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Výstavnictví má v Brně velmi dlouhou tradici, ovšem myšlenka výstavby nového areálu se
zrodila až po vzniku samostatné Československé republiky roku 1918. S budováním prvních
pavilonů dnešního výstaviště se začalo již v roce 1927 (pavilon A, G, pavilon Akademie vý-
tvarných umění, Morava, Brno ad.). Díky dokonalé organizaci, píli, mimořádnému nadšení
všech organizátorů a realizátorů (stavebních firem) bylo vše včas hotovo a výstava soudobé
kultury byla 26. května 1928 slavnostně otevřena za přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka,
vládní a parlamentní delegace, zástupců diplomatického sboru a významných osobností.
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Založení výstaviště 1928



1928

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Vážení obchodní přátelé,

kdosi kdysi vyslovil myšlenku, která má obecnou platnost v jakémkoliv lidském snažení bez ohledu,

jestli jde o usilovnou činnost jednotlivce, sportovního týmu, firmy nebo dokonce celé společnosti:

„šampiony se nestáváme dosažením úspěchu, ale tím, že se na něj hodiny, dny, měsíce a roky při-

pravujeme“.

A já si dovolím dodat, v souvislosti s 80. výročím založení brněnského veletržního areálu,  že za sou-

časnými úspěchy veletržního podnikání společnosti Veletrhy Brno stojí bez nadsázky desetiletí

 příprav. Výstavba veletržního areálu v roce 1928 při příležitosti Výstavy soudobé kultury v Česko-

slovensku byla v jistém smyslu „pouze“ prvotním impulsem a materiálním předpokladem. Objevná

byla samotná příprava výstavy tím, že představila nový přístup a dala základ novému pojetí při or-

ganizování komerčně zaměřených prezentací. 

S tímto cenným vkladem bylo v Brně možno v následujících desetiletích postupně rozvíjet veletržní

a výstavní projekty, které dnes vynikají inovativními koncepty, jasným profilem a profesionální

úrovní organizace. To vše vytvořené a uváděné do života týmem lidí, ať už připravují veletrhy „za

scénou“, nebo v přímém kontaktu s vystavovateli a návštěvníky.

Všemi zmíněnými atributy Brno jako veletržní centrum střední Evropy disponuje. Proto může na svých

mezinárodních veletrzích subjektům zmíněného ekonomického regionu zprostředkovat a podpořit

výměnu názorů a informací, ukazovat cestu na globální trhy, fungovat jako fórum nabídky zboží a slu-

žeb. Kombinací moderní infrastruktury, veletržních koncepcí, kvality poskytovaných služeb s opti-

mální návštěvnickou strukturou vytvářejí Veletrhy Brno příznivé klima mezilidské komunikace,

prostředí pro obchodní jednání. To je hlavní motivace, která do Brna na veletrhy spolehlivě a pravi-

delně přivádí vystavovatele a návštěvníky.

Úvodní slovo předsedy představenstva
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A je zde ještě jeden rozhodující milník, který patří do výčtu letošních významných výročí společnosti

Veletrhy Brno. Vstupem Messe Düsseldorf do její majetkové struktury vzniklo v roce 1998 partner-

ství, které výrazně posiluje pozici Brna na mapě veletržního průmyslu střední Evropy. Díky tomuto

spojení se brněnské veletrhy mohou postupně profilovat jako mezinárodní „značky“.

Veletrhy Brno dnes představují ideální spojení tradice a moderního veletržního know how. V tom

spočívá podstata současných podnikatelských úspěchů této společnosti.

Herbert Vogt

předseda představenstva

Veletrhy Brno, a. s.



1928

Vážené dámy a pánové,

Představenstvo a vedení akciové společnosti Veletrhy Brno Vám opět jako každý rok při této příleži-

tosti předkládá výsledky hospodaření uplynulého roku, dalšího v řadě úspěšných již sedmdesát devět

veletržních let. 

Pozice společnosti

Veletrhy Brno, a.s. zůstávají nadále veletržním centrem střední Evropy s výhodou geografické polohy

v dosahu pěti evropských hlavních měst (Praha, Bratislava, Vídeň, Varšava a Budapešť) a nabídkou

kvalitních veletržních projektů pro své zákazníky.

Důsledně prosazovanou podnikatelskou strategií společnost zabezpečuje dlouhodobé zvyšování hod-

noty firmy, jejího majetku spolu s růstem jejích hospodářských výsledků.

Veletržní kalendář zahrnuje 54 veletržních titulů a akcí, z nichž 28 je č. 1 ve střední Evropě a 43 ve-

letrhům patří první příčka v České republice.

Podíl BVV na výstavním trhu střední Evropy z organizátorů s pronajatými více než padesáti tisíci m2

plochy se tradičně pohybuje okolo 30 %. 

V segmentu mezinárodních veletrhů podle kritérií UFI – Globální asociace veletržního průmyslu před-

stavuje podíl BVV na trhu 65,8 %, což je proti srovnatelnému roku 2005 nárůst o 6,4 %.

Postavení společnosti na českém výstavním trhu se mění v závislosti na periodicitě veletrhů. 

V sudých, silnějších letech, kdy je rozsah celkové výstavní plochy vyšší proti lichým ročníkům, se

podíl na auditovaném trhu pohybuje mezi 61 až 63 %, na celkovém trhu mezi 46 až 48 %. V lichém,

slabším roce 2007 podíl BVV dosáhl na auditovaném trhu 60% a na celkovém trhu 45 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti Veletrhy Brno 
a stavu jejího majetku za rok 2007
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Statistické výsledky roku 2007

V roce 2007 naše společnost zorganizovala celkem 37 vlastních veletržních projektů a akcí. Proti

předchozímu roku to bylo o 5 veletržních titulů méně, proti srovnatelnému roku 2005 pak o 5 akcí

více. Rozdíly proti roku 2005 jsou tyto:

akce Venia přešla na tříletou periodicitu, v roce 2005 se nekonala

projekt ENVIBRNO se v roce 2005 nekonal, v roce 2007 se konal souběžně s Vod-Kou

veletržní akce, které vznikly v roce 2006:

v rámci souboru jarních spotřebních veletrhů vznikl projekt Modely

k jarnímu komplexu STYL/KABO byl zaveden veletrh kosmetiky COSMETICS

v roce 2006 se poprvé konala nově získaná akce Vod-Ka

Kromě vlastních veletržních aktivit se uskutečnily v areálu další, tzv. hostující akce, mezi které se řadí

výstavní i nevýstavní akce pořádané jinými subjekty než naší společností a veškeré aktivity projek-

tového týmu Meziveletržních akcí (kongresy, firemní prezentace, hudební akce). Mezi hostující akce

patří každoročně organizované výstavy psů (Intercanis, MVP a MNVP), projekt Gaudeamus a celo-

roční výstava SC EDEN 3000, která byla  převedena mimo společnost.

Hostujících akcí bylo uspořádáno 39 proti 25 v roce 2006 a vzestupná tendence se pozitivně odráží

i v ekonomických ukazatelích.  

Významný podíl na výsledcích společnosti za loňský rok má také mimoareálová činnost v tuzemsku

a v zahraničí. Celkem bylo realizováno 621 expozic na 296 akcích, z toho každoroční vlastní projekt

Schola Nova v Praze, organizován pražskou pobočkou. Proti roku 2006 je to více o 49 akcí a 192 ex-

pozic.

Veletrhy Brno pronajaly v roce 2007 celkem 350 128 m2 čisté výstavní plochy. Celková netto vý-

stavní plocha vč. zvláštní předváděcí plochy (ZPP) pak dosáhla 656 508 m2. Z toho ZPP u vlast-

ních projektů činila 124 443 m2 a u hostujících akcí (doprovodné programy, předvádění exponátů

apod.) 181 937 m2. 

Celková návštěvnost našich akcí v roce 2007, včetně účastníků hostujících akcí a kongresů

(268 709 osob), dosáhla 1 036 336 osob. Veletrhy navštívilo celkem 762 507 platících návštěv-

níků, z toho bylo 46 027 (tj. 6 %) ze zahraničí – celkem z 91 zemí. 

Na veletrzích pořádaných Veletrhy Brno v roce 2007 se představilo 9 638 vystavovatelů a 1 686

dalších zastoupených firem bez vlastního stánku a to z 59 zemí. Celkem se akcí v roce 2007 zú-

častnilo 11 324 firem.

VELETRHY BRNO, a. s.
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Nejúspěšnější veletrhy roku 2007 podle jednotlivých parametrů

Největší čistá pronajatá plocha byla na těchto veletrzích:

MSV 65 908 m2

Stavební veletrhy (IBF aj.) 53 986 m2

AUTOSALON 36 007 m2

SPORT life 20 494 m2

INVEX / Digitex 18 175 m2

Největší celkovou návštěvnost zaznamenaly v roce 2007 tyto veletržní projekty:

AUTOSALON 145 415 návštěvníků

MSV 97 831 návštěvníků

Stavební veletrhy (IBF aj.) 91 364 návštěvníků

Vánoční trhy 63 748 návštěvníků

Spotřební veletrhy (MOBITEX aj.) 63 589 návštěvníků

Nejvyššího obratu dosáhly projekty:

MSV 403,3 mil. Kč

Stavební veletrhy (IBF aj.) 195,5 mil. Kč

AUTOSALON 112,5 mil. Kč

IDET 68,1 mil. Kč

EMBAX PRINT 65,6 mil. Kč

Vývoj ekonomických výsledků 

v roce 2007 zařadil naši společnost na deváté místo v prestižní soutěži „Českých 100 nejlepších“

podnikatelských subjektů v rámci celé republiky. Dosažené ekonomické ukazatele dokumentují po-

stupné zvyšování obratu z obchodní činnosti v závislosti na jeho dvouletém cyklu. Tento trend je

však také doprovázen nárůstem přímých nákladů. Tím podíl DB I. k obratu dosahuje za rok 2007 hod-

not kolem 51 % proti 52 % ve srovnatelném roce 2005.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Na celkovém obratu z obchodní činnosti v roce 2007 (1 712,9 mil. Kč) se podílely následující tržby

jednotlivě takto:

prodej plochy 52,5 % (899,2 mil. Kč)

realizace expozic 13,7 % (234,6 mil. Kč)

přívody 6 % (102,6 mil. Kč)

akce mimo areál 16,4 % (280,1 mil. Kč)

hostující akce 4,5 % ( 78,2 mil. Kč)

dlouhodobé pronájmy a ost. obchodní činnosti 6,9 % (118,2 mil. Kč)

Za rok 2007 činily celkové výnosy společnosti Veletrhy Brno 1 766,3 mil. Kč a celkové náklady 

1 673,9 mil. Kč.

Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl hodnoty 92,4 mil. Kč.

Celkový stav majetku společnosti Veletrhy Brno v závěru roku 2007 činil 2 907,7 mil. Kč, vlastní ka-

pitál z toho činil 1 275,1 mil. Kč. Základní kapitál ve výši 1 083,3 mil. Kč je složen ze 108 337 535 ks

akcií na majitele.

Bankovní úvěr poklesl o 145,7 mil. Kč. Z celkové částky úvěru 2 100 mil. Kč (1 800 mil. Kč syndiko-

vaný úvěr, 300 mil Kč úvěr na pavilon F) bylo do konce roku 2007 již splaceno 1 546,3 mil. Kč. Finanční

závazky vyplývající z této úvěrové zadluženosti jsou vyrovnávány přednostně a bez dopadů na fi-

nanční stabilitu společnosti. Zůstatek nesplaceného úvěru ke dni 31. 12. 2007 činil 553,7 mil. Kč.

Krátkodobý finanční majetek se k 31. 12. 2007 navýšil na 339,3 mil. Kč.

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych konstatoval, že dosažené ekonomické výsledky ve fiskálním období roku 2007 rea-

lizují strategickou podnikatelskou vizi společnosti a Veletrhy Brno, a. s. zůstávají nadále nejvý-

znamnější veletržní společností ve střední Evropě.

Jiří Škrla

generální ředitel 

a místopředseda představenstva 

Veletrhy Brno, a. s.

VELETRHY BRNO, a. s.



Od 11. září do 9. října 1955 byla v Brně uspořádána první Výstava českoslo-
venského strojírenství, která se pak pravidelně v následujících letech opa-
kovala za nebývalého zájmu veřejnosti. Její druhý ročník navštívily bezmála
dva miliony lidí.
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1955První Výstava
československého strojírenství
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

1. Východiska – makroekonomické trendy (Zdroj: ČSÚ, MF ČR)

Veletrhy BVV v kontextu makroekonomické situace v roce 2008 

Česká ekonomika dosahuje velmi dobrých výsledků (růst HDP 6,5 % v roce 2007). Hospodářský růst

je podporován vývozem zásluhou vysoké poptávky v eurozóně (zejména v Německu), kapitálovými

investicemi podniků a zavádění nových technologií, domácí spotřebitelskou poptávkou. To pozi-

tivně ovlivňuje hospodářské výsledky firem a chuť podniků investovat i do propagace včetně

 veletrhů. Obdobná situace panuje v celém středoevropském regionu nových členských zemí EU 

(s výjimkou Maďarska). 

Hospodářský růst se v roce 2008 poněkud zpomalí pod úroveň 5 %, což je však stále velmi dobré

tempo. Ekonomika „eurozóny“, která je pro ČR rozhodující, má v roce 2008 (poprvé od roku 2001)

růst rychleji než ekonomika americká. Pro veletržní průmysl budou i v roce 2008 převládat příznivé

podmínky, i přes růst inflace, růst cen energií včetně ropy, zpomalení americké a světové ekono-

miky. Negativním faktorem je rychlé posilování kurzu koruny vůči světovým měnám, což bude zpo-

malovat vývoz a mj. též zdražuje náklady zahraničních firem na veletrzích v Brně. 

Mírné zpomalení ekonomiky může znamenat pro veletržní průmysl i dobrou zprávu. Firmy budou více

nuceny se na trhu prezentovat a usilovat o zvýšení odbytu i prostřednictvím veletrhů. 

Pro stěžejní akce BVV je rozhodující vývoj v následujících oborech: stavebnictví, strojírenský průmysl,

eletrotechnický průmysl, automobilový průmysl. V těchto oborech se předpokládá i pro roky

2008/2009 stabilní růstový trend, přičemž se jedná o obory stěžejní pro český vývoz. To podporuje

proexportní význam a charakter veletrhů BVV.

Od vstupu do EU dochází k rychlé integraci středoevropských ekonomik nových členských zemí EU –

Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a ČR. Dochází ke stále vyšší integraci české ekonomiky do

evropského jednotného trhu a eurozóny. 21. prosince 2007 vstoupila Česká republika do Schengen-

ského prostoru, který umožňuje volný pohyb osob. To vše podporuje snahu BVV vytvořit výstaviště

a veletrhy pro střední Evropu.

Česká ekonomika je velmi otevřená a závislá na exportu a exportní konkurenceschopnosti. To nutí

české firmy i k dalším propagačním aktivitám českých firem v zahraničí, mj. i na zahraničních vele-

trzích. Účasti na zahraničních veletrzích jsou pro firmy časově a finančně velmi náročné a předsta-

Podnikatelský záměr 
a. s. Veletrhy Brno na rok 2008
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vují konkurenci k akcím BVV. Cílem je podpořit proexportní hodnotu našich veletrhů a přinášet přida-

nou hodnotu našim vystavovatelům i v oblasti podpory odbytu do zahraničí.  

2. Základní cíle, priority a podnikatelské záměry BVV na léta 2008/2009

A. Základní vize společnosti BVV

Hlavním cílem Veletrhů Brno je dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy, upevnění pozice veletržní

správy a výstaviště jako vedoucí veletržní správy v regionu střední Evropy (nových zemí EU a Ra-

kouska).

V komunikaci společnosti bude kladen důraz na

středoevropský charakter veletrhů a evropský standard infrastruktury a kvality poskytovaných

služeb (motto: „CENTRAL EUROPEAN EXHIBITION CENTRE“, „veletrhy pro střední Evropu“)

tradici výstaviště a veletržní činnosti v Brně (budou připomenuta dvě jubilea spojená

s brněnským výstavištěm a činností společnosti Veletrhy Brno – 80 let existence areálu

brněnského výstaviště, 50. ročník MSV)

proexportní charakter aktivit BVV (veletrhy jako nástroj pro podporu oboustranného zahra-

ničního obchodu a českého vývozu malých a středních podniků).

B. Strategické cíle a priority 

1. Proexportní strategie nosných veletržních projektů. Cílem je nabídnout malým a středním fir-

mám alternativu k zahraničním prezentacím a umožnit jim export prostřednictvím veletrhů

pořádaných v brněnském areálu. Veletrhy BVV byly nově zařazeny do proexportních programů

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

2. Internacionalizace – zvyšování mezinárodnosti  veletrhů na straně odborných návštěvníků a vy-

stavovatelů. Oproti této snaze působí vysoká integrace ČR do globální ekonomiky a vysoký podíl

zahraničních firem operujících v ČR, což statisticky snižuje mezinárodní účast.

Prioritní teritoria – vystavovatelé a návštěvníci

Hlavní obchodní partneři ČR – sousední země Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko,

 Maďarsko.

Dynamicky se rozvíjející trhy střední a východní Asie (Čína, Tchajwan, Indie, Pákistán,

 Turecko).

Východní Evropa (zejména návštěvnicky – Rusko, Ukrajina a ostatní země bývalého

Sovětského svazu).

Země jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko).
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Zahraniční akvizice představuje kombinaci těchto nástrojů:

Efektivní zastupitelské sítě BVV.

Spolupráce s oficiálními institucemi v zahraničí (české zastupitelské úřady, CzechTrade, Česká

centra).

Spolupráce se zahraničními zastupitelskými úřady a obchodními zastoupeními v ČR. Prezen-

tace v zahraničí pro vybrané cílové skupiny, využívání finančně dostupných metod 

Cílené komunikace vůči zahraničí.

Spolupráce se zahraničními svazy, hospodářskými institucemi.

Koordinace zahraničních aktivit a komunikace vůči zahraničí společně s městem Brnem 

a Jihomoravským krajem.

Spolupráce v rámci koncernu Messe Düsseldorf.

Zvyšování mezinárodnosti doprovodného programu – včetně pořádání evropských konferenci

v gesci EU na aktuální témata evropské agendy EK.

3. Důraz na efektivnost veletrhů – zvyšování přidané hodnoty pro vystavovatele a návštěvníky

Zařazování nových témat veletrhů dle vývoje v jednotlivých oborech na základě konzultací s ve-

doucími firmami oborou, odbornými svazy a státními institucemi.

Segmentace cílových skupin návštěvníků, posílení direct marketingových kampaní při firemní

a projektové komunikaci, optimalizace databází, systém on-line registrace návštěvníků.

Zaměření na odbornou veřejnost – nabídka služeb Business Centre na zajištění konkrétních ob-

chodních jednání vystavovatelů se zahraničními návštěvníky, účastníky obchodních misí a od-

borných programů.

4. Nosné veletrhy 2008

MSV a IMT

Stavební veletrhy Brno

AUTOTEC

Potravinářské veletrhy SALIMA

TECHAGRO

TOP Technology Brno 2008 ( PLASTEX, PROFINTECH, WELDING, FONDEX)
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5. Nové projekty 2008

S1 – Mezinárodní veletrh vybavení pro outdoorové a zimní sporty (souběžně s veletrhy STYL

a KABO, únor 2008).

NO-DIG BRNO 2008 – mezinárodní konference o bezvýkopových technologiích (souběžně s Eko-

logickými veletrhy, květen 2008).

INTERKAMERA – mezinárodní výstava fotografické techniky (společně s Invexem a Digitexem,

říjen 2008).

JOB FAIR – mezinárodní veletrh pracovních příležitostí (společně s Invexem a Digitexem, říjen 2008).

6. Optimalizace  a rozvoj nabízených služeb 

Alternativní veletržní účast:

oslovení nových cílových skupin, rozšíření nabídky 

partnerství na společenských akcích a doprovodných programech 

internetový portál ExpoContact (elektronický katalog – vývoj systému)

Meziveletržní pronájmy:

priority pro rok 2008 

prioritní skupinou jsou lékařské kongresy a konference

důraz na udržení pravidelných akcí a projektů 

akvizice hostujících akcí, prioritu představují zahraniční organizátoři

nově orientace na filmové a lokační společnosti (ČR + zahraničí)

mezinárodní akce v gesci vládních institucí ČR

Mimoareálové akce: 

priority pro rok 2008

další rozvoj pobočky Messe Düsseldorf  

užší spolupráce a posílení akvizičních aktivit s Messe Düsseldorf

významnou složkou spolupráce jsou projekty v Ruské federaci

Realizace a servis:

priority pro rok 2008

udržení vysokého podílu na realizaci expozic mimo areál 

klíčovou roli bude představovat optimalizace a koordinace personálních zdrojů 

rozšíření nabízených standardních prvků reklamy v areálu 



1955

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

7. Investiční záměry

Další zkvalitnění infrastruktury  a služeb poskytovaných v areálu brněnského výstaviště včetně

zázemí (zastínění pavilonu A).

V roce 2008 také započnou stavební práce pro vybudování nového pavilonu P v zadní části

 výstaviště.

8. Důraz na procesní řízení

Standardizace vnitrofiremních procesů s cílem generování přidané hodnoty pro zákazníka.

Zavedení nového informačního systému SAP od 1. 1. 2008.

C. Cíle projektů, které se podílejí na plnění záměrů BVV v roce 2008

GO

Navýšení počtu zahraničních vystavovatelů a zaměření na nové segmenty trhu. 

Nízkonákladoví dopravci.

Navigační systémy.

Posílit rozsah a zkvalitnit strukturu návštěvnosti veletrhu.

B2B – odborní návštěvníci.

Vytvořit mezinárodní obchodní místo pro oborová setkání – provizní prodejci, uzavíraní

smluv a distribuce katalogů.

Výrazně zvýšit úspěšnost oslovení odborných návštěvníků formou přesnější segmentace

cílových skupin.

B2C – zaměření na vzdálenější regiony (celá ČR, Slovensko, Polsko) formou cílené PR kampaně.

Téma PR kampaně bude zaměřeno na model 3 dovolených – dvě dovolené v zahraničí, třetí v ČR.

REGIONTOUR

Téma veletrhu – dovolená v ČR.

Posílit pozici veletrhu jako nosného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a agentury  Czech -

Tourism pro podporu domácího cestovního ruchu a incomingu.

Navýšení počtu vystavujících a spoluvystavujících subjektů z jednotlivých regionů ČR – orientace

na produkci, typickou pro jednotlivé regiony, služby v regionech. 

Speciální pozornost bude věnována podpoře účasti regionů z okolních zemí (Slovensko a Polsko)

s cílem vybudovat středoevropský REGIONTOUR.
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STYL/KABO 

Zaměření na potenciál zahraničních firem, zejména z Rakouska a Itálie. 

Návštěvnická struktura.

Prioritou zůstává počet odborných návštěvníků ze zahraničí (Rusko, Slovensko, Ukrajina,

 Pobaltí, Itálie, Rakousko).

V ČR se zaměříme na nové cílové skupiny (Sportovní oblečení).

Dále rozvíjet jednoroční projekty CLUTEX a COSMETIC.

Novinkou je projekt S1, zaměřený na outdoorové vybavení pro zimní sporty. Koná se pouze v únoru.

OPTA

Posílit internacionalizaci projektu jak na straně zahraničních vystavovatelů (roční navýšení

+ 2 %), tak i zahraničních návštěvníků (ročně + 3 %).

Udržet B2B charakter veletrhu, zkvalitnit strukturu návštěvníků z hlediska odbornosti. Zvýšit

procentuální podíl odborných registrovaných návštěvníků o 3 %.

Zajistit Evropský kongres OPTA.

Zvýrazněné téma veletrhu – dětské brýle.

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA, MBK, INTECO, VINEX

Využít veletrh jako platformu k řešení potravinářsko-zemědělské politiky EU – nosné téma FOOD

FORUM (společná zemědělská politika EU).

Udržet vysoký podíl zahraničních účastí vystavovatelů (individuálně nebo formou oficiálních ex-

pozic) a návštěvníků, zejména ze zemí Evropské unie (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko,

Německo, Itálie, Slovinsko, Litva) a východní Evropy (Ukrajina, Rusko).

Dále rozvíjet projekt TRENDY – soutěžní přehlídka výrobků a nových trendů v potravinářské výrobě

se zaměřením na zdravý životní styl (nová kategorie Go Organic – certifikované biopotraviny).

FOOD EXPORT – prezentace hlavních exportérů a české exportní nabídky – podpora proexportní

politiky veletrhu. 

Nabídka pro malé a střední firmy – matchmaking dle oborů.

Novinkou veletrhu budou BIOPOTRAVINY. 



19591. mezinárodní 
strojírenský veletrh
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V září roku 1959 se uskutečnil první Mezinárodní strojírenský veletrh za účasti
432 vystavovatelů z 29 zemí. Brněnské výstaviště získalo statut mezinárodních
 veletrhů. V této době rovněž došlo k největšímu stavebnímu rozmachu od roku 
1927 – 1928. Byly postaveny pavilony B, C a především architektonicky
 výjimečný pavilon Z s 40 m vysokou kupolí a plochou přes 20 000 m2. Postupně
se z MSV  začaly od 60. let vyčleňovat samostatné obory a odvětví jako další
 specializované veletrhy.
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MOBITEX

Základem veletrhu zůstává orientace na rozvoj designových projektů DesignStory a Design4life.

Oslovení segmentu malých a středních firem formou realizace projektu START pro začínající vy-

stavovatele.

Prohloubení spolupráce s oborovými svazy a asociacemi (prezentace Cechu čalouníků, Asociace

českých nábytkářů a SČMVD). 

Posílení zahraniční účasti z Polska a Slovenska.

Novinkou bude nové téma – „Garden4life“ – soustředěná prezentace zahradního nábytku, do-

plňků, dekorací, okrasných dřevin a rostlin.  

PRODÍTĚ, RYBAŘENÍ, MODELY BRNO

Prodítě

Posílení sekce kočárků a dětských sedaček. 

Zaměření na hračky, zdravou výživu a dětské oblečení.

Rybaření

Orientace na potenciál v zahraničí – západní Slovensko a příhraničí Polska.

Modely Brno

Navýšit počet firem z regionu Praha a střední Čechy.

Realizace tradičních mezinárodních závodů RC modelů.

TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX

Cílem projektu je získat 17% podíl zahraničních vystavovatelů.

Zvýšit návštěvnost ze zahraničí – zaměření na nové členské země EU (zejména Bulharsko, Litvu

a Rumunsko) a oblast Ruska, Ukrajiny a Pobaltí.

Novinkou bude účast obchodní mise, složené ze zástupců a členů čínské asociace zemědělské

techniky.

IBF a SHK

Výrazná prezentace a účast oboru stavební stroje – účastní se v tříleté periodě.

Nomenklaturu ELEKTRO dále rozvíjet u projektu SHK jako obor, nikoli jako samostatnou akci.

Realizace projektu Inkubátor, zaměřený na účast malých a středních firem. 
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Zkvalitnění návštěvnické struktury.

Registrace návštěvníků přes internet.

Posílení účasti skupiny projektantů a architektů.

Zvýšit podíl zahraniční odborné návštěvnosti z oblastí Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko.

Zvýrazněná témata: stavební stroje, bytová výstavba, zelená energie.

URBIS INVEST

Realizace nové koncepce.

Vystavovatelé.

V ČR zaměření na cílovou skupinu realitních kanceláří.

Rozšíření prezentace o další slovenské regiony.

Účast polských regionů.

Zkvalitnění struktury návštěvníků – zvýšení množství odborných návštěvníků, 100% registrace

návštěvníků přes internet, posílení zahraniční odborné návštěvnosti (Polsko, Rusko, Bělorusko).

TOP TECHNOLOGY Brno 2008 – PLASTEX, PROFINTECH, WELDING, FONDEX

Vystavovatelé.

Růst podílu vystavovatelů ze zahraničí, zejména ze Slovenska, Německa, Polska, Maďarska,

Rakouska a Itálie.

Návštěvníci.

Nárůst počtu návštěvníků ze zahraničí při zachování vysokého podílu odborníků. 

Novinkou budou průřezové projekty ROBOTIKA a SUBCONTRACTING.

PYROS/ISET

Nové téma veletrhu ISET – „boj proti terorismu“. 

Téma Policejní technologie – vytipovány a osloveny budou nové obory. 

Účast všech složek zabývajících se ochranou obyvatelstva – IZS.

Zvýšit podíl zahraničních vystavovatelů z okolních zemí – Rakousko, Polsko, Slovensko.

Setkání členů Sboru dobrovolných hasičů – speciální program pro účastníky na sobotu.
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INTERPROTEC

Nové téma – Krizový management v sociální sféře (ochrana obyvatelstva).

Účast lídrů v oboru – 3M, Dunlop, Sperian (dříve Bacon-Dalloz), Kimberly-Clark Professional,

Delta Plus, Jal Group, Bata Indrustrials.

Zaměření na zahraniční vystavovatele z Rakouska, Polska a Slovenska.

Výraznější spolupráce s projektem A+A Messe Düsseldorf.

Ekologické veletrhy VOD-KA, EnviBrno

Posílit pozici ENVI, potenciál představuje především odpadové hospodářství.

Zvýraznit obor bezvýkopových technologií – zajistit konání národní konference NO-DIG a připra-

vit evropskou konferenci v roce 2009. 

Zapojit vodohospodářské divize stavebních firem. 

AUTOTEC

Získat nové vystavovatele a návštěvníky ze zahraničí. Zaměříme se na Slovensko, Rakousko 

a Polsko.

Prohloubit spolupráci s asociacemi a sdruženími, zájmovými svazy a kluby.

Doprovodný program bude zaměřen na téma bezpečnost – Brnosafety (Mezinárodní konference

o bezpečnosti silničního provozu).

Primární cílovou skupinou návštěvníků jsou odborníci z oblasti silniční dopravy, služeb pro mo-

toristy a všech oblastí výroby silničních vozidel.

Významnou složkou návštěvníků bude také široká motoristická veřejnost se zájmem o nákladní

a užitková vozidla.

MSV/IMT

Hlavním cílem je posílit proexportní pozici veletrhu zvýšením podílu zahraniční návštěvnosti.

Vystavovatelé

Získat nové vystavovatele z oborů obráběcích, tvářecích strojů a průmyslových subdodávek.

Oslovit segment malých a středních firem.

Zaměřit se na posílení účasti vystavovatelů z oboru automatizace.
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Připravit speciální program pro prezentace největších producentů a lídrů v prezentovaných

oborech.

Důraz na Slovensko – využít výrazného růstu slovenské ekonomiky a nabídnout projekt jako

významné místo prezentace a nabídky slovenské produkce. 

Rozšířit prezentaci asijských firem (Indie, Čína, Taiwan).

Návštěvníci:

Využít oslavy 50. výročí k podpoře zvýšení návštěvnosti.

Zvyšovat počet odborných návštěvníků ze zahraničí, zejména z okolních zemí. 

Zaměříme se na organizaci zahraničních odborných podnikatelských misí s konkrétní po-

právkou po výrobcích a službách (matchmaking).

INVEX/DIGITEX/INTERKAMERA

Nový koncept veletrhu. 

Nejdůležitější změnou je oddělení B2B a B2C – oddělení Invexové části od Digitexu a her

v prvních 2 dnech veletrhu.

Zaměření na nové cílové skupiny vystavovatelů podnikových systémů, bezpečnostních tech-

nologií a systémů pro státní správu.

Digitex – další rozvoj oborů spotřební elektronika a digitální zábava. Za nejsilnější témata

považujeme rozvoj DVB a digitální domácnost.

Interkamera – nový projekt se zaměřením na fotografickou techniku a příslušenství (jedná se

o výstavu s dlouholetou tradicí, která se v minulosti konala v Praze).

Novinkou je rovněž projekt segmentového zaměření na cílové skupiny návštěvníků.

Internetový registrační systém.

Benefitní systém pro odborné návštěvníky.

Zacílení marketingové kampaně podle cílových skupin.

Multioborová strategie.
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JOBFAIR

Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí – nový veletrh, který se bude konat společně s Inve-

xem. 

Setkání potencionálních zaměstnavatelů a personálních agentur s cílovou skupinou volných pra-

covních sil. 

Multioborové zaměření v oblasti nabídky i poptávky pracovních příležitostí.

Doprovodný program zaměřený na motivační programy, mobilitu zaměstnanců a zejména na

řešení nedostatku pracovních sil v průmyslu. 

MEDICAL FAIR BRNO/CENTRAL EUROPE

Témata veletrhu budou tvořit silné medicinské obory z okolí Brna (Brno + 300 km).

Zvýrazněné obory – onkologie, asistovaná reprodukce, chirurgie, ortopedie, neurologie. Pro tyto

skupiny připravit odborný doprovodný program a kongresy.

Další důležitá témata – Plastická chirurgie, Senioři 55+.

Novinkou budou start-up centra – ucelená výstavní plocha pro jednotlivé obory.

Matchmaking BUSINESS POINT

Proexportní business na veletrhu, obchodní mise ze zahraničí = další internacionalizace (vy-

stavovatelé i návštěvníci).

Země prioritního zájmu: Ukrajina, Rusko. 

Návštěvníci

Segmentovaný přístup k cílovým skupinám odborníků, přímý marketing.

Speciální program pro vybrané cílové skupiny.

SPORTLIFE/Caravaning Brno/boat Brno

Základním tématem zůstává cyklistika.

Zaměření na vystavovatele v zahraničí – Itálie, Francie, Německo, Slovensko, Polsko, Maďar-

sko a Rakousko.

Nová témata

Outdoorové vybavení.

Potápění a dovolená na moři.

Příslušenství ke karavanům.

Nástavby na obytné vozy.
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Návštěvnická kampaň bude zaměřena na novinky ve sportovním vybavení a nová témata  veletrhů. 

Využití elektronické předregistrace návštěvníků.

Benefity podle oboru zájmu návštěvníka.

Speciální program pro registrované návštěvníky.

VÁNOČNÍ TRHY

Stabilizace stávajícího rozsahu z hlediska pronajaté plochy, počtu vystavovatelů i návštěvníků.

Zlepšení úrovně prezentace vystavovatelů.

Zlepšení úrovně cateringu a prostředí pro návštěvníky.

Novinky – netradiční produkty, ruční výroba.
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1970Postupný vznik specializovaných
odborných veletrhů

Přes problémy související s normalizací a personálními čistkami roste na
brněnském výstavišti počet veletržních projektů, které přispívají k profilaci
zdejšího výstavnictví. Jde především o Mezinárodní veletrh spotřebního zboží
(1970), doprovázený od třetího ročníku módními přehlídkami Intermóda,
Mezinárodní slévárenská výstava Fondex (1972), Mezinárodní potravinářský
veletrh Salima (1974) a další.
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Za poslední půlstoletí město Brno prodělalo řadu podstatných změn: ze střediska textilního a stro-

jírenského průmyslu se stalo významné sídlo nových vědních oborů a technologií, a také centrum

české justice. Zachovalo si a nadále rozvíjí svou roli důležitého centra vysokých škol, kultury a sportu.

Především však obhájilo svou pozici hlavního města veletrhů České republiky, což podle průzkumu

společnosti Factum invenio potvrzuje devět z deseti občanů našeho státu.

Brněnské výstaviště je téměř desetitisícové město ve městě. Veletržní průmysl už téměř osmdesát let

přispívá k ekonomice a nabídce zaměstnání města Brna. Nerozlučitelná symbióza města a jeho vý-

staviště nevznikla přes noc. Je dána staletou tradicí vyplývající už z geografické polohy města v srdci

Evropy. To Brnu předurčilo stát se křižovatkou obchodu, místem konání výročních trhů a ve 20. sto-

letí pak periodických výstavních trhů. Ty se už konaly na výstavišti, vybudovaném pro Výstavu soudobé

kultury konané k 10. výročí založení Československa. Dalšími mezníky byly vznik Mezinárodních stro-

jírenských veletrhů koncem 50. let, vstup zahraničního investora – Messe Düsseldorf – v roce 1998

a angažmá města Brna v nové a. s. Veletrhy Brno, založené koncem roku 2001. Veletrhy Brno inves-

tují do rozvoje infrastruktury areálu, z čehož profitují vystavovatelé i návštěvníci akcí stejnou měrou.

A to, že se Brno stává dočasným domovem veletržních hostů a zahraničních investorů, zase z města

vytváří atraktivní turistickou destinaci a přispívá k rozvoji jeho dopravních a ubytovacích kapacit.

Veletrhy Brno tím, že pořádají mezinárodní akce a prostřednictvím sítě zástupců působí ve 37 ze-

mích čtyř kontinentů, zvyšují prestiž města Brna po celém světě. Jsou zárukou stálého hospodář-

ského růstu nejen vlastního, nýbrž i svého sídelního města. To je výchozím bodem cesty veletržního

města Brna k naplnění vize politického a hospodářského sblížení všech zemí sjednocující se Evropy.

Roman Onderka

primátor statutárního města Brna 

Úvodní slovo primátora města Brna
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Hlavní akcionáři společnosti k 31. 12. 2007

podíl na

Název držitele akcií počet akcií zákl. kapitálu (%)

Messe Düsseldorf GmbH 65 434 400 60,39

Statutární město Brno 36 609 600 33,79

drobní akcionáři 6 293 535 5,82

Celkem 108 337 535 100,00

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 ob-

chodní jmění společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., z důvodu sloučení.

Hlavní akcionáři
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Název společnosti: Veletrhy Brno, akciová společnost

Sídlo společnosti: Brno, Výstaviště 1, CZ – 647 00

IČO: 25582518

DIČ: CZ25582518

Právním nástupcem a. s. Brněnské veletrhy a výstavy (BVV a. s.) se stala společnost Veletrhy Brno

zrušením BVV a. s. bez likvidace ke dni 31. 12. 2000. O tom, a současně o jejím sloučení s a. s. Vele-

trhy Brno rozhodla mimořádná valná hromada akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy konaná

dne 22. listopadu 2000. Jako právní nástupce převzala akciová společnost Veletrhy Brno ke dni slou-

čení veškeré obchodní jmění zanikající akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. 

Dnem 1. listopadu 2001 vstoupilo v platnost pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne

24. října 2001 o fúzi akciových společností Brněnské veletrhy a výstavy a Veletrhy Brno. Majoritním

akcionářem ve společnosti Veletrhy Brno je Messe Düsseldorf s podílem 60,39 % akcií. Významným

akcionářem s blokační minoritou 33,79 % je Statutární město Brno. Ostatní drobní akcionáři mají

v držení 5,82 procent akcií.

Hlavním předmětem podnikatelských aktivit a. s. Veletrhy Brno je poskytování obchodních (výsta-

vářských) služeb převážně právnickým osobám. Společnost se dále zabývá pronájmem vlastních ne-

movitostí.

Akciová společnost Veletrhy Brno vlastní a provozuje veletržní areál o rozloze 667.000 m2 se še-

stnácti pavilony. K 31. 12. 2007 činila celková hrubá výstavní plocha 194.512 m2, s hrubou krytou plo-

chou v pavilonech 113.544 m2 a hrubou výstavní plochou 80.968 čtverečních metrů.

Společnost Veletrhy Brno disponuje většinovým podílem v majetku osmi dceřiných společ nos tí. Je-

jich činnost vesměs souvisí s jejím hlavním předmětem podnikatelské činnosti a slouží k rozšíření na-

bídky služeb především účastníkům veletržních projektů, které společnost pořádá. K 1. 12. 2003

zanikla dceřiná společnost World Trade Center, a.s., převodem jmění na svého jediného akcionáře,

Veletrhy Brno, a. s.

Profil společnosti
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BRNO INN,
a.s.

100 %

Expo 
Restaurace, a.s.

100 %

BVV Fair 
Travel, s.r.o.

100 %

BVV, 
s.r.o.
100 %

Vlečka BVV, 
s.r.o.
100 %

Vystavki 
Brno ooo 

100 %

BD-EXPO, 
s.r.o.

75,10 %

Kongresové 
centrum Brno, a.s.

66 %

BVV, 
Hotel Service

49,05 %

CENTREX
mezinár. sdružení

25 %

Dceřiné společnosti s majetkovou účastí 
Veletrhy Brno, a.s. větší než 20 %
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1998Vstup Messe Düsseldorf

Spolupráce brněnské veletržní společnosti s Messe Düsseldorf má dlouhou
historii, datující se od března 1973, kdy byla uzavřena Smlouva o zastoupení
mezi brněnskými veletrhy a výstavami a Düsseldorfer Messegesellschaft mbH
– NOWEA. Partnerství bylo završeno vstupem německé společnosti jako vět-
šinového vlastníka Veletrhů Brno. 
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UFI – Globální asociace veletržního průmyslu je nevládní organizací se sídlem v Paříži. Sdružuje or-

ganizátory veletržních a výstavních akcí z celého světa. Členství v této prestižní organizaci je pro vy-

stavovatele a návštěvníky orientačním vodítkem, dobrou referencí a jednou z garancí kvality

veletržních projektů, pro něž při zařazování do kategorie mezinárodních veletrhů Asociace stanoví

závazná kritéria. Brněnská veletržní správa je členem od roku 1960. Z veletržního kalendáře a. s.

Veletrhy Brno jsou členy asociace MSV, EmbaxPrint, FOND-EX, GO, IDET, INVEX, SALIMA, VINEX, WEL-

DING, WOOD-TEC , MOBITEX a IBF.

SOVA ČR – Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí České republiky vzniklo koncem

roku 2001 sloučením Sdružení organizátorů výstavních akcí v České republice a Slovenské republice

SOVA, Českého veletržního a výstavního společenstva ČVVS a sekce veletrhů a výstav Hospodářské ko-

mory ČR. Je dobrovolným sdružením firem podnikajících v českém veletržním průmyslu. Hlavní cíle,

na jejichž prosazování se a.s. Veletrhy Brno prostřednictvím svých zástupců aktivně podílí, spočívají

v integraci a formování veletržního průmyslu ČR ve vztahu k mezinárodnímu trhu, v podpoře profe-

sionality všech subjektů českého výstavního trhu a implementaci mezinárodních standardů a konečně

v ochraně hospodářských zájmů a prestiže pořadatelů veletrhů a výstav v České republice. Prosazuje

audit veletržních statistik a dbá na pozitivní medializaci českého veletržního průmyslu. 

CENTREX – Mezinárodní unie pro veletržní statistiku byla založena v roce 1997 z iniciativy předních

organizátorů veletržních a výstavních akcí střední a východní Evropy (Brněnské veletrhy a výstavy,

Poznaňský mezinárodní veletrh, INCHEBA Bratislava a HUNGEXPO Budapešť). Od roku 1999 je CEN-

TREX členem UFI. V současné době sdružuje 17 významných organizátorů veletržních a výstavních

akcí z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Hlavní poslání unie spo-

čívá v podpoře transparentnosti, spolehlivosti, skutečné tržní hodnotě veletržních statistik pro-

střednictvím nezávislých auditů provádě ných podle mezinárodně uznaných standardů, a dále ve

spolupráci v oblasti veletrž ního prů mys lu členských zemí i v rámci celého evropského kontinentu.

Centrex plní úlohu shromaž ďovatele a poskytovatele znalostí o veletržním průmyslu Exhibition Know-

ledge Provider – střední a východní Evropy. Funkci výkonného ředitele CENTREX zastává Jiří Knop, ve-

doucí odboru zahraničních zastoupení a.s. Veletrhy Brno. 

INTEREXPO – Asociace organizátorů kolektivních národních účastí na mezinárodních veletrzích a vý-

stavách.

OSPI – Mezinárodní sdružení zástupců firmy Octanorm. Společnost Veletrhy Brno je jejím výhradním

zástupcem pro Českou republiku a Slovensko.

Členství a. s. Veletrhy Brno 
v organizacích a sdruženích
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CECIMO – Evropský výbor pro spolupráci v průmyslu obráběcích a tvářecích strojů

COPE – Konfederace organizátorů obalových veletrhů

EHI – Asociace evropského topenářského průmyslu

EUMABOIS – Evropské sdružení výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení

F.I.M.A. – Světové sdružení veletrhů automatizace a měřicí techniky

O.I.C.A. – Mezinárodní sdružení výrobců automobilů

Zahraniční seskupení, 
která spolupracují s projekty 
a. s. Veletrhy Brno
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A A.ZeT – Asociace zemědělské a lesnické techniky • AČN – Asociace českých nábytkářů • AEM –

Asociace energetických manažerů • AFCEA Česká republika – Armed Forces Communication and Elect-

ronics Association • Agrární komora ČR • ALS – Asociace leasingových společností • AOP – Aso-

ciace obranného průmyslu, uskupení podniků obranného průmyslu • APTT – Asociace podniků

topenářské techniky • Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) • Asociace českých cestovních

kanceláří a agentur (AČCKA) • Asociace čistírenských expertů • Asociace Grémium Alarm • Aso-

ciace krajů České republiky • Asociace kuchařů a cukrářů ČR • Asociace leteckých provozovatelů ČR

(ALP ČR) • Asociace montážních firem TZB • Asociace pro inovaci podnikání ČR • Asociace realit-

ních kanceláří Čech, Moravy a Slezska • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR • Asociace

soukromých bezpečnostních služeb • Asociace textilní galanterie • Asociace výrobců a dodavatelů

zdravotnických prostředků • Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva • ATOK – Asociace tex-

tilního, oděvního a kožedělného průmyslu • AVDK – Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velo-

materiálů  B BIG – Business International Group • Brněnské stavební společenství při SPS

C Cech čalouníků a dekoratérů • Cech topenářů a instalatérů ČR • Centrum dopravního výzkumu

• CIVOP – Centrum informací a vzdělávání ochrany práce • Czech Trade Č ČAPPO – Česká asociace pe-

trolejářského průmyslu a obchodu  Č Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství • Česká

centrála cestovního ruchu (Czech Tourism) • Česká lékařská komora • Česká lékařská společnost

J. E. Purkyně • Česká marketingová společnost • Česká obuvnická asociace • Česká svářečská spo-

lečnost • Česká technická univerzita v Praze • České ekologické manažerské centrum • Českomo-

ravská vinohradnická a vinařská unie • Českomoravský svaz mlékárenský • Českomoravský svaz

vinařských podniků • Český svaz malých a nezávislých pivovarů • Český svaz pivovarů a sladoven •

Český svaz zaměstnavatelů v energetice • Český svaz zpracovatelů masa • Český úřad bezpečnosti

práce • Český výbor Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci • ČESMAD Bohemia – sdružení do-

pravců • ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě • ČLA –

Česká logistická asociace • ČSSI – Český svaz stavebních inženýrů  D Design Centrum ČR Brno

• Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice  E ELA – Českomoravská elektrotech-

nická asociace  H HO.RE.KA ČR – Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu

I IBEC – International Building Exhibitions Committee • Integrovaná střední škola automobilní  

K Komora veterinárních lékařů  L Liga za práva vozíčkářů  M Mendelova zemědělská

a lesnická univerzita Brno N Národní federace hotelů a restaurací ČR (NFHR ČR) O Odbor.

skupina motorových vozíků při České společnosti pro mani pulaci s materiálem • OHK Brno –

Seskupení v České republice, 
která spolupracují na projektech 
a. s. Veletrhy Brno
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 Obchodní a hospodářská komora Brno • OSCAR – Odborné sdružení dovozců, prodejců, výrobců, uži-

vatelů karavanů, obytných automobilů, jejich příslušenství, náhradních dílů a doplňků • Ovocnář-

ská unie ČR  P Plynárenská unie • Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR • Potravinářská

komora ČR • PR klub  S SAP – Sdružení automobilového průmyslu • SČMVD – Svaz českých a

moravských výrobních družstev • SDA – Svaz dovozců automobilů • Sdružení pohřebnictví v ČR •

Sdružení pro dopravní telematiku ČR •SDZT – Sdružení dovozců zemědělské techniky • SISA – Sdru-

žení importérů součástí automobilů • SPIS – Sdružení pro informační společnost • Společenstvo

cukrářů ČR • Společenstvo českých optiků a optometristů • Společenstvo výrobců a prodejců zdra-

votnických pomůcek • Společnost přátel žehu • SPP – Svaz podnikatelů v polygrafii • SPPaC – Svaz

průmyslu papíru a celulózy • SPPC – Společnost průmyslu papíru a celulózy • Správa českých cen-

ter • SPS – Svaz podnikatelů ve stavebnictví • SSL ČR – Svaz spedice a logistiky ČR • STP – Společ-

nost pro techniku prostředí • Svaz chemického průmyslu • Svaz chladicí a klimatizační techniky •

Svaz kováren ČR • Svaz měst a obcí ČR • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR • Svaz průmyslových

mlýnů • Svaz průmyslu a dopravy ČR • Svaz sléváren ČR • Svaz účetních • Svaz výrobců a dodava-

telů strojírenské techniky • Svaz výrobců nealkoholických nápojů • Svaz zaměstnavatelů a podni-

katelů v dopravě • Svaz zpracovatelů plastů • SVDSZ – Svaz výrobců dřevozpracujících strojů

a zařízení • SYBA – obal. asociace, sdružení výrobců a prodejců obalů, obalových materiálů a bali-

cích strojů • SYMAS – Sdružení firem v oboru systémy manipulace a skladování  T Teplárenské

sdružení  U UICB – Mezinárodní unie stavebních center • Unie výrobců krmiv ČR  V Ve-

terinární a farmaceutická univerzita v Brně • Vysoké učení technické v Brně • Výzkumný ústav pi-

vovarský a sladařský Praha



2001Založení a. s. Veletrhy Brno a vstup
města Brna do její majetkové struktury

Brněnské výstaviště od samého začátku své existence úzce spolupracovalo
s městem Brnem, které bývalo spolupořadatelem i investorem. Veletržnímu
výboru pravidelně předsedal nejvyšší představitel města. Vstup města Brna
do majetkové struktury nově založené akciové společnosti Veletrhy Brno bylo
proto jen logickým vyústěním dosavadní těsné spolupráce. 
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Představenstvo:

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Členové představenstva:

Werner Matthias Dornscheidt

Manfred Kotschedoff

Egbert F. Zündorf

Helmut Winkler

Daniel Rychnovský 

Jiří Zlatuška

Miloslav Humpolíček 

Dozorčí rada:

Roman Onderka předseda

Joachim Erwin místopředseda

Petr Mayer člen

Vedení společnosti:

Jiří Škrla generální ředitel

Egbert Franz Zündorf ekonomický náměstek generálního ředitele

Aleš Pohl obchodní náměstek generálního ředitele

Kamil Trávníček technický náměstek generálního ředitele

Statutární orgány společnosti
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Herbert Vogt (*1947)

předseda představenstva

Absolvoval Univerzitu ve Frankfurtu nad Mohanem jako diplomovaný ekonom se zaměřením na pod-

nikovou ekonomiku, hospodářskou politiku, finanční vědy, statistiku a hospodářské právo. V letech

1974 – 1989 pracoval v různých funkcích daňového a finančního odboru města Wiesbaden a v letech

1989 – 2000 jako vedoucí odboru rozpočtu a financování města Düsseldorf.

V Messe Düsseldorf působí od roku 2000 ve funkci ekonomického náměstka a jednatele.

Jiří Škrla (*1949)

místopředseda představenstva

Vystudoval obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V a.s. Veletrhy Brno pracuje od

roku 1975, ve funkci obchodního ředitele působil v letech 1987 až 1999. V roce 1999 byl jmenován

generálním ředitelem Brněnských veletrhů a výstav. V současnosti tuto funkci zastává ve společ-

nosti Veletrhy Brno.

Werner Matthias Dornscheidt (*1954)

člen představenstva

Vystudoval vysokou školu v Cáchách se specializací marketing a s diplomem ekonoma. V letech 1979

– 1999 pracoval ve společnosti Messe Düsseldorf, naposledy jako náměstek generálního ředitele

Messe Düsseldorf International. V roce 1999 přešel k Messe Leipzig, kde přijal pozici generálního

ředitele. Ke dni 1. 1. 2004 byl jmenován do funkce generálního ředitele Messe Düsseldorf.

Představenstvo
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Manfred Kotschedoff (*1941)

člen představenstva

V roce 1975 ukončil studium na Svobodné universitě v Berlíně, fakultě hospodářských a soci álních

věd. Ve stejném roce byl promován doktorem politických věd. Poté pracoval v řadě firem, na Vysoké

škole hospodářské v Berlíně, v reklamní agentuře. V Messe Düsseldorf půso bí od roku 1976, od roku

1989 je jednatelem a členem vedení Messe Düsseldorf.

Egbert Franz Zündorf (*1953)

člen představenstva

Je absolventem Městského reálného gymnázia v Düsseldorfu. Na Finančním úřadě v Düsseldorfu si

doplnil vzdělání jako daňový asistent, v letech 1987-1988 studoval controlling. V roce 1985 na-

stoupil u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 odpovědným za zahraniční účasti. Od roku 2002 je

ekonomickým náměstkem společnosti Veletrhy Brno.

Helmut Wilhelm Winkler (*1951)

člen představenstva

Vzdělání ekonoma ve velkoobchodu a zahraničním obchodu absolvoval pan Winkler ve společnosti

Hermann Amthor oHG v Düsseldorfu. Od roku 1969 byl zaměstnán ve společnostech se zaměřením na

obchod a veletržnictví. Od roku 1989 až do dnešního dne pracuje u společnosti Messe Düsseldorf

GmbH, kde vykonává funkci vedoucího manažera projektů. Kromě toho se pan Winkler podílí na se-

stavování nových koncepcí a na realizaci nových veletržních témat.
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Daniel Rychnovský (*1957)

člen představenstva

Vystudoval Lékařskou fakultu  Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnešní Masarykovy univerzity), jeho

specializací je chirurgie. Po studiu pracoval v nemocnici v Havlíčkově Brodě a v nemocnici Milosrd-

ných bratří v Brně, kde až do konce dubna 2008 vykonával funkci ředitele. Zasadil se zde o stavbu no-

vého pavilonu a zavedl systém ISO 9001. Do zastupitelstva města Brna byl poprvé zvolen v roce 2002.

V komunálních volbách na podzim 2006 byl opět zvolen do ZMB a stal se také členem Rady města

Brna. V dubnu 2008 byl zvolen I. náměstkem primátora města Brna. Jeho zájmem je především kul-

tura a hudba, cílem je vybudování nového koncertního sálu pro město Brno – Janáčkovo kulturní

centrum. Členem představenstva a. s. Veletrhy Brno je od 25. 6. 2007.

Jiří Zlatuška (*1957)

člen představenstva

Senátor (člen Klubu otevřené demokracie, člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Parla-

mentním shromáždění Rady Evropy), profesor informatiky na Masarykově univerzitě (děkan Fakulty

informatiky, před tím rektor univerzity), od podzimu 2006 člen Rady města Brna za Brno 2006. V sou-

časné době je místopředsedou Ústavně-právního výboru Senátu, v minulém období byl místopřed-

sedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice. Místopředseda Evropského hnutí

v České republice a viceprezident American Fund for Czechoslovak Relief v New Yorku. Člen předsed-

nictva Rady vysokých škol a předseda legislativní komise. Dlouhodobě se věnuje zejména vzdělávací

a vědní politice a společenským důsledkům informatiky. Členem představenstva a. s. Veletrhy Brno

je od 25. 6. 2007.

Miloslav Humpolíček (*1961)

člen představenstva

V zastupitelstvu Městské části Královo pole působí od roku 1998, v roce 2000 se stal členem rady. Od

roku 2002 předsedá klubu zastupitelů, vykonává funkci místopředsedy finančního výboru. Je čle-

nem komisí sociální a zdravotní, školství, kultury a životního prostředí. V roce 2002 byl zvolen do Za-

stupitelstva města Brna, kde je místopředsedou sociální a zdravotní komise. Dále je členem komisí

a výborů pro oblast kultury, kontroly, bezpečnosti a veřejného pořádku.

V současnosti pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny jako člen vrcholového managementu ne-

mocnice pro úsek bezpečnosti a krizového řízení. Studuje sociální pedagogiku na Univer zitě T. Bati

ve Zlíně.



Vstup České republiky do Evropské unie přinesl Veletrhům Brno nové mož-
nosti. Proces sjednocování evropských zemí a otevření zahraničních trhů
je významným předělem v historii společnosti, nabízející rozvinutí velkého
 potenciálu výstaviště. Veletrhy Brno posílily svoji roli na veletržním 
a výstavním trhu střední Evropy.  
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Roman Onderka (*1965)

předseda dozorčí rady

Narodil se v Brně. Absolvoval střední školu a manažerskou školu v Ostravě. Po vojně byl zaměstnán

v ADASTu Adamov jako mechanik, následně u Českých drah v Brně ve funkci vozmistra. Od roku 2002

působí jako zastupitel ve městě Brně a v městské části Brno-Starý Lískovec. Ve volebním období

2002–2006 byl členem komise investiční a komise dopravy, v Zastupitelstvu města Brna předsedal

Klubu zastupitelů. Dne 7. 11. 2006 byl ustavujícím Zastupitelstvem města Brna zvolen primátorem. 

Joachim Erwin (*1949)

místopředseda dozorčí rady

Studoval na Rúrské univerzitě v Bochumi práva, sport a hispanistiku. Od roku 1976 působil v Düs-

seldorfu jako advokát. V roce 1999 byl zvolen primátorem města Düsseldorf. Je také vedoucím měst-

ské správy, vede předsednictví v radě a v hlavním a finačním výboru, je před sedou jak dozorčí rady

Messe Düsseldorf GmbH tak i správní rady Stadtsparkasse a členem dozorčí rady letiště Düsseldorf.

Opakovaným zvolením v komunálních volbách dne 26. září 2004 byl jeho úřad primátora potvrzen.

Petr Mayer (*1947)

člen dozorčí rady (zástupce zaměstnanců)

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Ve společnosti Veletrhy

Brno pracuje od roku 1977, v současné době v úseku marketingu.

Dozorčí rada
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Jiří Škrla (*1949)

generální ředitel

Vystudoval obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V a.s. Veletrhy Brno pracuje od

roku 1975, ve funkci obchodního ředitele působil v letech 1987 až 1999. V roce 1999 byl jmenován

generálním ředitelem Brněnských veletrhů a výstav. V současnosti tuto funkci zastává ve společ-

nosti Veletrhy Brno.

Egbert Franz Zündorf (*1953)

ekonomický náměstek generálního ředitele

Je absolventem Městského reálného gymnázia v Düsseldorfu. Na Finančním úřadě v Düsseldorfu si

doplnil vzdělání jako daňový asistent, v letech 1987-1988 studoval controlling. V roce 1985 na-

stoupil u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 odpovědným za zahraniční účasti. Od roku 2002 je

ekonomickým náměstkem společnosti Veletrhy Brno.

Aleš Pohl (*1966)

obchodní náměstek generálního ředitele

Na Vysokém učení technickém v Brně absolvoval fakultu stavební. Od roku 2001 působil jako asistent

technického náměstka společnosti Veletrhy Brno. V listopadu téhož roku byl jmeno ván náměstkem

generálního ředitele pro úsek realizace a servisu. Od 1. 7. 2004 zastává funkci náměstka generálního

ředitele.

Kamil Trávníček (*1956)

technický náměstek generálního ředitele

Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Do a.s. Veletrhy Brno nastou pil 1. 4.

2003. Od 1. 1. 2004 byl jmenován technickým ředitelem a následně od 1. 7. 2004 technickým ná-

městkem generálního ředitele.

Vedení společnosti
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V roce 2007 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení:

PhDr. Richard Svoboda člen do 25.6.2007

Roman Onderka člen a předseda od 25.6.2007

Joachim Erwin člen, místopředseda od 25.6.2007 

Petr Mayer člen

Dozorčí rada se v roce 2007 sešla celkem třikrát. Východiskem pro práci dozorčí rady byla kontrola plnění 

usnesení představenstva. Dozorčí rada se zabývala kromě jiného hospodařením společnosti, reorganizací ří-

dící struktury společnosti, projektem implementace systému ERP, projektem výstavby nového pavilonu P a ho-

spodářským plánem na rok 2008.

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

neseními valné hromady.

Dozorčí  rada  akciové  společnosti  přezkoumala dne 18.4.2008 předloženou  řádnou roční účetní závěrku a kon-

solidovanou roční účetní závěrku a v obou případech došla ke konečnému závěru, že v účetnictví společnosti

neexistují žádné důvody pro námitky a účetnictví odpovídá příslušným právním předpisům. Dozorčí rada do-

poručuje valné hromadě schválit jak řádnou roční účetní závěrku, tak i konsolidovanou roční účetní závěrku. 

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 a s tímto

návrhem vyslovila souhlas. Předmětný návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 má tuto po-

dobu: 

v CZK

Zisk k rozdělení 66 014 584,14

Příděl do rezervního fondu 3 300 729,20

Příděl do sociálního fondu 2 500 000,00

Výplata tantiém 5 000 000,00

Nerozdělený zisk 55 213 854,94

Dozorčí rada na svém zasedání dne 18.4.2008 přezkoumala zprávu mezi ovládající a ovládanou oso-

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

osobě nevznikla žádná újma. 

V Brně dne 27.6.2008 Roman Onderka předseda dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady 
o kontrolní činnosti v roce 2007



Oslavy 80. výročí od založení výstaviště jsou příležitostí nejen k bilanci do-
savadního vývoje, ale otevírají možnosti a perspektivy dalšího rozvoje vele-
tržního podnikání v Brně. 
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podle ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Messe Düsseldorf GmbH

40474 Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61

Spolková republika Německo

– ovládající osoba

podíl na hlasovacích právech ovládané osoby: 60,39%

Veletrhy Brno, a. s.

647 00 Brno, Výstaviště 1

Česká republika

IČ 25582518

– ovládaná osoba

V posledním účetním období, tj. v roce 2007, byly mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeny tyto

smlouvy:

smlouva o poskytnutí prostředků za účelem zvýšení základního kapitálu. V souvislosti se záměrem

ovládané osoby realizovat stavbu nového pavilonu P a v důsledku toho i zvýšení základního kapitálu

poskytla ovládající osoba částku podílu na zvýšení základního kapitálu na ni připadající ovládané

osobě za účelem zajištění likvidních finančních prostředků. Částka je úročena. Úroková sazba od-

povídá běžným úrokovým sazbám na bankovním trhu ovládané jakož i ovládající osoby. Po završení

procedury zvýšení základního kapitálu získá ovládající osoba hodnotu akcií odpovídající částce této

půjčky.

smlouvy týkající se účasti na veletržních akcích pořádaných ovládající i ovládanou osobou. Obsahem

smluvních vztahů je poskytnutí výstavní plochy k užívání jakož i poskytnutí případných dalších slu-

žeb s tím souvisejících za úplatu. 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou
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Smluvní vztahy se týkaly účasti ovládané osoby na těchto veletržních akcí pořádaných v roce 2007

ovládající osobou:

GDS (9.-11.3.2007), Beauty International Düsseldorf (23.-25.3.2007), K (24.-31.10.2007)

a účasti ovládající osoby na těchto veletržních akcích pořádaných v roce 2007 ovládanou osobou: 

Styl I (13.-15.2.2007), Kabo I (13.-15.2.2007), EMBAX-PRINT (22.-25.5.2007), MSV/Transport

a Logistika (1.-5.10.2007), HOSPIMedica (16.-19.10.2007).

smlouvy o zajištění výstavby výstavních expozic ovládanou osobou pro ovládající osobu na výsta-

višti v Moskvě (jako subdodávka) a na následujícíh dalších akcích:

NEWCAST Düsseldorf (12.-16.6.2007), IFRAEXPO Wien (8.-11.10.2007), EMBAX PRINT Brno (22.-

25.5.2007), Metallurgy Doneck (4.-7.9.2007), za úplatu od ovládající osoby, a to v rámci vzájemně

dohodnutých věcných a finančních podmínek na podkladě jednotlivých dílčích objednávek vystave-

ných ze strany ovládající osoby. 

smlouvy týkající se poskytnutí plnění ovládající osobou pro ovládanou osobu na veletržní akci MEDICA

Düsseldorf (14.-17.11.2007) pořádané ovládající osobou, tj. nájem výstavní plochy a výstavba ex-

pozice, technické a jiné související služby, za úplatu od ovládané osoby, která tato plnění poskytla

dále pro svého zákazníka – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci smluvního

vztahu s ním založeného.

smlouvy související s činností provozovny ovládané osoby v Düsseldorfu, SRN:

prováděcí smlouvy ke smlouvě o poskytování výstavářských služeb pro vystavovatele a další zá-

kazníky ovládající osoby na veletrhy, výstavy a kongresy pořádané ovládající osobou, přičemž

předmětem je závazek ovládané osoby poskytovat v rámci jednotlivých dílčích zakázek výstavář-

ské služby, zejm. systémového charakteru a závazek ovládající osoby hradit ovládané osobě do-

hodnutou smluvní cenu. 
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Mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byla v posled-

ním účetním období, tj. v roce 2007, uzavřena tato smlouva:

smlouvy o zajištění výstavby výstavních expozic ze strany ovládané osoby (jako subdodavatele)

pro společnost Messe Düsseldorf North America, 150 North Michigan Avenue, Suite 2920, Chi-

cago, IL 60601, USA (dále jen „objednatel“), na veletrzích GIFA Düsseldorf (12.-16.6.2007)

a K Düsseldorf (24.-31.10.2007) za úplatu od objednatele, a to v rámci vzájemně dohodnutých

věcných a finančních podmínek na podkladě objednávek vystavených ze strany objednatele. 

Mezi propojenými osobami nebyly ze strany ovládané osoby v posledním účetním období, tj. v roce

2007, uzavřeny jiné smlouvy ani učiněna jiná opatření v zájmu těchto osob.

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě

újma.

V Brně dne 21. března 2008 

Představenstvo Veletrhy Brno, a.s.
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1 GO – 17. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu 11.-14.1. 10.-13.1.
2 REGIONTOUR – 16. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 11.-14.1. 10.-13.1.
3 OPTA – 13. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie 23.-25.2. 22.-24.2.
4 G+H – 3. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování 27.-29.3.
5 STYL I. – 29. mezinárodní veletrh módy 13.-15.2. 12.-14.2.
6 KABO I. – 29. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží 13.-15.2. 12.-14.2.
7 MOBITEX – Mezinárodní veletrh bydlení 14.-18.3. 26.-30.3.
8 ProDítě – Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě 14.-18.3. 26.-30.3.
9 RYBAŘENÍ – Mezinárodní výstava rybářských potřeb 14.-18.3. 26.-30.3.

10 MODELY – Mezinárodní výstava modelů a potřeb pro modeláře 14.-18.3. 26.-30.3.
11 IBF – 12. mezinárodní stavební veletrh 17.-21.4. 22.-26.4.
12 SHK BRNO – 8. mezinárodní veletrh technických zařízení budov 17.-21.4. 22.-26.4.
13 Urbis Invest – Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce 17.-21.4. 22.-26.4.
14 Elektro – 4. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov 17.-21.4. 22.-26.4.
15 VODOVODY-KANALIZACE – 13. mezinárodní vodohospodářská výstava 29.-31.5. 20.-22.5.
16 ENVIBRNO – 13. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí 29.-31.5. 20.-22.5.
17 VENIA – 7. mezinárodní veletrh pohřebnictví 11.-13.5.
18 IDET – 9. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky 2.-4.5.
19 EMBAX PRINT – 24. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu – materiály, stroje a technologie 22.-25.5.
20 AUTOSALON BRNO 2007 – Mezinárodní veletrh osobních automobilů 9.-14.6.

Motofest – Sraz motorkářů
21 PROPET – 11. mezinárodní výstava chovatelských a jezdeckých potřeb 22.-24.6.
22 STYL II. – 30. mezinárodní veletrh módy 21.-23.8. 19.-21.8.
23 KABO II. – 30. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží 21.-23.8. 19.-21.8.
24 HOSPIMEDICA – Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví 16.-19.10. 21.-24.10.
25 MSV – 49. mezinárodní strojírenský veletrh 1.-5.10. 15.-19.9.
26 Transport a Logistika – 4. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 1.-5.10.
27 INVEX – 17. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií 22.-26.10. 7.-11.10.
28 Digitex – 2. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy 22.-26.10. 7.-11.10.
29 WOOD-TEC – 10. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl 11.-14.9.
30 SPORT LIFE – 6. mezinárodní sportovní veletrh 8.-11.11. 6.-9.11.
31 boat Brno – 6. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů 8.-11.11. 6.-9.11.
32 Caravaning Brno – 5. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů 8.-11.11. 6.-9.11.
33 VÁNOČNÍ TRHY 7.-16.12. 12.-21.12.

PROJEKTY VELETRHY BRNO a. s.

SC EDEN 3000 – Centrum vzorových rodinných domů celoročně kromě
1.1., 24.-26. a 31.12.

HOSTUJÍCÍ AKCE
MVP – Mezinárodní výstava psů 10.-11.2. 9.-10.2.
INTERCANIS – Mezinárodní výstava psů 23.-24.6. 28.-29.6.
MNVP – Moravskoslezská národní výstava psů
GAUDEAMUS – Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání 30.10.-2.11. 28.-31.10.
Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ
Ostatní hostující akce *)

HOSTUJÍCÍ AKCE
AKCE V AREÁLU CELKEM
MIMO AREÁL
SCHOLA NOVA Praha – 12. mezinárodní specializovaný veletrh – škola, vzdělávání a vybavení 27.-29.3. 1.-3.4.
Zemědělská výstava Přerov – část organizovaná BVV
CELKEM ZA ROK 2007

AKCE V ROCE 2007 TERMÍNY TERMÍNY 
2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Pozn.: *) koncerty, kongresy, taneční a hudební akce, prezentace firem, burzy automobilů aj.
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3 961 500 4 461 601 36 334 1 229 3,4% 31 231 48 20 20
6 094 850 6 944 582 610 130 404 22 
4 410 450 4 860 419 6 584 1 218 18,5% 34 109 28 133 24
2 670 1 463 4 133 200 9 507 857 9,0% 22 203 16 4 7
9 216 5 570 14 786 2 467 18 312 2 338 12,8% 38 498 155 22 19
3 639 260 3 899 1 052 165 57 3 14

10 151 1 273 11 424 571 235 28 27 13
1 860 0 1 860 190 63 589 940 1,5% 28 63 10 1 3
2 064 0 2 064 21 97 2 1 3

866 4 000 4 866 0 24 0 0 1
37 554 0 37 554 3 944 735 137 54 22

8 823 0 8 823 795 91 364 4 108 4,5% 48 205 29 3 10
7 224 189 7 413 918 171 17 1 6

385 0 385 71 16 5 0 5
7 682 260 7 942 291 9 084 763 8,4% 34 240 25 7 8
3 546 0 3 546 957 85 18 1 7

762 185 947 194 772 112 14,5% 11 41 11 12 9 
15 215 26 555 41 770 1 831 27 564 2 001 7,3% 59 278 102 45 24 
15 802 1 215 17 017 1 917 15 595 2 582 16,6% 46 450 146 87 27 
36 007 18 480 54 487 490 145 415 7 555 5,2% 36 300 34 2 10 

280 0 280 0 158 0 0,0% 1 7 0 0 1 
2 092 10 562 12 654 122 21 159 51 0,2% 9 149 6 2 5
8 576 2 592 11 168 2 313 16 734 1 597 9,5% 33 429 139 17 20
3 672 170 3 842 956 162 52 4 16
7 322 2 900 10 222 405 17 249 1 683 9,8% 40 315 39 220 30

59 014 3 618 62 632 10 600 97 831 10 294 10,5% 61 1 769 601 135 34
6 894 357 7 251 1 265

18 175 4 220 22 395 853 62 124 5 912 9,5% 33 386 72 124 18

13 977 409 14 386 1 313 19 531 981 5,0% 31 290 60 31 16
11 563 26 858 38 421 1 673 368 77 2 16

2 769 983 3 752 378 39 853 1 806 4,5% 26 74 12 1 8
6 162 924 7 086 445 34 6 2 3
4 528 1 230 5 758 103 63 748 0 0,0% 1 308 9 57 4

322 955 116 073 439 028 37 937 762 507 46 027 6,0% 91 9 234 2 122 1 424 59

5 684 0 5 684 0 132 566 0 0,0% 1 215 0 0 1

6 441 0 6 441 20 5 500 
4 470 0 4 470 0 viz PROPET
2 989 0 2 989 29 6 000 NESLEDOVÁNO

2 860 2 860 28 913
2 500 2 500 9 588

176 577 176 577 86 142
13 900 181 937 195 837 49 136 143

342 539 298 010 640 549 37 986 1 031 216 46 027 4,5% 91 9 449 2 122 1 424

677 230 907 62 5 120 0 0,0% 1 106 6 0 5
6 912 8 140 15 052 240      Hlavní organizátor Genoservis – odhad 40 000 osob 83 2 262 3 

350 128 306 380 656 508 38 288 1 036 336 46 027 4,4% 91 9 638 2 130 1 686 59 

VÝSTAVNÍ PLOCHA (m2) NÁVŠTĚVNÍCI (osob) VYSTAVOVATELÉ

PRONA- Předvá- CELKEM z toho CELKEM z toho % zahr. Počet CELKEM z toho Další Počet 
JATÁ děcí zahr. zahr. návšt. zemí zahr. zastoupe- zúčastně- 

návšt. né firmy ných zemí

VELETRHY BRNO, a. s.
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VELETRHY BRNO, a. s.

Finanční část







Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2007 konsolidovaného celku
Veletrhy Brno, a.s. a Brno Inn a.s.

1. Obecné údaje

1.1. Obecné údaje mateřského podniku

Název společnosti: Veletrhy Brno, a.s.

Sídlo společnosti: Brno, Výstaviště 1, 647 00

Datum vzniku: 26. 11. 1999

Převažující předmět činnosti: Organizování a pořádání veletrhů

Výše základního kapitálu: 1 083 375 350 Kč

Počet akcií: 108 337 535

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložka 3137.

1.2. Obecné údaje dceřiného podniku zahrnutého do konsolidačního celku

Název společnosti: Brno INN, a.s.

Sídlo společnosti: Brno, Křížkovského 20, 603 00

Datum vzniku: 25. 5. 1994

Převažující předmět činnost: Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel Garni, zařazených

do třídy ** a výše, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Výše základního kapitálu: 240 000 000 Kč

Počet akcií: 24 000

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložka 1313.

Dne 31.10.2007 byla akcionáři Arca Capital Bohemia, a.s. vydána hromadná listina nahrazující akcie v jmenovité hod-

notě 62 000 tis. Kč řádně rubopisovaná na řad společnosti Arca Capital Bohemia, a.s.

F I N A N Č N Í  Č Á S T  KO N S O L I D O VA N É H O  C E L K U



1.3. Konsolidační metoda

Struktura Skupiny Veletrhy Brno

Do konsolidačního celku je zahrnut dceřiný podnik Brno INN, a. s. Ostatní majetkové účasti jsou vyloučeny z konsoli-

dace, neboť jejich dopad na konsolidované účetní výkazy je nevýznamný nebo se jedná o společnosti v konkurzu či li-

kvidaci. Tyto majetkové účasti jsou vykázány v rozvaze jako dlouhodobý finanční majetek v pořizovací ceně upravené

o opravné položky.

Dceřiný podnik

Dceřiný podnik zařazený do konsolidace je taková společnost, v níž mají Veletrhy Brno, a. s. podíl větší než 50% hla-

sovacích práv nebo na základě jiných skutečností je společnost schopna řídit f inanční a provozní politiku těchto spo-

lečností.

Dceřiný podnik je konsolidovaný od data, kdy v něm společnost získala kontrolu a přestane být konsolidován k datu,

kdy tuto kontrolu ztratila.

Akvizice je zachycena v pořizovací ceně, což je zaplacená částka peněžních prostředků, včetně všech ostatních nákla-

dů přímo přiřaditelných k akvizici. Rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou čistých aktiv dceřiného podniku

je vykázán jako kladný konsolidační rozdíl.

Vnitroskupinové vztahy, transakce a nerealizované zisky z transakcí mezi podniky ve Skupině Veletrhy Brno jsou eli-

minovány. Tam kde to bylo nezbytné, byly účetní metody dceřiné společnosti upraveny tak, aby byl zajištěn soulad

s metodami používanými Skupinou Veletrhy Brno. 

Společnost Veletrhy Brno, a.s. je vlastníkem s rozhodujícím vlivem, její podíl na základním kapitálu společnosti Brno

Inn, a.s. činí 74,17%.

Pro konsolidaci jsme použili plnou metodu. 

Datum účetní závěrky společnosti Veletrhy Brno, a.s.:  31. 12. 2007

Datum účetní závěrky společnosti Brno Inn, a.s.:         31. 12. 2007
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1.4. Složení statutárních orgánů k 31. 12. 2007

Veletrhy Brno a.s.

Představenstvo

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Werner Matthias Dornscheidt členové

Helmut Winkler

Manfred Kotschedoff

Egbert F. Zündorf

Daniel Rychnovský

Miloslav Humpolíček

Jiří Zlatuška

Prokura

Jiří Škrla

Jaroslav Rubeš

Egbert F. Zündorf 

Aleš Pohl 

Kamil Trávníček 

Dozorčí rada

Roman Onderka předseda

Joachim Erwin místopředseda

Petr Mayer člen

Brno Inn, a.s.

Představenstvo

Egbert F. Zündorf předseda

Aleš Pohl místopředseda

Mojmír Putna člen

Jiří Škrla člen

Dozorčí rada

Jaroslav Rubeš předseda

Věra Dufková místopředseda

Beatrice Vojtková člen



1.5. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Veletrhy Brno, a.s., nezahrnuté do konsolidačního celku

Výše základního 

Název společnosti Sídlo Podíl na ZK [%] kapitálu [tis. Kč]

Alberga a.s., v likvidaci Brno 49 41 010

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, s.r.o. Brno 100 100

BVV Fair Travel, s.r.o. Brno 100 2 400

BVV Hotel Service, a.s. Brno 49,05 31 600

CENTREX mezinárodní sdružení Budapešť 25 1 025 THUF

EXPO restaurace, a.s. Brno 100 1 500

Pražské veletrhy, s.r.o v likvidaci Praha 50 200

Vlečka BVV, s.r.o. Brno 100 100

BD-Expo Kft. Budapešť 75,1 12 000 THUF

Kongresové centrum Brno, a.s. Brno 66 1 000

Vystavki Brno, o.o.o. Moskva 100 500

1.6 Finanční výnosy plynoucí z vlastnictví cenných papírů

V roce 2007 nebyly.

2. Obecné údaje

2.1. Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku 31. 12. 2006 31. 12. 2007

Zaměstnanci 615 608

řídící zaměstnanci 63  68
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Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance v tis. Kč

zaměstnanci z toho:

celkem 2007 řídící zaměstnanci 

Mzdové náklady 280 566 63 570 

Odměny členům orgánům společnosti 4 378 4 378

Náklady na sociální zabezpečení 95 366 21 163 

Sociální náklady          11 032 2 405

Osobní náklady celkem 391 342 91 516

Poskytnuté půjčky 1 020 200

Jiné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů – tantiémy byly poskytnuty ve výši 3 500 tis. Kč.

2.2. Informace o účetních metodách a obecných zásadách

Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 20 Konso-

lidovaná účetní závěrka, jehož cílem je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002

Sb., základní postupy pro konsolidaci účetní závěrky za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetní-

mi jednotkami. Závěrka byla zpracována podle zásady účtování v historických pořizovacích cenách.

◆ Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše oce-

nění 3.000,00 Kč. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje  pořizovací cenou, odpisy se provádějí do nákladů na základě předpo-

kládané doby životnosti jednotlivých položek majetku. 

◆ Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s pořizovací cenou 3 000,00 Kč a vyšší a dobou použitelnos-

ti delší než jeden rok. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje  pořizovací cenou a reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cena zahr-

nuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěrů nejsou součástí

pořizovací ceny. Stanovení reprodukční pořizovací ceny vychází z hodnoty majetku obdobného charakteru již evi-

dovaného v souboru majetku.

V případě, že užitná hodnota odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku je přechodně výrazně nižší než jeho

zůstatková hodnota, je k takovému majetku vytvářena opravná položka.

◆ Výstavářské zařízení v hodnotě do 100,00 Kč je vykázáno jako náklad společnosti v okamžiku pořízení. Výstavář-

ské zařízení do pořizovací hodnoty 10.000,00 Kč je vykázáno jako náklad v roce pořízení a v následujících dvou le-

tech (formou časového rozlišení). 

Výstavářské zařízení v pořizovací ceně vyšší než 10.000,00 Kč se považuje za dlouhodobý hmotný majetek, pokud

je doba použitelnosti delší než 1 rok. Výjimku tvoří výstavářské prvky Octanorm – Doppelform, které se účtují ja-

ko výstavářské zařízení do 10 000,00 Kč, i když jejich pořizovací cena je vyšší než 10 000,00 Kč. 

◆ Dlouhodobý finanční majetek tvoří poskytnuté půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetkové účasti

v podnicích s podstatným a rozhodujícím vlivem.



Majetkové účasti v podnicích, kde účetní jednotka vykonává podstatný či rozhodující vliv, jsou oceněny pořizova-

cí cenou.

◆ Nakupované zásoby materiálu a zboží jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO, sní-

žené o vytvořené opravné položky.

◆ Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku způsobem, při kterém

se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku

z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí majetku v rámci nákladů.

Pořizovací cena majetku získaného formou tohoto finančního pronájmu není aktivována  a je účtována do nákla-

dů rovnoměrně po celou dobu trvání f inančního pronájmu. 

Příslušná hodnota najatého majetku se aktivuje v době, kdy smlouva o nájmu končí. Mimořádné splátky (popř. ji-

né poplatky) nájemného hrazené předem se časově rozlišují po dobu trvání nájmu.

◆ Změny účetních metod

Informace o změnách účetních metod ve vazbě na § 7 odst. 5 zákona o účetnictví, s uvedením vlivu na majetek

a závazky, na f inanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky k rozvahovému dni – změny účetních metod

v roce 2007 nebyly.  

◆ Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob

přepravné a clo

◆ Změny stanovení opravných položek k majetku

nebyly změny

◆ Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravná položka Způsob stanovení

Cenné papíry 100 % u společností v konkurzu nebo likvidaci

Pohledávky Dle zákona o rezervách a zákona o účetnictví

■ nad 360 dní po splatnosti a výše pohledávek 

do 30 000 Kč do výše 100% – §8c ZoR 545/2005 Sb.

■ nad 180 dní po splatnosti do výše 100 %

■ nad 120 dní do 180 dní po splatnosti do výše 50%

■ nad 60 dní do 120 dní po splatnosti do výše 30%

■ paušální ve výši 2 % na hodnotu pohledávek,na nichž 

nebyla vytvořena jiná opravná položka

Zásoby Dle zákona o účetnictví

■ zásoby s nízkou obrátkou ve výši 50%

■ zásoby bez obrátky ve výši 90%
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◆ Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody

Odpisový plán byl sestaven na základě předpokládané doby životnosti majetku.

Předpokládaná životnost je stanovena takto / uplatněné odpisové sazby:

Druh majetku Počet let odpisování Metoda (lineární/degresivní) %

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Software, licence, jiný DNM 4-6 Degresívní 16,6-25

Software na zakázku 8 Degresívní 12,5

Dlouhodobý hmotný majetek:

Stavby 30 – 45 Lineární 2,2 – 3,3

Objekty – kulturní památka 15 Lineární 6,6

Stroje a zařízení 4 – 15 Degresívní 6,6 – 25

Dopravní prostředky 4 – 15 Degresívní 6,6 – 25

Inventář 2 – 8 Degresívní 12,5 – 50

Výstavářské zařízení 2 – 5 Lineární 20 – 50

◆ Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na měnu českou

■ pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu používá účetní jednotka pevný

měsíční kurz, který je stanoven podle kurzu ČNB k prvnímu pracovnímu dni měsíce 

■ pro přepočet cizí měny na českou měnu při operacích na korunovém a devizovém trhu prováděném finančním

odborem bude použito aktuálního kurzu uskutečňované operace - k tomu dodává finanční odbor kompletní

účetní podklady nezbytné pro správné zaúčtování (popisy transakcí, smlouvy transakční kurzy apod.)

■ pro přepočet faktury v cizí měně od tuzemského dodavatele bude použit kurz dodavatele, uvedený na faktuře.

■ k 31. 12. 2007 byly pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB a zaúčtovány výsledkově. Saldo nerealizova-

ných kursových zisků a ztrát zjištěných  oceněním stavů pohledávek, závazků a krátkodobého finančního ma-

jetku v cizích měnách kurzem ČNB k rozvahovému dni je vykázáno jako nerealizovaný kursový zisk ve výsledku

hospodaření.

2.3. Daň z příjmu

Výše daně z příjmů se stanoví v souladu s českými daňovými zákony a vychází z výsledku hospodaření společnosti sta-

noveného podle českých účetních předpisů a upraveného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezda-

ňované výnosy. V České republice je daň z příjmů stanovena pro každou společnost ve skupině Veletrhy Brno

samostatně, protože podle daňových zákonů není možné předkládat přiznání k dani z příjmů právnických osob za kon-



solidační celek. Některé výnosové a nákladové položky se vykazují odlišně pro daňové účely a pro účely účetního vý-

kaznictví. Odložená daň z příjmů se stanovuje závazkovou metodou a vychází z přechodných rozdílů mezi oceněním

z hlediska účetnictví a oceněním pro účely stanovení základu daně z příjmů a počítá se sazbou platnou v roce, ve kte-

rém bude zúčtována. Odložený daňový závazek se zaúčtuje bez ohledu na to, kdy bude přechodný rozdíl pravděpodob-

ně zrušen. V konsolidovaných účetních výkazech se vzájemně nezapočítávají odložené daňové pohledávky a závazky,

které vznikly u různých společností konsolidačního celku.

2.4. Události po rozvahovém dni

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu konsolidované účetní závěrky je zachycen v kon-

solidovaných účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které již

existovaly k rozvahovému dni. Ostatní události, které nastaly po rozvahovém dni a které se týkají skutečností, které

nastaly po rozvahovém dni, nejsou zaúčtovány v konsolidovaných účetních výkazech.

2.5. Zisky a ztráty z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku mezi podniky konsolidačního celku

nebyly

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

3.1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 

3.1.1. Hlavní skupiny samostatných movitých a nemovitých věcí [v tis. Kč]

Pořizovací cena Oprávky, opravné položky

Skupina majetku 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007

Pozemky 70 559 70 559 0 0

Budovy, haly, stavby 3 183 854 3 216 545 1 286 008 1 379 137

Samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí 586 253 597 061 477 671 482 094

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 150 444 152 528 109 889 116 581

Výstavářské zařízení 5 383 5 845 4 328 4 567 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 461 512 461 512 158 965 189 733

Umělecká díla a sbírky 1 025 1 025 0 0

Pořízení DHM 2 930 5 597 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 45 151 0 0

Celkem 4 462 005 4 510 823 2 036 861 2 172 112
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3.1.2. Nehmotný majetek [v tis. Kč]

Pořizovací cena Oprávky, opravné položky

Skupina majetku 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007

Software 102 346 105 615 83 972 90 175

Ocenitelná práva 3 057 3 564 2 655 2 263

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 100 9 636 7 404 8 376

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 194 4 789 135 201

Pořízení DNM 251 20 854 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 50 0 0 0

Celkem 114 998 144 458 94 166 101 015

3.1.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Popis zástavního případu

Veškerý majetek LV č. 344 s výjimkou pozemků 

parc. č. 358 a 359 a budovy Hlinky č.p. 41 věřitel: WestLB AG 2,4 mld. Kč + příslušenství

K veškerým nemovitostem ve vlastnictví společnosti Veletrhy Brno, a.s. zapsaným v katastru nemovitostí vedeným Ka-

tastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 344, kat. úz.

Pisárky, obec Brno s výjimkou pozemků parc. č. 358 a 359 a budovy Hlinky č.p. 41 stojící na pozemku parc. č. 358 za-

psaným tamtéž bylo smlouvou o zástavě nemovitostí ze dne 26.06.2003 uzavřenou mezi společností Veletrhy Brno,

a.s. jako zástavcem a WestLB AG se sídlem v SRN, Düsseldorf, Herzogstrasse 15 jako zástavním věřitelem založeno zá-

stavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele za zástavním dlužníkem z titulu čerpání syndikovaného úvěru

z úvěrové smlouvy (Facility Agreement) ze dne 23.08.2000 ve znění pozdějších dodatků. Zástavní právo bylo zřízeno

ke krytí pohledávky ve výši odpovídající úvěrovému rámci dle cit. úvěrové smlouvy, tj. v částce 2,4 mld. Kč + přísl. Vklad

zástavního práva do katastru nemovitostí byl proveden rozhodnutím katastrální úřadu ze dne 24.02.2004.

Popis zástavního případu

Parcely list vlastnictví č. 344 a 405 věřitel: Česká konsolidační agentura 32 000 tis. Kč

Na základě zástavní smlouvy ze dne 15.07.1992 uzavřené mezi společností Brněnské veletrhy a výstavy, akciová spo-

lečnost jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 (ve smlouvě

označena sídlem okresní pobočky Brno, Sukova 4) jako zástavním věřitelem bylo zřízeno zástavní právo k nemovitos-

tem – pozemkům parc. č.: 1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/7, 13, 19/1, 19/2, 21, 22, 24/1, 24/10,

24/56, 24/57, 24/62, 24/68, 26/2, 27, 358, zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ji-

homoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 344, katastrální území Pisárky, obec Br-

no, a k pozemku parc. č. 756/1, zapsanému v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský

kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 405, katastrální území Staré Brno, obec Brno. Zá-

stavní právo bylo zřízeno v celkové výši 32 mil. Kč včetně příslušenství k zajištění pohledávky zástavního věřitele Čes-



ká spořitelna, a.s. za společností TOSCA, spol. s.r.o., se sídlem Brno, Hlinky 104, IČ  44012217, z titulu čerpání úvěru

z úvěrové smlouvy uzavřené mezi těmito subjekty dne 14.7.1992. Dne 04.01.1993 uzavřela společnost TOSCA, spol.

s r.o. smlouvu o prodeji podniku se společností TOSCARIA spol. s r.o., se sídlem Brno, Křižíkova 68, IČ 47903929, na

základě které byl závazek ze shora citované úvěrové smlouvy převzat společností TOSCARIA spol. s r.o. 

Dne 12.05.1998 podala společnost Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost žalobu na určení neplatnosti sho-

ra citované smlouvy o zřízení zástavního práva, resp. na určení zániku zástavního práva z této smlouvy. Krajský soud

v Brně jako soud prvoinstanční rozsudkem ze dne 31.05.2002 tuto žalobu zamítl. Společnost posléze podala v zákon-

né lhůtě odvolání proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci. Přípisem ze dne 02.07.2002 byla společnost

Veletrhy Brno, a.s. informována ze strany České spořitelny, a.s. o tom, že pohledávka ze shora uvedené úvěrové

smlouvy zajištěná výše citovaným zástavním právem byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne

30.06.2003 postoupena na Českou konsolidační agenturu, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2. Odvolací soud roz-

hodl usnesením ze dne 29.06.2005 tak, že rozsudek Krajského soudu ze dne 31.05.2005 zrušil a věc vrátil tomuto sou-

du k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30.03.2006 žalobu zamítl. Společnost podala proti tomuto

rozsudku v zákonné lhůtě odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací soud ke dni sestavení této účetní závěrky

ve věci nerozhodl. 

Žalobou ze dne 29.5.1998 domáhá se Česká konsolidační agentura na Krajském soudu v Brně vydání rozsudku, jímž by

byly společnosti TOSCA, spol. s r.o., Veletrhy Brno, a.s., TOS Znojmo, akciová společnost, se sídlem Znojmo, Družstev-

ní 3, IČ 46347691, TOSCARIA spol. s.r.o., JT INVEST investiční společnost, a.s. „v likvidaci“, se sídlem Brno, Dvořáko-

va 14, IČ 60729724, zavázány zaplatit žalobci částku 55.821.569,30 Kč s přísl. a částku 6.314.961,20 s přísl. Řízení

bylo na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2005 vůči společnosti přerušeno z důvodu výše popsa-

ného soudního řízení na určení zániku zástavního práva, které nebylo dosud pravomocně skončeno.

Dne 08.12.2006 vyhlásil Krajský soud v Brně na majetek společnosti TOSCARIA spol. s r. o. konkurz. Přípisem ze dne

11.05.2007 vyzval správce konkurzní podstaty TOSCARIA spol. s r. o. společnost, aby vyplatila ve prospěch konkurzní

podstaty tohoto úpadce zajištěnou pohledávku ve výši 32.000.000,-- Kč nebo aby složila do konkurzní podstaty část-

ku odpovídající ceně nemovitostí, k nimž bylo zřízeno shora popsané zástavní právo. Společnost reagovala na výzvu

správce konkurzní podstaty dopisem ze dne 25.05.2007, v němž odmítla vyhovět této žádosti s poukazem na probíha-

jící soudní řízení, jehož předmětem je posouzení otázky platnosti a existence shora popsaného zástavního práva (viz

výše). Oznámením ze dne 20.06.2007 vyrozuměl správce konkurzní podstaty TOSCARIA spol. s r.o. společnost, že po-

zemky, k nimž bylo zřízeno shora popsané zástavní právo, sepsal do konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o.

K usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 04.07.2007 podala společnost v řádném zákonném termínu žalobu na vy-

loučení těchto nemovitostí z konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. (žaloba ze dne 14.08.2007). Krajský

soud ke dni sestavení této účetní závěrky ve věci nerozhodl.

Popis zástavního případu

Budova hotelu a kongresové haly věřitel: Komerční banka, a. s., Praha

Brno INN, a. s., LV č. 908, k. ú. Brno-Pisárky

Společnost Komerční banka, a.s. Praha uzavřela se společností Brno Inn, a. s. dne 5.12.2005 smlouvu o zřízení zá-

stavního práva. Tato smlouva zajišťuje pohledávky Komerční banky,a.s. na jistinu a příslušenství vyplývající ze smlou-

vy o úvěru ze dne 5.12.2005 ve výši 55 000 tis. Kč.
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3.2. Pohledávky

Podstatnou část krátkodobých pohledávek konsolidačního celku tvoří pohledávky z obchodních vztahů ve výši 

126 792 tis. Kč.

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti [v tis. Kč] k 31.12.2007

31. 12. 2006 31. 12. 2007

Celkem 71 185 113 357

z toho po lhůtě:

do 60 dní 25 600 71 833

61 – 90 dní 9 008 13 005

91 – 180 dní 2 532 3 893

181 a více dní 34 045 24 626

Pohledávky po splatnosti jsou v konsolidované rozvaze sníženy o opravné položky k pochybným pohledávkám ve výši

31 470 tis. Kč.

V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné pohledávky z obchodních vztahů ve výši 364 tis. Kč (viz příloha

č. 1).

3.3. Závazky

Podstatnou část krátkodobých závazků konsolidačního celku tvoří závazky z titulu vnitropodnikové banky ve výši

179 026 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů vykazuje konsolidační celek ve výši 114 093 tis. Kč. Dále je v krátkodo-

bých závazcích krátkodobá půjčka od Messe Düsseldorf ve výši 113 248 tis. Kč. V roce 2008 se předpokládá započtení

tohoto závazku s pohledávkou, která vznikne z plánovaného navýšení základního kapitálu Veletrhů Brno, a.s.

3.3.1. Závazky po lhůtě splatnosti [v tis. Kč] k 31.12.2007

31. 12. 2006 31. 12. 2007

celkem      34 359 36 907

z toho po lhůtě:

do 60 dní 31 699 36 999

61 – 90 dní 666 274 

91 – 180 dní 1 994 -366

V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné závazky z obchodních vztahů ve výši 364 tis. Kč (viz příloha

č. 2).



3.3.2. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2007

Veletrhy Brno, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH: 14 162 tis. EUR 377 004 tis. Kč

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, s.r.o. 94 tis. Kč

Celkem 377 098 tis. Kč

3.4. Bankovní úvěr [v tis. Kč] 

31. 12. 2006 31. 12. 2007

Dlouhodobé úvěry 744 277 558 563

Bankovní úvěry jsou poskytnuty konsorciem bank v CZK a Komerční bankou, a.s. za účelem: nákupu akcií, výstavby pa-

vilonu F, vybavení pokojů a rekonstrukci koupelen.

Splatnosti úvěrů: tis. Kč

Splatnost do jednoho roku 179 706

Splatnost ve 2. až 5. roce 378 857

Splatnost po 5. roce 0

Po splatnosti k rozvahovému dni 0

3.5. Rezervy [v tis. Kč]

Počáteční stav Zůstatek 

k 31. 12. 2006 Tvorba Čerpání k 31. 12. 2007

rezervy zákonné  5 783 0 5 783    0

rezervy ostatní        34 000 500 500 34 000

celkem   39 783  500 6 283 34 000

3.6. Odložená daň

Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazuje k rozvahovému dni odložený daňový závazek ve výši 29 512 tis. Kč, společnost

Brno Inn, a.s. ve výši 1 181 tis. Kč.
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3.7. Vlastní kapitál konsolidačního celku k 31. 12. 2007 [v tis. Kč]

31. 12. 2006 31. 12. 2007

Základní kapitál 1 113 043 1 113 043

Kapitálové fondy 28 151 28 235

Fondy ze zisku 18 153 24 584

Hospodářský výsledek minulých let -21 467 67 150

Hospodářský výsledek za účetní období 100 074 80 170

Vlastní kapitál celkem 1 237 954 1 313 182

Menšinový

31. 12. 2006 31. 12. 2007

Základní kapitál 61 992 61 992

Kapitálové fondy 1 1

Menšinové ziskové fondy vč. Nerozděleného zisku minulých let -14 726 -10 185

Menšinový hospodářský výsledek za účetní období 4 476 5 869

Menšinový vlastní kapitál celkem 51 743 57 677

3.8. Aktivní konsolidační rozdíl

3.8.1. Výpočet [v tis. Kč]

Vklad Veletrhů Brno, a.s. k 1. 1. 2004 – 74,17 % vlastního kapitálu Brno Inn, a.s. = aktivní konsolidační rozdíl 

170 800 116 876 53 924

3.8.2. Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu

Rovnoměrný odpis po dobu 20 let, tj. ročně 2 696 tis. Kč.

K 31. 12. 2007 činí zůstatek aktivního konsolidačního rozdílu 43 140 tis. Kč.



3.9. Výnosy z běžné činnosti

2006 2007

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží 1 846 235 1 854 087

z toho:

tržby z prodeje vlastních služeb 1 810 253  1 817 659

prodej zboží             35 982 36 428

3.10. Přílohy
Příloha č. 1 – Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2007

Příloha č. 2 – Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007

V Brně dne: 4. dubna 2008

Zpracovala: Jana Vaculíková

Odbor účetnictví

Egbert F. Zündorf Jaroslav Rubeš

prokurista prokurista
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ROZVAHA KONSOLIDOVANÉHO CELKU 
VELETRHY BRNO, a.s. a BRNO INN, a.s.
(v celých tisících Kč)

Rok: 2007 Měsíc: 12 IČO: 25582518

Skutečnost v účetním období 

Ozn. AKTIVA běžném minulém

Aktiva celkem 3 021 849 2 906 357
B. Stálá aktiva 2 453 379 2 516 414

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 43 443 20 832
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 338 711 2 425 144
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 28 085 24 602
B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl 43 140 45 836
C. Oběžná aktiva 498 966 332 878

C.I. Zásoby 9 634 9 952
C.II. Dlouhodobé pohledávky 3 139 3 794
C.III. Krátkodobé pohledávky 133 079 66 529
C.IV. Finanční majetek 353 114 252 603
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 69 504 57 065

Skutečnost v účetním období 

Ozn. PASIVA běžném minulém

Pasiva celkem 3 021 849 2 906 357
A. Vlastní kapitál 1 313 182 1 237 954

A.I. Základní kapitál 1 113 043 1 113 043
A.II. Kapitálové fondy 28 235 28 151
A.III. Fondy ze zisku 24 584 18 153
A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 67 150 -21 467
A.V. Hospodářský výsledek za účetní období bez menšinových podílů 80 170 100 074
B. Cizí zdroje 1 543 308 1 607 959

B.I. Rezervy 34 000 39 784
B.II. Dlouhodobé závazky 412 327 426 529
B.III. Krátkodobé závazky 538 418 397 369
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 558 563 744 277
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 107 682 8 701

D. Menšinový vlastní kapitál 57 677 51 743

D.I. Menšinový základní kapitál 61 992 61 992
D.II. Menšinové kapitálové fondy 1 1
D.III. Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let -10 185 -14 726
D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 5 869 4 476



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KONSOLIDOVANÉHO CELKU 
VELETRHY BRNO, a.s. a BRNO INN, a.s.
(v celých tisících Kč)

Rok: 2007 Měsíc: 12 IČO: 25582518

Skutečnost v účetním období 

Ozn. TEXT běžném minulém

Tržby za prodej zboží 36 428 35 982
Náklady vynaložené na prodané zboží 22 341 21 066

+ Obchodní marže 14 087 14 916
Výroba 1 817 659 1 810 253
Výrobní spotřeba 1 083 440 1 059 371

+ Přidaná hodnota 748 306 765 798
Osobní náklady 391 342 363 511
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 170 457 169 907
Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu 2 696 2 696
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 13 050 20 465
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 0 0
Další provozní výnosy 24 160 22 966
Další provozní náklady 45 387 63 497

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 175 634 209 618
Finanční výnosy 34 931 37 653
Finanční náklady 93 190 96 233

* Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací -58 259 -58 580
Daň z příjmu za běžnou činnost 31 318 46 207

** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost 86 057 104 831
Mimořádné výnosy 34 111
Mimořádné náklady 52 392

* Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek -18 -281
*** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období 

bez podílu ekvivalence 86 039 104 550
z toho:

Hospodářský výsledek běžného účetního období 
bez menšinových podílů 80 170 100 074
Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 5 869 4 476

**** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období 86 039 104 550
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Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2007

1. Obecné údaje obsažené v příloze

Název společnosti: Veletrhy Brno, a.s.

Sídlo společnosti: Brno, Výstaviště 1, 647 00

Datum vzniku: 26. 11. 1999

Převažující předmět činnosti: Organizování a pořádání veletrhů

1.1. Hlavní akcionáři společnosti k 31. 12. 2007

Název držitele akcií počet akcií [ks] podíl na zákl. kapitálu [%]

Messe Düsseldorf GmbH 65 434 400 60,39

Statutární město Brno 36 609 600 33,79

drobní akcionáři 6 293 535 5,82

Celkem 108 337 535 100,00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložka 3137.

1.2. V roce 2007 byly provedeny tyto změny

◆ ve složení představenstva

Na valné hromadě společnosti konané dne 25.06.2007 byli z funkce člena představenstva odvoláni Ing. Rostislav

Slavotínek a Ing. Leo Venclík. 

Na valné hromadě společnosti konané dne 25.06.2007 byli do funkce člena představenstva zvoleni prof. Jiří Zla-

tuška a MUDr. Daniel Rychnovský.  

◆ ve složení dozorčí rady 

Člen dozorčí rady PhDr. Richard Svoboda odstoupil písemným oznámením ze dne 21.06.2007 adresovaným dozorčí

radě společnosti z funkce člena dozorčí rady. Dozorčí rada toto odstoupení projednala na svém zasedání dne

25.06.2007.

Na valné hromadě společnosti konané dne 25.06.2007 byl zvolen do funkce člena dozorčí rady pan Roman  Onderka. 

Dozorčí rada společnosti na svém zasedání konaném dne 25.06.2007 zvolila do funkce předsedy dozorčí rady pana

Romana Onderku a do funkce místopředsedy dozorčí rady pana Joachima Erwina. 

F I N A N Č N Í  Č Á S T  V E L E T R H Y  B R N O,  A . S .



1.3. Stanovy

Valná hromada společnosti schválila na svém zasedání konaném dne 25.06.2007 tuto změnu stanov společnosti v § 18

odst. 3 písm. g) a h) stanov:

◆ Představenstvu přísluší zejména

g) rozhodovat o osobě generálního ředitele společnosti a uzavírat s ním příslušnou pracovní smlouvu, jakož i jiné

smlouvy týkající se výkonu jeho funkce (manažerská smlouva, smlouva o mzdě atp.), stanovit jeho působnost,

dohlížet na jeho činnost podle příslušných právních předpisů, stanov, uzavřené pracovní či jiné smlouvy a vnitř-

ních předpisů společnosti a z odvolávat jej z funkce, byla-li možnost jeho odvolání v souladu s § 73 odst. 2 zá-

koníku práce dohodnuta v pracovní smlouvě.

h) se vypouští.

Odstavce i) – n) se nově označují písmeny h) – m). 

1.4. Organizační struktura společnosti

schéma: viz příloha

1.5. Složení statutárního orgánu a dalších orgánů společnosti k 31. 12. 2007

Představenstvo

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Werner Matthias Dornscheidt členové

Helmut Winkler

Manfred Kotschedoff

Egbert F. Zündorf

Daniel Rychnovský

Miloslav Humpolíček

Jiří Zlatuška

Prokura

Jiří Škrla

Jaroslav Rubeš

Egbert F. Zündorf 

Aleš Pohl 

Kamil Trávníček 

Dozorčí rada

Roman Onderka předseda

Joachim Erwin  místopředseda

Petr Mayer člen
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1.6. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Veletrhy Brno, a.s. větší než 20 %

Výše zákl. 

Název společnosti Sídlo Podíl na ZK [%] kapitálu [tis. Kč]

Alberga a. s., v likvidaci Brno 49,00 41 010

Brno Inn a. s. Brno 74,17 240 000

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, s.r.o. Brno 100,00 100

BVV Fair Travel s.r.o. Brno 100,00 2 400

BVV Hotel Service a. s. Brno 49,05 31 600

CENTREX mezinárodní sdružení Budapešť 25,00 1 025 THUF

EXPO restaurace a. s. Brno 100,00 1 500

Pražské veletrhy s.r.o. v likv. Praha 50,00 200

Vlečka BVV s.r.o. Brno 100,00 100

BD-Expo Kft. Budapešť 75,10 12 000 THUF

Kongresové centrum Brno a. s. Brno 66,00 1 000

Vystavki Brno, o.o.o. Moskva 100,00 500

1.7. Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců       2006    2007

Zaměstnanci           502 490

řídící pracovníci 49 51

Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance v tis. Kč:

Osobní z toho: Osobní z toho:

náklady řídící náklady řídící 

2006 pracovníci 2007 zaměstnanci

Mzdové náklady 229 780 48 780 247 360 54 093

Odměny členům orgánům společnosti 4 140 4 140 2 390 2 390

Náklady na sociální zabezpečení 78 199 16 322 83 847 17 846

Sociální náklady 9 423 1 475 10 012 2 210

Osobní náklady celkem 321 542 70 717 343 609 76 539



Další odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 2006 2007

Tantiémy 0 3 500

Půjčky 0 0

Poskytnuté záruky 0 0

Poskytnuté půjčky zaměstnancům v tis. Kč 2006 2007

Zaměstnanci celkem 1 642 1 020

z toho:

řídící zaměstnanci 530 200

Zůstatek půjček 2006 2007

Zaměstnanci celkem 3 794 3 139

z toho:

řídící zaměstnanci 691 633

2. Informace o účetních metodách a obecných zásadách

◆ Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše oce-

nění 3 000,00 Kč. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje  pořizovací cenou, odpisy se provádějí do nákladů na základě předpo-

kládané doby životnosti jednotlivých položek majetku.

◆ Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s pořizovací cenou 3 000,00 Kč a vyšší a dobou použitelnos-

ti delší než jeden rok. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje  pořizovací cenou a reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cena zahr-

nuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěrů nejsou součástí

pořizovací ceny. Stanovení reprodukční pořizovací ceny vychází z hodnoty majetku obdobného charakteru již evi-

dovaného v souboru majetku. 

◆ Výstavářské zařízení v hodnotě do 100,00 Kč je vykázáno jako náklad společnosti v okamžiku pořízení. Výstavář-

ské zařízení do pořizovací hodnoty 10 000,00 Kč je vykázáno jako náklad v roce pořízení a v následujících dvou le-

tech formou časového rozlišení. 

Výstavářské zařízení v pořizovací ceně vyšší než 10 000,00 Kč se považuje za dlouhodobý hmotný majetek, pokud

je doba použitelnosti delší než 1 rok. Výjimku tvoří výstavářské prvky Octanorm - Doppelform , které se účtují ja-

ko výstavářské zařízení do 10 000,00 Kč, i když jejich pořizovací cena je vyšší než 10 000,00 Kč. 

◆ Dlouhodobý finanční majetek tvoří poskytnuté půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetkové účasti

v podnicích s podstatným a rozhodujícím vlivem. Majetkové účasti v podnicích, kde účetní jednotka vykonává pod-

statný či rozhodující vliv, jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.

◆ Nakupované zásoby materiálu a zboží jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO, sní-

žené o vytvořené opravné položky.

◆ Odložená daňová povinnost je zjištěna ze všech přechodných rozdílů mezi účetním výsledkem a daňovým zákla-

dem účetní jednotky, s použitím rozvahového přístupu.
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◆ Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku způsobem, při kterém

se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z

vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí majetku v rámci nákladů.

Pořizovací cena majetku získaného formou tohoto finančního pronájmu není aktivována  a je účtována do nákla-

dů rovnoměrně po celou dobu trvání f inančního pronájmu. 

Příslušná hodnota najatého majetku se aktivuje v době, kdy smlouva o nájmu končí. Mimořádné splátky (popř. ji-

né poplatky) nájemného hrazené předem se časově rozlišují po dobu trvání nájmu.

◆ Změny účetních metod

Změny účetních metod v roce 2007 ve vazbě na § 7 odst. 5  zákona o účetnictví, s  vlivem na majetek a závazky, na

finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky nebyly uplatněny.

2.1. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob

přepravné

2.2. Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravná položka Způsob stanovení

Cenné papíry 100% u společností v konkurzu nebo likvidaci

Pohledávky Dle zákona o rezervách a zákona o účetnictví

■ nad 360 dní po splatnosti a výše pohledávek do 30 000 Kč do

výše 100% – §8c ZoR 545/2005

■ nad 180 dní po splatnosti do výše 100 %

■ nad 120 dní do 180 dní po splatnosti do výše 50 %

■ nad 60 dní do 120 dní po splatnosti do výše 30 %

■ paušální ve výši 2 % na hodnotu pohledávek, na nichž

nebyla vytvořena jiná opravná položka

Zásoby Dle zákona o účetnictví

■ zásoby s nízkou obrátkou ve výši 50%

■ zásoby bez obrátky ve výši 90%



2.3. Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody

Odpisový plán byl sestaven na základě předpokládané doby životnosti  majetku.

Předpokládaná životnost je stanovena takto / uplatněné odpisové sazby:

Druh majetku Počet let odpisování Metoda (lineární/degresivní) %

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Software, licence, jiný DNM 4-6 Degresívní 16,6-25

Software na zakázku 8 Degresívní 12,5

Dlouhodobý hmotný majetek:

Stavby 30 – 45 Lineární 2,2 – 3,3

Objekty – kulturní památka 15 Lineární 6,6

Stroje a zařízení 4 – 15  Degresívní 6,6 – 25 

Dopravní prostředky 4 – 15 Degresívní 6,6 – 25

Inventář 2 – 8 Degresívní 12,5 – 50

Výstavářské zařízení 2 – 5 Lineární 20 – 50

2.4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na měnu českou

■ pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu používá účetní jednotka pevný měsíč-

ní kurz, který je stanoven podle kurzu ČNB k prvnímu pracovnímu dni měsíce 

■ pro přepočet cizí měny na českou měnu při operacích na korunovém a devizovém trhu prováděném finančním odbo-

rem bude použito aktuálního kurzu uskutečňované operace - k tomu dodává finanční odbor kompletní účetní pod-

klady nezbytné pro správné zaúčtování (popisy transakcí, smlouvy transakční kurzy apod.)

■ Pro přepočet faktury v cizí měně od tuzemského dodavatele bude použit kurz dodavatele, uvedený na faktuře.

■ k 31. 12. 2007 byly pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB a zaúčtovány výsledkově. Saldo nerealizovaných

kursových zisků a ztrát zjištěných  oceněním stavů pohledávek, závazků a krátkodobého finančního majetku v cizích

měnách kurzem ČNB k rozvahovému dni je vykázáno jako nerealizovaný kursový zisk ve výsledku hospodaření.

2.5. Události po rozvahovém dni

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech

v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které již existovaly k rozvahovému dni.

Ostatní události, které nastaly po rozvahovém dni a které se týkají skutečností, které nastaly po rozvahovém dni, ne-

jsou zaúčtovány v účetních výkazech. Žádné takové události po rozvahovém dni nenastaly.
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3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek kromě pohledávek

Majetek s tržním oceněním odlišným od ocenění v účetnictví je zejména nemovitý majetek společnosti. Majetek neu-

vedený v rozvaze je veden v operativní evidenci v pořizovacích cenách ve výši 299 645 tis. Kč.

3.1.1. Hlavní skupiny samostatných movitých a nemovitých věcí

účet druh majetku odpisová pořizovací cena oprávky

skupina [tis. Kč] [tis. Kč]

02110 budovy a haly 4,5 2 580 773 1 100 198

02120 ostatní stavební objekty 4,5 368 165 185 586

02230 energetické stroje 1,2,3 62 574 24 202

02240 pracovní stroje 1,2,3 24 297 23 146

02250 přístroje 1,2,3 280 794 251 602

02260 dopravní prostředky 1,2,3 96 398 68 864

02270 inventář 1,2,3 29 830 25 210

02280 výstavářské zařízení - 4 141 3 995

02291 ostatní DHM - 68 495 61 872

02292 ostatní DHM - 12 852 6 646

02293 výstavářské zařízení - 1 704 572

02710 oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 461 512 189 733

03110 pozemky - 70 559 0

03210 umělecká díla a sbírky - 1 025 0

042 pořízení DHM - 5 597 0

052 poskytnuté zálohy na DHM - 51 0

3.1.2. Nehmotný majetek

účet druh majetku odpisová pořizovací cena oprávky

skupina [tis. Kč] [tis. Kč]

01310 software - 101 598 86 967

01320 drobný NDM - 8 706 7 508

01410 ocenitelná práva - 1 422 233

01420 ocenitelná práva do 60 tis. Kč - 195 133

01910 ostatní DNM - 4 722 166

041 pořízení DNM - 20 854 -



3.1.3. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu

3.1.3.a Analýza leasingových splátek

Budovy Výrobní stroje a zařízení Ostatní

Skutečně uhrazené splátky k rozvahovému dni 148 008 0 49

Leasingové splátky splatné do jednoho roku 20 144 0 488

Leasingové splátky splatné v druhém až pátém roce 80 574 0 1 413

Leasingové splátky splatné po pátém roce 156 112 0 0

Celková hodnota uzavřených platných leasingových smluv 404 838 0 1 950

V roce 2007 byla uzavřena leasingová smlouva na nákup 4 osobních vozů formou operativního leasingu.

3.1.4. Přehled majetku zatíženého zástavním právem

Popis zástavního případu

Veškerý majetek LV č. 344 s výjimkou pozemků 

parc. č. 358 a 359 a budovy Hlinky č.p. 41 věřitel : WestLB AG 2,4 mld. Kč + příslušenství

K veškerým nemovitostem ve vlastnictví společnosti Veletrhy Brno, a.s. zapsaným v katastru nemovitostí vedeným Ka-

tastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 344, kat. úz.

Pisárky, obec Brno s výjimkou pozemků parc. č. 358 a 359 a budovy Hlinky č.p. 41 stojící na pozemku parc. č. 358 za-

psaným tamtéž bylo smlouvou o zástavě nemovitostí ze dne 26.06.2003 uzavřenou mezi společností Veletrhy Brno,

a.s. jako zástavcem a WestLB AG se sídlem v SRN, Düsseldorf, Herzogstrasse 15 jako zástavním věřitelem založeno zá-

stavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele za zástavním dlužníkem z titulu čerpání syndikovaného úvěru

z úvěrové smlouvy (Facility Agreement) ze dne 23.08.2000 ve znění pozdějších dodatků. Zástavní právo bylo zřízeno

ke krytí pohledávky ve výši odpovídající úvěrovému rámci dle cit. úvěrové smlouvy, tj. v částce 2,4 mld. Kč + přísl. Vklad

zástavního práva do katastru nemovitostí byl proveden rozhodnutím katastrální úřadu ze dne 24.02.2004.

Popis zástavního případu

Parcely list vlastnictví č. 344 a 405 věřitel : Česká konsolidační agentura 32 000 tis. Kč

Na základě zástavní smlouvy ze dne 15.07.1992 uzavřené mezi společností Brněnské veletrhy a výstavy, akciová spo-

lečnost jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 (ve smlouvě

označena sídlem okresní pobočky Brno, Sukova 4) jako zástavním věřitelem bylo zřízeno zástavní právo k nemovitos-

tem – pozemkům parc. č. : 1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/7, 13, 19/1, 19/2, 21, 22, 24/1, 24/10,

24/56, 24/57, 24/62, 24/68, 26/2, 27, 358, zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

 Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 344, katastrální území Pisárky, obec

 Brno, a k pozemku parc. č. 756/1, zapsanému v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský

kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 405, katastrální území Staré Brno, obec Brno.
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 Zástavní právo bylo zřízeno v celkové výši 32 mil. Kč včetně příslušenství k zajištění pohledávky zástavního věřitele

Česká spořitelna, a.s. za společností TOSCA, spol. s.r.o., se sídlem Brno, Hlinky 104, IČ 44012217, z titulu čerpání úvě-

ru z úvěrové smlouvy uzavřené mezi těmito subjekty dne 14.7.1992. Dne 04.01.1993 uzavřela společnost TOSCA, spol.

s r.o. smlouvu o prodeji podniku se společností TOSCARIA spol. s r.o., se sídlem Brno, Křižíkova 68, IČ 47903929, na

základě které byl závazek ze shora citované úvěrové smlouvy převzat společností TOSCARIA spol. s r.o. 

Dne 12.05.1998 podala společnost Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost žalobu na určení neplatnosti sho-

ra citované smlouvy o zřízení zástavního práva, resp. na určení zániku zástavního práva z této smlouvy. Krajský soud

v Brně jako soud prvoinstanční rozsudkem ze dne 31.05.2002 tuto žalobu zamítl. Společnost posléze podala v zákon-

né lhůtě odvolání proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci. Přípisem ze dne 02.07.2002 byla společnost

Veletrhy Brno, a.s. informována ze strany České spořitelny, a.s. o tom, že pohledávka ze shora uvedené úvěrové

smlouvy zajištěná výše citovaným zástavním právem byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne

30.06.2003 postoupena na Českou konsolidační agenturu, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2. Odvolací soud roz-

hodl usnesením ze dne 29.06.2005 tak, že rozsudek Krajského soudu ze dne 31.05.2005 zrušil a věc vrátil tomuto sou-

du k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30.03.2006 žalobu zamítl. Společnost podala proti tomuto

rozsudku v zákonné lhůtě odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací soud ke dni sestavení této účetní závěrky

ve věci nerozhodl. 

Žalobou ze dne 29.5.1998 domáhá se Česká konsolidační agentura na Krajském soudu v Brně vydání rozsudku, jímž by

byly společnosti TOSCA, spol. s r.o., Veletrhy Brno, a.s., TOS Znojmo, akciová společnost, se sídlem Znojmo, Družstev-

ní 3, IČ 46347691, TOSCARIA spol. s.r.o., JT INVEST investiční společnost, a.s. „v likvidaci“, se sídlem Brno, Dvořáko-

va 14, IČ 60729724, zavázány zaplatit žalobci částku 55.821.569,30 Kč s přísl. a částku 6.314.961,20 s přísl. Řízení

bylo na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2005 vůči společnosti přerušeno z důvodu výše popsa-

ného soudního řízení na určení zániku zástavního práva, které nebylo dosud pravomocně skončeno.

Dne 08.12.2006 vyhlásil Krajský soud v Brně na majetek společnosti TOSCARIA spol. s r. o. konkurz. Přípisem ze dne

11.05.2007 vyzval správce konkurzní podstaty TOSCARIA spol. s r. o. společnost, aby vyplatila ve prospěch konkurzní

podstaty tohoto úpadce zajištěnou pohledávku ve výši 32.000.000,-- Kč nebo aby složila do konkurzní podstaty část-

ku odpovídající ceně nemovitostí, k nimž bylo zřízeno shora popsané zástavní právo. Společnost reagovala na výzvu

správce konkurzní podstaty dopisem ze dne 25.05.2007, v němž odmítla vyhovět této žádosti s poukazem na probíha-

jící soudní řízení, jehož předmětem je posouzení otázky platnosti a existence shora popsaného zástavního práva (viz

výše). Oznámením ze dne 20.06.2007 vyrozuměl správce konkurzní podstaty TOSCARIA spol. s r.o. společnost, že po-

zemky, k nimž bylo zřízeno shora popsané zástavní právo, sepsal do konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o.

K usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 04.07.2007 podala společnost v řádném zákonném termínu žalobu na vy-

loučení těchto nemovitostí z konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. (žaloba ze dne 14.08.2007). Krajský

soud ke dni sestavení této účetní závěrky ve věci nerozhodl.



3.2. Pohledávky

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2006 2007

celkem 65 292 109 930

z toho po lhůtě:

do 60 dní 22 035 69 507

61 – 90 dní 7 892 12 815

91 – 120 dní 1 230 775

121 – 180 dní 1 007 2 894

181 – 360 dní 5 924 3 918

Nad 360 dní 27 204 20 021

3.2.2. Pohledávky v cizí měně [tis. Kč]

2006 2007

celkem 18 664 32 564

rozpis dle jednotlivých měn:

CHF 0 5

USD 179 440

RUB 0 1 350

EUR 18 485 30 769

3.2.3. Pohledávky vyúčtované k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2007

Brno Inn, a.s. 2 508

BVV Fair Travel, s.r.o. 2 193

EXPO restaurace, a.s. 8 058

Kongresové centrum Brno, a.s. 35

Vlečka Brno, s.r.o. 22

Messe Düsseldorf North Amerika 2 636

Messe Düsseldorf GmbH 93 626

Celkem 109 078
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3.2.4. Zůstatky krátkodobých pohledávek k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2007

Brno Inn, a.s. 194

BVV Fair Travel, s.r.o. 280

EXPO restaurace, a.s. 863

Kongresové centrum Brno, a.s. 2

Messe Düsseldorf GmbH 10 607

Celkem 11 946

3.2.5. Zůstatky dlouhodobých pohledávek k podnikům ve skupině k 31. 12. 2007

nejsou

3.2.6. Přehled pohledávek netto celkem [tis. Kč]

2005 2006 2007

Krátkodobé celkem 51 564 58 509 128 482

Dlouhodobé celkem 5 047 3 794 3 139

3.2.7. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem (např. ručením)

Dne 01.04.2003 uzavřely společnost Veletrhy Brno, a.s. jako pronajímatel a společnost EXPO DATA spol.  s r.o., se síd-

lem Brno, Výstaviště 1, IČ 44960751 jako nájemce smlouvu o nájmu nebytových prostor. Smlouva je uzavřena na dobu

určitou do 31.03.2013. Veškeré pohledávky pronajímatele za nájemcem z této smlouvy o nájmu nebytových prostor,

které mohou vzniknout za její účinnosti, jsou zajištěny zástavním právem ke strojům ve vlastnictví společnosti TIS-

KÁRNA EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o., se sídlem Brno, Výstaviště 1, IČ 60723921. Zástavní právo k těmto movitým vě-

cem bylo založeno zástavní smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu dne 10.10.2003 a téhož dne byla zástava

zapsána do Rejstříku zástav. V souladu s čl. XI. odst. 1 v.u. smlouvy o nájmu nebytových prostor provedly smluvní stra-

ny v roce 2006 opětovné ocenění věcí tvořících předmět zástavy a aktualizovaly její předmět i rozsah. V důsledku toho

se společnost dne 29.08.2006 vzdala zástavního práva založeného zástavní smlouvou ze dne 10.10.2003 a současně

uzavřela k zajištění pohledávek z v.u. smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.04.2003 se společností TISKÁR-

NA EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o. dne 29.08.2006 novou zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu ke strojům ve

vlastnictví zástavce. Na jejím základě byla příslušná nová zástava zajišťující pohledávky výše specifikované zapsána do

Rejstříku zástav. 



3.3. Hospodářský výsledek roku 2006 [tis. Kč]

Účetní zisk roku 2006 celkem 89 918

Rozdělení – příděl do rezervního fondu 4 496

– příděl do sociálního fondu 3 000   

– tantiemy 3 500

– úhrada ztráty minulých let 3 257

– nerozdělený zisk 75 665

3.4. Základní kapitál 

Nominální kapitál Počet akcií 

k 31. 12. 2007    k 31. 12. 2007

(tis. Kč) (ks)

Kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 Kč 1 083 375 108 337 535

3.5. Vlastní kapitál společnosti [tis.Kč]

2005 2006 2007

Základní kapitál 1 083 375 1 083 375 1 083 375

Změny základního kapitálu 0 0 0

Vlastní akcie 0 0 0

Emisní ažio 1 444 1 444 1 444

Ostatní kapitálové fondy 26 887 26 887 26 887

Oceňovací rozdíly z přecenění maj. - 265 -271 -175

Zákonný rezervní fond 13 628 13 628 18 124

Statutární a ostatní fondy 3 846 2 526 3 815

Nerozdělený zisk minulých let 150 0 75 664

Neuhrazená ztráta minulých let 0 -3 257 0

Hospodářský výsledek běžného roku -3 408 89 918 66 015

Vlastní kapitál celkem 1 125 657 1 214 250 1 275 149
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3.6. Závazky

3.6.1. Závazky po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2006 2007

celkem 34 359 36 907

3.6.2. Závazky v cizí měně po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2006 2007 

celkem 4 653 9 365

3.6.3. Závazky vyúčtované k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2007

Brno Inn, a.s. 7 045

BVV Fair Travel, s.r.o. 11 692

CENTREX mezinárodní sdružení 166

EXPO restaurace, a.s. 12 673

Kongresové centrum Brno, a.s. 275

Vlečka Brno, s.r.o. 306

BD – Expo Kft. 741

Vystavki OOO, Moskva 13 675

Messe Düsseldorf GmbH 44 403

Messe Düsseldorf North Amerika 236

Celkem 91 212

3.6.4. Zůstatky závazků k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2007

Brno Inn, a.s. 170

BVV Fair Travel, s.r.o. 212

EXPO restaurace, a.s. 294

Kongresové centrum Brno, a.s. 30

BD – Expo Kft. 100

Vystavki OOO, Moskva 264

Messe Düsseldorf GmbH 3 674

Celkem 4 744



3.6.5. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2007

Messe Düsseldorf GmbH 14 162 tis. EUR 377 004 tis. Kč

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, s.r.o. 94 tis. Kč

Celkem 377 098 tis. Kč

3.6.6. Přehled závazků netto celkem [tis. Kč]

2005 2006 2007

Krátkodobé celkem 391 003 390 699 525 702

Dlouhodobé celkem 439 287 426 529 411 146

pozn. V dlouhodobých závazcích je vykazován odložený daň. závazek v roce 2005 ve výši 28 506 tis. Kč, v roce 2006 ve

výši 34 143 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 29 512 tis. Kč.

V krátkodobých závazcích je krátkodobá půjčka od Messe Düsseldorf ve výši 113 248 tis. Kč. V roce 2008 se předpoklá-

dá započtení tohoto závazku s pohledávkou, která vznikne z plánovaného navýšení základního kapitálu.

Výpočet odložené daňové povinnosti

Stav Odl. daň. závazek (-)

Titul vzniku 31. 12. 2007 Sazba daně Odl. daň. pohledávka (+)

Rozdíl účetní a daňové zůstat. ceny -177 424 19% -33 710

Opravná položka k zásobám 399 21% 83

Opravná položka k pohledávkám 5 747 21% 1 207

Ostatní nedaňové rezervy a čas.rozlišení 13 847 21% 2 908

Celkem -157 431 -29 512

Vliv změny daňových sazeb představuje v r. 2007: snížení odloženého daňového závazku o 7 790 tis. Kč.

3.7. Bankovní úvěr [tis. Kč]

2005 2006 2007

Dlouhodobé úvěry 830 571 699 428 553 714

Bankovní úvěry jsou poskytnuty konsorciem bank v CZK s plovoucí úrokovou sazbou (fixace 3MPRIBORU). Účel: nákup

akcií a výstavba pavilonu F.
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Splatnosti úvěrů:

tis. Kč

Splatnost do jednoho roku 174 857

Splatnost ve 2. až 5. roce 378 857

Splatnost po 5. roce 0

Po splatnosti k rozvahovému dni 0

3.8. Zákonné a ostatní rezervy [tis. Kč]

Počát. stav Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007

rezerva na zástavu ČKA 32 000 0 0 32 000

rezerva na audit 500 500 500 500

rezerva na žalobu o náhradu škody 500 0 0 500

rezerva na žalobu o ušlý zisk 1 000 0 0 1 000

Celkem 34 000 500 500 34 000

3.9. Opravné položky k pohledávkám v provozních nákladech [tis. Kč]

3.9.1. Opravné položky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2007 [tis. Kč] 30 779

z toho:

daňové opravné položky

Opravné položky k pohledávkám v konkurzu (účet 39101) 9 471

Opravné položky k pohledávkám  (účet 39102) 4 330

Celkem 13 801

účetní opravné položky

Opravná položka k pohledávkám (účet 39103) 16 147

Opravná položka k ostatním pohledávkám z obchodního styku (účet 39111) 831

Celkem 16 978



3.9.2. Opravné položky k finančním investicím celkem k 31. 12. 2007 [tis. Kč] 41 984

z toho:

opravné položky k podnikům

s podstatným vlivem (účet 09620) 35 584

opravné položky k půjčkám

k podnikům ve skupině (účet 09660) 6 400

3.9.3. Opravné položky k zásobám celkem k 31. 12. 2007 [tis. Kč] 399

z toho:

k zásobám s nízkou obrátkou 161

k zásobám bez obrátky 238

3.10. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností [tis. Kč]

2005 2006 2007

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží 1 498 439 1 706 534 1 699 917

z toho:

tržby z prodeje vlastních služeb 1 476 437 1 681 115 1 673 811

prodej zboží 22 002 25 419 26 106

Prodej cenných papírů a vkladů 0 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 431 1 187 0

Finanční činnosti 34 462 36 133 34 556

V Brně dne: 13. 2. 2008

Zpracovala: Jana Vaculíková

Odbor účetnictví

Egbert F. Zündorf Jaroslav Rubeš

prokurista prokurista
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Rozvaha 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)

Minulé úč. 

Běžné účetní období období

Ozn. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63) 001 5 017 527 -2 109 795 2 907 732 2 773 950
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 003 4 447 133 -2 078 617 2 368 516 2 413 822
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 137 497 -95 007 42 490 19 235
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0
3. Software 007 110 304 -94 475 15 829 18 785
4. Ocenitelná práva 008 1 617 -366 1 251 183
5. Goodwill (+/-) 009 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 4 722 -166 4 556 16
7. Nedokončený dlouhod. nehmotný majetek 011 20 854 0 20 854 251
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 012 0 0 0 0
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 4 068 767 -1 941 626 2 127 141 2 199 185
B. II. 1. Pozemky 014 70 559 0 70 559 70 559

2. Stavby 015 2 948 938 -1 285 784 1 663 154 1 716 251
3. Samost. movité věci a soubory movitých věcí 016 581 085 -466 109 114 976 105 968
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0
5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1 025 0 1 025 1 025
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 5 597 0 5 597 2 835
8. Poskyt. zálohy na dlouhod. hmotný majetek 021 51 0 51 0
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 461 512 -189 733 271 779 302 547

B. III. Dlouh. finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 240 869 -41 984 198 885 195 402
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 175 734 0 175 734 175 769

2. Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 025 35 610 -35 584 26 277

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 027 6 400 -6 400 0 0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 23 125 0 23 125 19 356
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. f in. majetek 030 0 0 0 0



Minulé úč. 

Běžné účetní období období

Ozn. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) 031 509 075 -31 178 477 897 312 586
C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 7 383 -399 6 984 7 236
C. I. 1. Materiál 033 0 0 0 0

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3. Výrobky 035 0 0 0 0
4. Zvířata 036 0 0 0 0
5. Zboží 037 7 383 -399 6 984 7 236
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 3 139 0 3 139 3 794
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7. Jiné pohledávky 046 3 139 0 3 139 3 794
8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 159 261 -30 779 128 482 58 509
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 153 471 -30 779 122 692 49 957

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0
6. Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 347 0 1 347 2 961
8. Dohadné účty aktivní 056 2 993 0 2 993 4 783
9. Jiné pohledávky 057 1 450 0 1 450 808

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 339 292 0 339 292 243 047
C. IV. 1. Peníze 059 6 425 0 6 425 6 087

2. Účty v bankách 060 332 867 0 332 867 144 660
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 92 300
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 61 319 0 61 319 47 542
D. I. 1. Náklady příštích období 064 61 150 0 61 150 47 490

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0
3. Příjmy příštích období 066 169 0 169 52
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Stav v běžném Stav v minulém 

Ozn. PASIVA Řád. účet. období účet. období

PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)=ř. 001 067 2 907 732 2 773 950
A. Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84) 068 1 275 149 1 214 250
A. I. Základní kapitál (ř. 70+71+72) 069 1 083 375 1 083 375
A. I. 1. Základní kapitál 070 1 083 375 1 083 375

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 0 0
3. Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 28 156 28 060
A. II. 1. Emisní ažio 074 1 444 1 444

2. Ostatní kapitálové fondy 075 26 887 26 887
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 076 -175 -271
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 79 + 80) 078 21 939 16 154

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 18 124 13 628
2. Statutární a ostatní fondy 080 3 815 2 526

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83) 081 75 664 -3 257
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 75 664 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 -3 257
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

ř. 01-(69+73+78+81+85+118) 084 66 015 89 918
B. Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114) 085 1 524 562 1 550 656
B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 34 000 34 000
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4. Ostatní rezervy 090 34 000 34 000

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 411 146 426 529
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 377 098 389 396
3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4. Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 095 0 0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6. Vydané dluhopisy 097 0 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8. Dohadné účty pasivní 099 4 536 2 990
9. Jiné závazky 100 0 0

10. Odložný daňový závazek 101 29 512 34 143



Stav v běžném Stav v minulém 

Ozn. PASIVA Řád. účet. období účet. období

B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 525 702 390 699
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 108 613 78 459

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 113 248 0
3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0
4. Závazky ke spolčeníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 106 0 81
5. Závazky k zaměstnancům 107 179 647 180 735
6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 108 7 322 8 005
7. Stát - daňové závazky a dotace 109 12 458 32 647
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 66 494 62 941
9. Vydané dluhopisy 111 0 0

10. Dohadné účty pasivní 112 35 773 25 739
11. Jiné závazky 113 2 147 2 092

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 553 714 699 428
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 378 857 553 714

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 174 857 145 714
3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0

C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 108 021 9 044
C. I. 1. Výdaje příštích období 119 4 097 3 440

2. Výnosy příštích období 120 103 924 5 604
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Výkaz zisku a ztráty 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)

Skutečnost v účetním období

Ozn. TEXT Číslo řádku sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01 26 106 25 419
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 19 384 17 954
+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 6 722 7 465
II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 1 684 358 1 686 194
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 673 811 1 681 115

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0
3. Aktivace 07 10 547 5 079

B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 1 037 094 993 512
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 150 215 147 038
B. 2. Služby 10 886 879 846 474
+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 653 986 700 147
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 343 609 321 542
C. 1. Mzdové náklady 13 247 360 229 780
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 2 390 4 140
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 83 847 78 199
C. 4. Sociální náklady 16 10 012 9 423
D. Daně a poplatky 17 13 954 34 884
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 149 416 148 715
III. Tržby z prodeje dlouhodobéhoho majetku a materiálu (ř. 20+21) 19 5 960 4 088
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobéhoho majetku 20 4 615 3 255
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 345 833
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

(ř. 23+24) 22 2 808 1 132
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2 790 1 122
F. 2. Prodaný materiál 24 18 10
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v porovozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 25 -7 139 -1 691
IV. Ostatní provozní výnosy 26 15 428 15 061
H. Ostatní provozní náklady 27 25 277 24 056
V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 

(ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27-28+29) 30 147 449 190 658



Skutečnost v účetním období

Ozn. TEXT Číslo řádku sledovaném minulém

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36) 33 0 1 187
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 1 187
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 3 018 3 281
K. Náklady z f inančního majetku 38 0 0
IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů 39 0 0
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů 40 0 0
M. Změna stavu rezerv a oprvaných položek ve f inanční oblasti 41 -998 41
X. Výnosové úroky 42 14 594 9 372
N. Nákladové úroky 43 79 488 83 446
XI. Ostatní f inanční výnosy 44 15 946 23 480
O. Ostatní f inanční náklady 45 10 082 8 085
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0
P. Převod finančních nákladů 47 0 0
* Finanční výsledek hospodaření 

(ř. 31-32+33+37-41+42-43+44-45-46+47) 48 -55 014 -54 252
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 49 26 402 46 207
Q. 1. -  splatná 50 31 033 40 570

2. -  odložená 51 -4 631 5 637
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49) 52 66 033 90 199
XIII. Mimořádné výnosy 53 34 111
R. Mimořádné náklady 54 52 392
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 55 0 0
S. 1. – splatná 56 0 0

2. – odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55) 58 -18 -281
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59) 60 66 015 89 918
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+(53-54)) 61 92 417 136 125

100
101



Přehled o peněžních tocích 
(za rok končící 31. 12. v tisících Kč)

31. 12. 2007 31. 12. 2006

P.     Počáteční zůstatek peněžních prostředků 243 047 215 591
Z.     Účetní zisk, ztráta z běž. č. před zdaněním 92 435 136 406
A.1.  Úpravy o nepeněž. operace  A.1.1. až 5 286 759 214 994
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 149 416 148 715
A.1.2. Oprav. pol., rezervy, přechod. účty 77 064 -3 353
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -4 615 -3 255
A.1.4. Výnosy z dividend 0 -1 187
A.1.5. Vyúčtov. náklad. a výnos. úroky 64 894 74 074
A.* Čistý CF z provoz. činnosti Z. + A.1. 379 194 351 400
A.2.  Potřeba pracov. kapitálu A.2.1. až 3 69 462 -34 412
A.2.1. Pohledávky z provoz. činnosti -62 297 -33 641
A.2.2. Krátkodob. závazky z provoz. činnosti 131 391 -304
A.2.3. Změna stavu zásob 368 -467
A.2.4. Krátkodobý fin. maj. nespadající do peň. prostř. a ekv. 0 0
A.** Čistý CF z provoz. činnosti A.* + A.2 448 656 316 988
A.3.  Výdaje z plateb. úroků s vyj. kap. úr. -79 488 -83 446
A.4.  Přijaté úroky 14 594 9 372
A.5.  Zaplacená DP za běž. činnost a doměrky -27 421 -11 582
A.6.  Mimoř. účet. případy včetně DP m.č. -18 -281
A.7.  Přijaté dividendy a podíly 0 1 187
A.8.  Vyplacené dividendy - přerozdělení 0 0
A.*** Čistý CF z provozní činnosti A.** + A3 až 6 356 323 232 238
B.1.  Výdaje za stálá aktiva -103 016 -57 173
B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 615 3 255
B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B.*** Čistý CF z investiční činnosti B.1. až 3. -98 401 -53 918
C.1.  Změna stavu závazků -156 466 -149 538
C.2.  Dopady změn vl. kap. na pen. př. C2.1. až 6. -5 211 -1 326
C.2.1. Zvýšení zákl. kap. nebo rezerv 0 0
C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kap. společníkům 0 0
C.2.3. Dary, dotace do vl. kap. + C.2.2. a další 0 -6
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 711 -1 320
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly vč. daně -3 500 0
C.*** Čistý CF z finanční činnosti C.1. až 3. -161 677 -150 864
F.   Čistý cash flow     A.*** + B.*** + C.*** 96 245 27 456
R.   Konečný stav peněžních prostř. P. + F. 339 292 243 047



Poštou Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 

CZ – 647 00 Brno

Česká republika

Faxem +420 541 152 999

Telefonem +420 541 151 111

Elektronickou poštou info@bvv.cz

Mám zájem o další zasílání Vašich výročních zpráv

Prosím o vyřazení z Vaší databáze

Prosím zašlete tuto výroční zprávu také na adresu

Firma .........................................................

Jméno a př íjmení ..........................................

Ulice ..........................................................

PSČ/město ...................................................

Země ..........................................................

Telefon .......................................................

E-mail ........................................................

Prosím zašlete mi aktuální kalendář veletrhů

Prosím zašlete mi podrobné informace k následu-

jícím veletrhům

Jméno veletrhu

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Informace pro návštěvníky

Informace pro vystavovatele

Jiná sdělení

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

✄

VELETRHY BRNO
KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV NA ROK 2008 ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Brno 2008
GO 10. – 13. 1.
REGIONTOUR 10. – 13. 1.
Mezinárodní výstava psů 9. – 10. 2.
STYL 13. – 15. 2.
KABO 13. – 15. 2.
COSMETICS 14. – 15. 2.
S1 13. – 15. 2.
OPTA 22. – 24. 2.
SALIMA – Mezinárodní potravinářské veletrhy
SALIMA 4. – 7. 3.
MBK 4. – 7. 3.
INTECO 4. – 7. 3.
VINEX 4. – 7. 3.
MOBITEX 26. – 30. 3.
PRODÍTĚ 26. – 30. 3.
FISHING 26. – 30. 3.
MODELY BRNO 27. – 30. 3.
TECHAGRO 6. – 10. 4.
ANIMAL VETEX 6. – 10. 4.
SILVA REGINA 6. – 10. 4.
Stavební veletrhy Brno
IBF 22. – 26. 4.
SHK BRNO 22. – 26. 4.
URBIS INVEST 22. – 26. 4.
PYROS / ISET 13. – 16. 5.
INTERPROTEC 13. – 16. 5.
TOP Technology Brno 
PLASTEX 13. – 16. 5.
PROFINTECH 13. – 16. 5.
WELDING 13. – 16. 5.
FOND-EX 13. – 16. 5.
VODOVODY – KANALIZACE 20. – 22. 5.
ENVIBRNO 20. – 22. 5.
NO-DIG BRNO 2008- 19. – 20. 5.
AUTOTEC 4. – 8. 6.
STYL 19. – 21. 8.
KABO 19. – 21. 8.
Zelený svět 5. – 6. 9.
MSV 15. – 19. 9.
IMT 15. – 19. 9.
INVEX 6. – 9. 10.
DIGITEX 6. – 9. 10.
INTERKAMERA 6.- 9. 10.
HOSPIMedica Brno / Central Europe 21. – 24. 10.
SPORT Life 6. – 9. 11.
boat Brno 6. – 9. 11.
Caravaning Brno 6. – 9. 11.
Minerály 22. 11.
VÁNOČNÍ TRHY 12. – 21. 12.
Stavební centrum EDEN 3000 2. 1. – 30. 12.

kromě 24. – 26. 12.
INTERCANIS 28. – 29. 6.
GAUDEAMUS 21. – 24. 10.
Praha
SCHOLA NOVA 1. – 3. 4.
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