz
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/meeting-point-czechtrade-na-msv-v-brne-2022
http://www.siemens.cz/
mailto:digital.industries@siemens.cz
http://www.siemens.cz/msv
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10.00–13.00  

ÚSPORY ENERGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ 
Místo konání:   Administrativní budova, sál 103 
Odborný garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., tel. +420 602341597, e-mail: viktor.kreibich@fs.cvut.cz 
Organizační zajištění: Ing. Jiří Kuchař, Ph.D. IWE, tel. +420 720108375, e-mail: jiri.kuchar@fs.cvut.cz 
Přihláška: www.povrchari.cz 
Program:    

• Snížení pasivních odporů a tření funkčních dvojic. 

• Prodloužení životnosti obráběcích a tvářecích nástrojů. 

• Úspory energií nastavením optimálních parametrů tepelných zdrojů a kotelen. 

• Čistění vnitřních povrchů topných systémů a chladičů. 

• Odstranění silných korozních vrstev a povlaků nátěrových hmot rychle a levně. 

• Netradiční a provozně levné nové zdroje tepla. Pelety. Tepelná čerpadla. Reflexní fólie. 
 
 
 

DIGI STAGE 
Místo konání:                 Pavilon F, Digitální továrna 2.0 
Živé prezentace vystavovatelů projektu Digitální továrna 2.0, případové studie. On-line stream. Výstupy budou 

zpracovávány do archivu, který je přístupný i po skončení akce. Archiv digitální stage z roku 2021 najdete zde.  
Vysílání zajišťuje Elektrika.tv. 
 

MSV TOUR 2022 
Komentované prohlídky veletrhu 
Místo konání:      Celá výstava, začátek vždy u stánku Trade Media International v pavilonu F/75 
Registrace zdarma:  www.msvtour.cz         
Zažijte veletrh jinak! Navštivte vybrané stánky na veletrhu MSV. Na každém z nich bude čekat expert, který představí 
novinky v oboru, zajímavá řešení a bude připraven na vaše dotazy. To vše bez čekání či nutnosti překonání ostychu                 
při oslovení zastoupených firem. Navíc plné praktických ukázek, vždy se společným tématem. Jedná se o opravdu 
unikátní a moderní návštěvu veletrhu. V letošním roce se prohlídky zaměří na potenciál digitalizace i automatizace. 
 
9.30–18.00  

KONTAKT-KONTRAKT 2022 
B2B JEDNÁNÍ  
Místo konání:                 Pavilon A1/31 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 
Registrace on-line na www.cc2022.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní akce „Kontakt-Kontrakt“ je B2B platforma pro efektivní management obchodních jednání během 
veletrhu. Zapojení do akce umožňuje návštěvníků i vystavovatelům na veletrhu identifikaci relevantních obchodních 
partnerů z Česka i zahraničí a registraci kontaktních jednání v předstihu.  Jedná se o společný projekt Regionální 
hospodářské komory Brno, českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), 
obchodních komor a Veletrhů Brno, a.s. 
 
 
12.00, 14.00, 16.00  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:        Pavilon A2/49 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři                       
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program:  www.packaginglive.eu 
Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem. Robotizace, značení, 
balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0) 
 
 

mailto:viktor.kreibich@fs.cvut.cz
mailto:jiri.kuchar@fs.cvut.cz
http://www.povrchari.cz/
https://www.bvv.cz/msv/digitalni-tovarna/archiv-digitalni-stage/page:1/
http://www.msvtour.cz/
mailto:kopecky@rhkbrno.cz
http://www.cc2022.rhkbrno.cz/
mailto:zachova@equicom.cz
http://www.packaginglive.eu/
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PÁTEK 7. 10. 2022 
 
9.00–14.00  

IndusTRY: ZKUS TO S PRŮMYSLEM! 
Místo konání:   Pavilon P, sál P1 
Organizační zajištění: Trade Media International s.r.o. 

Lukáš Smelík, tel.: +420 777 793 393, e-mail: lukas.smelik@trademedia.cz 
Program:  www.zkusprumysl.cz 
 
Veletrh MSV vždy láká pozornost nejen zástupců průmyslových firem, ale i jejich budoucích kolegů. Ve spolupráci Trade 
Media International, Technologické gramotnosti a BVV vzniká nový projekt, který této budoucí generaci ukáže průmysl 
v jeho nové, moderní podobě. Zveme primárně zástupce základní, středních a vysokých škol, stejně tak ale i všechny, 
které zajímá, jak bude vypadat průmysl budoucnosti. Ne každý může musí být právník. Zkus průmysl! 
 
 
 

DIGI STAGE 
Místo konání:                 Pavilon F, Digitální továrna 2.0 
Živé prezentace vystavovatelů projektu Digitální továrna 2.0, případové studie. On-line stream. Výstupy budou 

zpracovávány do archivu, který je přístupný i po skončení akce. Archiv digitální stage z roku 2021 najdete zde.  
Vysílání zajišťuje Elektrika.tv. 

 
MSV TOUR 2022 
Komentované prohlídky veletrhu 
Místo konání:      Celá výstava, začátek vždy u stánku Trade Media International v pavilonu F/75 
Registrace zdarma:  www.msvtour.cz         
Zažijte veletrh jinak! Navštivte vybrané stánky na veletrhu MSV. Na každém z nich bude čekat expert, který představí 
novinky v oboru, zajímavá řešení a bude připraven na vaše dotazy. To vše bez čekání či nutnosti překonání ostychu                 
při oslovení zastoupených firem. Navíc plné praktických ukázek, vždy se společným tématem. Jedná se o opravdu 
unikátní a moderní návštěvu veletrhu. V letošním roce se prohlídky zaměří na potenciál digitalizace i automatizace. 
 
9.30–12.00  

KONTAKT-KONTRAKT 2022 
B2B JEDNÁNÍ  
Místo konání:                 Pavilon A1/31 
Odborný garant  
a organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno 
                                    Ing. Radek Kopecký, tel. +420 532 194 923, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz 
Registrace on-line na www.cc2022.rhkbrno.cz 
Program: 
Tradiční mezinárodní akce „Kontakt-Kontrakt“ je B2B platforma pro efektivní management obchodních jednání během 
veletrhu. Zapojení do akce umožňuje návštěvníků i vystavovatelům na veletrhu identifikaci relevantních obchodních 
partnerů z Česka i zahraničí a registraci kontaktních jednání v předstihu.  Jedná se o společný projekt Regionální 
hospodářské komory Brno, českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network (EEN), 
obchodních komor a Veletrhů Brno, a.s. 
 
12.00, 14.00  

PACKAGING LIVE  
Místo konání:        Pavilon A2/49 
Odborný garant  
a organizační zajištění:    EQUICom s.r.o. a odborní partneři                       
           Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz  
Program:  www.packaginglive.eu 
Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem. Robotizace, značení, 
balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0) 
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