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umění, výjimečná dokonalost

výkonu určité činnosti, při níž

je zpravidla angažována celá

osobnost, složkami

intelektuálními i citovými.

Jde o mimořádnou subjektivní

dispozici, kdy výkon, podmíněný

často technickým cvikem, nemůže

být nahrazen činností někoho

jiného. V širším smyslu se mluví

o umění ve styku s lidmi, o umění

řídit kolektivní práci, o umění

komunikovat, o umění obchodu... 



obchodu

navazovat kontakty

podnítit zdravou soutěž

spoluvytvářet nové trendy

zprostředkovat příležitosti

komunikace

Veletrhy Brno

Umění



umění obchodu



Veletrhy jsou centrem

mezinárodního obchodu.

Mezinárodní veletrhy v Brně

to již řadu let úspěšně dokazují.

Přispívají tím k dobrým

výsledkům zahraničního

obchodu České republiky.
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Vážení obchodní přátelé, 

mottem mého úvodního slova předkládané výroční zprávy společnosti Veletrhy Brno je

myšlenka Petera F. Druckera, ekonoma považovaného za otce moderního managementu,

podle níž „účelem businessu je stvořit a udržet si zákazníka“. Lapidárně totiž vyjadřuje

nejen podstatu podnikání naší společnosti, ale především smysl a cíl účasti převážné

většiny těch, jimž nabízíme naše služby a pro něž k dosažení tohoto účelu vytváříme na

veletrzích v Brně vhodné podmínky a prostředí.

Výsledky uplynulého roku, který byl prvním uceleným hospodářským obdobím našeho

členství v Evropské unii znovu dokazují, že business v uvedeném pojetí svůj účel na

brněnském výstavišti úspěšně plní. Brno se stále zřetelněji stává průsečíkem

mezinárodních setkání f irem a odborných návštěvníků rozšířeného evropského

ekonomického prostoru, místem nových obchodních příležitostí a vzniku nových

obchodních vztahů. 

Označení Brna jako „Central European Exhibition Centre“ není nadsázkou. Podíl

zahraničních f irem z celkového počtu vystavovatelů na veletrzích v Brně se blíží jedné

třetině; polovina z nich má své sídlo v původních zemích EU, třetina pochází z nových

členských zemí. Více než 50 procent f irem k nám přijíždí uzavřít konkrétní obchody

a hledat nové zákazníky. Potenciálními partnery jsou jim – vedle českých firem, převážně

malých a středních podnikatelů – zahraniční návštěvníci, jejichž strukturu v roce 2005

tvořili z více než 80 % odborní návštěvníci z nových členských zemí Evropské unie.

Vysoký podíl, téměř 68 %, přitom tvořili „decision makers“ s kompetencí dojednat

a uzavřít obchod.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTA
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Bilance uplynulého období je pro každou společnost nejen ohlédnutím zpět, ale

především zhodnocením její výchozí pozice pro nejbližší období i rozvojového potenciálu

v delší časové perspektivě. Veletrhy Brno budou na domácí veletržní scéně i na trhu

veletržního průmyslu střední Evropy prosazovat svoji dosavadní firemní strategii. S týmem

zkušených manažerů chceme našim klientům i do budoucna nabízet osvědčené koncepce

veletržních projektů schopných naplňovat jejich marketingové cíle. Operativně a ve

spolupráci s příslušnými obory budeme reagovat na poptávku trhu přípravou nových

veletržních projektů. S tím počítá i dlouhodobý program rozvoje brněnské veletržní

infrastruktury.  

Globální působnost mateřské společnosti Messe Düsseldorf otevírá zajímavé možnosti

rozšíření dosavadní spolupráce, z níž v konečných důsledcích opět mohou profitovat naši

klienti. Naše dceřiná společnost, která od roku 2002 úspěšně působí v Moskvě, je

připravena poskytnout asistenci tuzemským firmám, jejichž zájem o vstup na mimořádně

perspektivní ruský trh lze v nejbližší budoucnosti očekávat.

Dovolte mi, abych neméně výstižnou myšlenkou stejného autora své úvodní slovo také

zakončil: „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je tvořit ji“. 

Herbert Vogt

předseda představenstva
a.s. Veletrhy Brno

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTA
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Vážené dámy a pánové,

Představenstvo a vedení akciové společnosti Veletrhy Brno Vám jako každoročně

předkládá shrnutí výsledků uplynulého hospodářského roku, které navazují na dynamický

rozvoj předchozích let a které naplňují základní cíle dlouhodobé firemní strategie. 

Strategie společnosti se opírá o čtyři základní pilíře, kterými jsou:

internacionalizace veletrhů

rozvoj infrastruktury

synergie

spolupráce s městem a podpora businessu v regionu.

Svými podnikatelskými aktivitami si i nadále udržujeme vedoucí pozici na středoevrop-

ském výstavním trhu s podílem téměř jedné třetiny. V České republice činil náš podíl na

auditovaném výstavním trhu v loňském – lichém roce 59%. Podíl na trhu kolísá v závislosti

na periodicitě veletrhů. V lichých letech se koná méně veletrhů – nekonají se například

potravinářské veletrhy Salima, Techagro + Animal Vetex + Silva Regina a další. Proto bývá

v těchto slabších letech nižší rozsah výstavní plochy. V sudých, silnějších letech, se podíl

BVV pohybuje na auditovaném trhu mezi 62 – 63%.

Celkové statistické výsledky roku 2005:

V roce 2005 uspořádala naše společnost v areálu výstaviště 29 vlastních veletrhů

a výstav. Dále pronajala plochu v areálu pro 2 hostující akce organizované obchodním

úsekem (MVP a Intercanis) a 26 akcí organizovaných útvarem Meziveletržních aktivit.

Mimo areál výstaviště byl uspořádán jeden veletržní projekt Schola Nova v Praze.

Veletrhy Brno pronajaly v roce 2005 celkem 350 051 m2 čisté výstavní plochy. Celková

netto výstavní plocha vč. zvláštní předváděcí plochy (ZPP) pak dosáhla 589 232 m2.

Z toho ZPP u vlastních projektů činila 106 936 m2 a u hostujících akcí (f iremní

prezentace, sportovní a kulturní akce, kongresy apod.) 132 015 m2. 

Brněnské projekty navštívilo 795 789 platících návštěvníků, z toho bylo 51 868 (tj. 6,5%)

ze zahraničí – celkem z 93 zemí. Počet zahraničních návštěvníků byl zjišťován na základě

evidence registračních karet. Pražský veletrh Schola Nova navštívilo celkem 4 652

návštěvníků. Celková návštěvnost našich akcí včetně účastníků meziveletržních akcí

a kongresů pak dosáhla 1 065 497 osob.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENST VA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO A STAVU JEJÍHO MAJETKU

ZA ROK 2005
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Na veletrzích pořádaných Veletrhy Brno se představilo 9 531 vystavovatelů a 1 429

dalších zastoupených firem bez vlastního stánku – celkem z 61 zemí. Celkem se akcí

v roce 2005 zúčastnilo 10 960 firem.

Nejúspěšnější veletrhy roku 2005 podle jednotlivých parametrů:

Největší čistá pronajatá plocha byla na těchto veletrzích:

Stavební veletrhy (IBF aj.) 69 238 m2

MSV + IMT 66 354 m2

Autosalon 34 341 m2

INVEX 23 761 m2

IDET 16 804 m2

Spotřební veletrhy 16 115 m2

Největší celkovou návštěvnost zaznamenaly v roce 2005 tyto veletržní projekty:

Autosalon 142 873 návštěvníků

MSV + IMT 104 837 návštěvníků

INVEX 103 640 návštěvníků

Stavební veletrhy (IBF aj.) 99 650 návštěvníků

Vánoční trhy 68 756 návštěvníků

Spotřební veletrhy 65 429 návštěvníků

Nejvyššího obratu dosáhly projekty:

MSV + IMT 382,7 mil. Kč

Stavební veletrhy (IBF aj. 211,6 mil. Kč

Autosalon 109,5 mil. Kč

INVEX 81,3 mil. Kč

IDET 65,2 mil. Kč

EMBAX PRINT 63,8 mil. Kč

Ekonomické výsledky společnosti

Na celkovém obratu z obchodní činnosti v roce 2005 (1 503,3 mil. Kč) se podílely

následující tržby:

prodej plochy 57,3% (860,8 mil. Kč)

realizace expozic 14,9% (224,3 mil. Kč)

přívody 6,5% ( 97,9 mil. Kč)

akce mimo areál 13,2% (198,1 mil. Kč)

hostující akce 1,7% (26,3 mil. Kč)

dlouhodobé pronájmy a ost. obchodní činnosti 6,4% (95,9 mil. Kč)

ZPRÁVA PŘEDSTAVENST VA 

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO

A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2005
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Za rok 2005 činily celkové výnosy společnosti Veletrhy Brno celkem 1 557,0 mil. Kč a celkové

náklady 1 541,5 mil. Kč.

Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl hodnoty 15,5 mil. Kč.

Koncem roku 2005 činil celkový stav majetku společnosti Veletrhy Brno 2 836,0 mil. Kč.

Vlastní kapitál z toho činil 1 125,6 mil. Kč. Základní kapitál ve výši 1 083,3 mil. Kč je

složen ze 108 337 535 ks akcií na majitele.

Z celkové částky úvěru 2 100 mil. Kč (1 800 mil. Kč syndikovaný úvěr, 300 mil Kč úvěr na

pav. F) bylo do konce roku 2005 splaceno 1 269,4 mil. Kč a ke dni 31. 12. 2005 činil

zůstatek úvěru 830,6 mil. Kč. V průběhu roku 2005 došlo k revizi stávajících úvěrových

smluv a k úpravě splátkového kalendáře. Nyní je bankovní úvěr poskytnut v CZK s plovoucí

úrokovou sazbou a konečnou splatností v roce 2012.  

Krátkodobý finanční majetek činil k 31. 12. 2005 celkem 215,6 mil. Kč.

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych na základě výše uvedených skutečností konstatoval, že Veletrhy Brno a. s.

splnily ve fiskálním období roku 2005 plánované ukazatele svého finančního rozvoje

a úkol zajistit dostatečné zdroje na f inancování svých závazků – především splátky úvěru

u konsorcia bank. 

Jiří Škrla

generální ředitel
a místopředseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENST VA 

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO

A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2005
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Hlavní cíle Veletrhů Brno 

upevnění pozice firmy ve středoevropském měřítku

zajištění středoevropských parametrů veletržních akcí

udržení a zlepšení kvality výstavního areálu, služeb

rozšiřování veletržního programu

růst hospodářských výsledků a zvýšení hodnoty f irmy

Východiska – makroekonomické trendy České republiky (Zdroj: ČSÚ, ČNB, MF ČR)

Aktuální makroekonomický vývoj:

dlouhodobě stabilní vývoj české ekonomiky – HDP v roce 2005 meziročně vzrostl o 6% 

hospodářský růst je tažen exportem, domácí spotřebou a kapitálovými investicemi

podniků

růst je doprovázen nižší inflací na úrovni 3%

tendence hospodářského růstu je typická pro celý středoevropský region (nových

členských zemí EU pro rok 2006 a další období)

Střednědobý scénář vývoje ekonomiky: 

v příštích letech se tempo růstu středoevropských ekonomik mírně zrychlí (5 až 8%)

prohloubí se harmonizace středoevropských trhů

výdaje domácností na spotřebu by měly růst proporcionálně k růstu HDP

bude přetrvávat dynamika přílivu přímých zahraničních investic

kapitálové investice, stavební činnost, spotřeba domácností, vývoz budou

dosahovat pozitivních přírůstků

Česká republika 

Díky své strategické poloze v centru Evropy je Česká republika atraktivní pro zahraniční

investory. 

Mnoho zahraničních společností volí Českou republiku jako své působiště také díky

dobrým logistickým podmínkám, vhodné infrastruktuře a kvalif ikované pracovní síle.

Z druhé strany je ČR v zahraničí stále relativně málo známá, splývá s image východní

Evropy a zahraniční subjekty nerozlišují mezi státy střední Evropy a východní Evropy.

1. Základní cíle, priority a podnikatelské záměry BVV pro léta 2006/2007

Hlavním cílem Veletrhů Brno je dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy a upevnění

pozice veletržní správy a výstaviště jako vedoucí veletržní správy s nejkvalitnějšími

veletržními akcemi v regionu střední Evropy (nových zemí EU a Rakouska).

Společnost chce být vnímána zákazníky, akcionáři, zaměstnanci a veřejností jako

důvěryhodný, spolehlivý, ochotný a flexibilní partner, který nabízí kvalitu, kvalitní

infrastrukturu výstaviště, organizace akcí a profilu vystavovatelů a návštěvníků.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2006
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S cílem vydělení unikátní pozice Veletrhů Brno mezi veletržními správami střední Evropy je

v roce 2006 postupně zaváděna a prosazována „středoevropská marketingová strategie“,

vydělující Veletrhy Brno a.s. jako vedoucí veletržní správu nejen v České republice, ale v celém

hospodářsky dynamickém regionu nových zemí EU. Kampaň  „Central European Exhibition Center“

a „Central European Trade Fairs“ je založená na vysoké kvalitě výstavního areálu a dosavadní

mezinárodnosti pořádaných akcí.  Strategie má za cíl

překonat psychologickou bariéru malého domácího trhu ČR (SR)

a tím zatraktivnit účast pro evropské a zámořské firmy

zvýšit celkovou prestiž f irmy vůči zahraničí a mezi veletržními správami

poukázat na komparativní výhody firmy oproti tuzemské konkurenci středoevropského

regionu

poukázat na skutečnost, že základní portfolio veletrhů BVV má nejlepší ukazatele ve

srovnání se středoevropskou konkurencí.

Veletržní kalendář BVV pro rok 2006 představuje celkem 41 veletrhů pořádaných v areálu

výstaviště v šestnácti společných kalendářních termínech a jeden projekt v Praze. 

Areál výstaviště bude rovněž doplňkově  pronajímán externím subjektům pro hostující veletrhy

a výstavy, např. Mezinárodní výstavu psů, INTERCANIS, Gaudeamus, Svět knihy, Zelený svět,

a také pro další aktivity, např. kongresy, konference, f iremní a propagační akce, koncerty,

Autokino, apod. Ročně se jedná o více než 300 akcí.

1.1. Záměry při organizování výstavních akcí

V roce 2006 se rozšiřuje výstavní kalendář o další nové projekty, a to: 

VODOVODY-KANALIZACE, které tvoří ve spojení s veletrhem ENVIBRNO Ekologické veletrhy

FINTECH prezentující technologie pro povrchové úpravy

PLASTEX pro obor plastů, pryže a kompozitů

URBIS INVEST se zaměřením na investice, finance, reality a technologie pro města a obce –

tvoří potenciál pro budoucí rozvoj Stavebních veletrhů

MODELY BRNO – specializovaný modelářský veletrh

Pro rok 2007 připravujeme tato témata:

Nový projekt GOLF ve dvou rovinách – v rámci veletrhu GO chceme podpořit prezentaci ČR

jako důležité golfové destinace a při veletrhu SPORT Life přispějeme k masivní prezentaci

golfu pro veřejnost

V únoru 2007 doplní veletrhy STYL/KABO obor technických textilií a bytového textilu

v podobě prezentace klastru CLUTEX

Dalším projektem, který se bude poprvé prezentovat v rámci veletrhu STYL, je Cosmetics

pro branži kadeřnictví a kosmetiku

Stávající rozvoj veletrhů INVEX-DIGITEX směrem k digitálním a multimediálním

technologiím tvoří východisko pro profilaci brněnského výstaviště jako multimediálního

centra (projekt Media Hall) 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2006
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Jedním z prioritních cílů společnosti je posílit mezinárodní charakter jednotlivých projektů.

Je nutno  zintenzivnit spolupráci se zahraničími zástupci (naše stávající zastupitelská síť čítá

31 zástupců ve 29 zemích světa) a se státními institucemi České republiky působícími v daných

teritoriích. Prioritami zůstávají především:

středoevropské země (Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko) v rámci profilace Brna

jako Středoevropského veletržního centra pro tato teritoria

Německo jako nejvýznamnější partner České republiky v zahraničním obchodu

Dálný východ – s cílem podpořit zahraniční obchod mezi asijskými a středoevropskými firmami

Důraz přitom klademe jak na reprezentativní zastoupení vystavovatelů, tak na odborné

a kvalitní návštěvníky. V souvislosti s posílením internacionalizace veletrhů a především

s akvizicí návštěvníků a vystavovatelů z Dálného východu se musíme více zaměřit na služby

spojené s veletržní účastí s důrazem na matchmaking a hospitality. 

Významným krokem v tomto směru je zasedání mezinárodní asociace InterEXPO v květnu 2006.

Zástupci významných společností světového veletržního průmyslu a vládních institucí bez

nadsázky doslova „objevili“ Brno jako poskytovatele služeb nejvyššího standardu. Tento

nesporný úspěch firemní diplomacie je třeba plně zužitkovat a rozvíjet do budoucna.

1.2. Komplexnost služeb a přidaná hodnota pro vystavovatele a návštěvníky

Našim vystavovatelům i návštěvníkům chceme prodloužit tzv. „hodnotový řetězec“, a to

především poskytováním komplexních služeb nabízených „Sekcí doprovodných služeb“.

Mezi tyto služby patří především již zmiňovaný matchmaking vystavovatele s návštěv-

níkem prostřednictvím Business Centra. 

Další službou – přidanou hodnotou k veletržní účasti – je celoroční prezentace v elektro-

nickém katalogu EXPOCONTACT, nebo projekt kombinované vstupenky na veletrh

umožňující zdarma jízdu v MHD.

Společnost Veletrhy Brno se profiluje jako kvalif ikovaný poradce v oblasti výstavnictví.

V rámci těchto aktivit chceme dále využít interaktivní semináře „Jak lépe uspět na

veletrhu“ a „Veletržní expozice klíčem k úspěchu“ .

Při realizaci expozic v tuzemsku budeme jednoznačně prosazovat individuální přístup.

Naší konkurenční výhodou je  garance vyššího standardu a široká škála nabízených služeb. 

V zahraničí budeme rozšiřovat objem výstavby expozic, a to jednak pro Messe Düsseldorf

prostřednictvím stálé provozovny v Düsseldorfu, a také v Rusku prostřednictvím dceřiné

společnosti Vystavki Brno ooo Moskva.

Budeme se podílet na pořádání of iciálních účastí České republiky na veletrzích

v zahraničí. Zároveň chceme získat pozici oficiálního dodavatele veletržních expozic pro

rozhodující evropské centrály globálně působících firem. 

Brněnské výstaviště možno využít jako zázemí f irem z Dálného východu, které hodlají

působit na středoevropském trhu, tzn. v ekonomickém regionu, na který se společnost

Veletrhy Brno především orientuje.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2006
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S Městem Brnem a Jihomoravským krajem hodláme i nadále spolupracovat na dalších

společných projektech s cílem podpory regionu a jeho rozvoje, především pak na

zkvalitnění infrastruktury ve městě a kraji vč. rozšíření leteckého spojení Brna se světem.

1.3. Investiční záměry

Naším cílem je neustále zkvalitňovat infrastrukturu brněnského výstaviště a jeho okolí.

V krátkodobém horizontu chceme zlepšit dostupnost zadní části areálu – nový vchod

z ulice Hlinky – v návazností na MHD. Předpokládané otevření 2007/2008.

Další  z priorit je také bezpečnost na výstavišti. K monitorování stavu slouží např. nově

zavedená webová kamera.

Vybrané projekty se na plnění záměrů BVV budou podílet následovně:

GO / REGIONTOUR

GO

Setkání profesionálů z oblasti cestovního ruchu: významných českých cestovních

agentur a kanceláří, zahraničních touroperátorů a národních turistických centrál.

REGIONTOUR 

Jediná akce představující turistické možnosti v regionech České republiky a celé oblasti

střední Evropy

Rozsáhlá spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism dále zkvalitnit MEETING POINT – workshop před-

stavitelů tuzemských subjektů v oblasti cestovního ruchu se zahraničními touroperátory.

Nový projekt – GOLF.

ST YL/KABO

Veletrhy módy STYL a KABO jsou největší oborovou prezentací v zemích střední Evropy. 

Vysoký podíl zahraničních návštěvníků (11,7% ) i vystavovatelů (37%). 

Komerční charakter podtrhuje akce “Dny nákupčích”. 

V únoru 2007 doplní veletrhy STYL/KABO obor technických textilií a bytového textilu

v podobě prezentace klastru CLUTEX

Dalším projektem, který se bude poprvé prezentovat v rámci veletrhu STYL, je Cosmetics

pro branži kadeřnictví a kosmetiku

OPTA

Nejvýznamnější prezentace oční optiky a oftalmologie v regionu střední Evropy. 

Vysoce odborná akce pořádanou ve spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů. 

Cílem je další zkvalitnění služeb a podmínek pro vystavovatele a návštěvníky ve

spolupráci s oborovým svazem.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2006
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MOBITEX / PRODÍTĚ / RYBAŘENÍ / MODELY BRNO

MOBITEX

Největší tuzemská prezentace českých nábytkářů, bytového textilu, kuchyňského

vybavení, potřeb pro děti, rybáře a nově také pro modeláře.

Spolupráce s Asociací českých nábytkářů a Design Centrem ČR.

Další rozvoj projektu DESIGNSTORY 

Ve spolupráci s veletrhy INVEX a DIGITEX dále profilovat segment s názvem Technologie

& Design, který představuje trendy „bydlení s elektronikou“.

Novými tématy jsou projekty Design4Life a prezentace bílé techniky ve spojení se

stávajícími projekty Technologie&Design a Tescoma Hall.

Stavební veletrhy IBF / SHK / ELEKTRO / URBIS INVEST 

Podle hodnocení FIEC (Evropská federace stavebního průmyslu) jde o jediný stavební

veletrh mezinárodního významu pořádaný ve střední Evropě s vysokým zastoupením

odborné veřejnosti

Nově koncipovaný veletrh URBIS INVEST se zaměřením na investice, f inance, reality

a technologie pro města a obce – tvoří potenciál pro budoucí rozvoj Stavebních veletrhů

PYROS/ISET / INTERPORTEC / PLASTEX / FINTECH / WELDING / FOND-EX

PYROS/ISET, INTERPROTEC

Největší prezentace bezpečnostního průmyslu zaměřená na prostředky integrovaného

záchranného systému v prostoru střední Evropy.

Společně tvoří PYROS/ISET a INTERPROTEC komplex „bezpečnostních veletrhů“, díky

nimž bezpečnostní průmysl vystupuje jako samostatné odvětví ekonomiky.

TOP TECHNOLOGY = PLASTEX + FINTECH + WELDING + FOND-EX

Rok 2006 je společnou premiérou pro komplex čtyř technologických veletrhů, a to

nejvýznamnějších veletrhů slévárenské a svařovací techniky v zemích střední a východní

Evropy WELDING a FOND-EX, a nových specializovaných veletrhů FINTECH a PLASTEX,

jejichž vznik reaguje na vysokou poptávku v odvětvích povrchových úprav a zpracování

plastů, pryže a kompozitů.

Bienální cyklus pořádání těchto odborných veletrhů je optimálním časovým intervalem

k prezentaci výsledků rozvoje jejich oborů.

VODOVODY-KANALIZACE

Ve spojení s mezinárodním veletrhem techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

ENVIBRNO vytváří vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE unikátní „ekologické

veletrhy“. 

Nosnou částí doprovodného programu těchto ekologických veletrhů je tradiční

Envikongres konaný pod záštitou ministerstev životního prostředí, zemědělství,

průmyslu a obchodu.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2006
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AUTOTEC

Jediný veletrh ve střední Evropě zaměřený na užitková vozidla. 

Mezinárodním sdružením výrobců automobilů O.I.C.A. pravidelně řazen do prestižního

kalendáře. 

Profituje ze silné výrobní základny tohoto odvětví v České republice a střední Evropě

a z významných investic ze zahraničí směřujících do automobilového průmyslu.

MSV / IMT

Odborný, rozsahem i počtem vystavovatelů největší oborový veletrh v nových členských

zemích EU.

Má stěžejní význam pro český průmysl a jeho konkurenceschopnost v mezinárodním

měřítku.

Strojírenská a elektrotechnická výroba patří mezi sektory s vysokým potenciálem růstu

zejména v oblasti výrobků a subdodávek do automobilového a elektrotechnického

průmyslu a tvoří 50 % českého vývozu.

Nová koncepce pro rok 2006 umožní posílit perspektivní obory a vytvořit prostor pro růst

oborových celků MSV. Hlavním tématem MSV 2006 je projekt Automatizace, který je

považován za největší oborovou přehlídku v regionu střední Evropy.

INVEX/DIGITEX

Symbióza dvou paralelně pořádaných veletrhů s odlišným zaměřením: INVEX – výhradně

pro profesionály využívající ICT technologie pro svůj business, DIGITEX – reakce na

rostoucí zájem o spotřební elektroniku a digitální zábavu.

Rozvojové projekty: Franchise Meeting Point, Technologie&Design, výstava Zlaté časy

médií a řada dalších speciálních projektů a prezentací pro malé a střední podnikatele

a zástupce krajů, měst a obcí.

Koncepční novinky – zejména členění tématických celků v rámci samostatné sekce

Conferences & Events po dnech – jsou dalším příspěvkem k vyšší spokojenosti vystavovatelů

i návštěvníků. 

SPORT Life / boat Brno / Caravaning Brno

Patří mezi nejvýznamnější sportovní veletrhy svého druhu ve střední Evropě. 

Cílem je zvýšit mezinárodnost (střední Evropa, Asie) s využitím spolupráce s Messe Düsseldorf 

Význam veletrhu je podpořen bohatým doprovodným programem, kterého se účastní

přední české i světové osobnosti ze světa sportu.

Nový projekt – GOLF.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2006
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Město Brno považuje svůj výstavní areál za jeden z nejdůležitějších brněnských podniků.

Brněnské výstaviště zaujímá v našem městě historicky mimořádné a nezastupitelné

místo. Z toho plyne i provázanost mezi činností města a a. s. Veletrhy Brno a zájem

města na spolurozhodování o budoucnosti a vlastnické struktuře veletržního areálu. Ten

přináší brněnskému regionu již desítky let prospěch v prohlubování a rozšiřování vztahů

mezi obchodními a průmyslovými f irmami. Současně je stále více i místem kongresových

aktivit. To dává vzniknout i novým pracovním příležitostem v navazujících službách

a celkově představuje pro město nezanedbatelné ekonomické přínosy. Veletrhy se tak

zejména v posledním desetiletí staly zásadními stabilizujícími složkami hospodářství

Brna a okolí. 

Brněnské výstavní aktivity kromě toho přinášejí městu také mnoho významných

politických kontaktů a napomáhají k rozvíjení obchodní a hospodářské činnosti mezi

Českou republikou a ostatními zeměmi Evropské unie. Po našem vstupu do EU

zaznamenaly veletrhy dvacetiprocentní nárůst vystavovatelů z původních zemí EU

a tento trend pokračoval i v dalších letech. Velmi dobrý mezinárodní kredit výstaviště

láká do Brna stále více zahraničních návštěvníků. Potěšitelný je dynamický růst kontaktů

s vyspělými zeměmi Asie, který pro budoucnost představuje zajímavý potenciál. I díky

tomu mohla být obnovena zdejší pravidelná letecká doprava a zahájena přestavba

brněnského letiště. A nemalé prostředky vynakládáme také do rozvoje dopravní

infrastruktury tak, aby město odpovídalo evropským standardům.

Prostřednictvím veletrhů je dnes Brno známé po celém světě a v Evropě – zejména střední

a východní – je díky novým i tradičním veletržním projektům lídrem výstavnictví.

Naprostá většina veletržních akcí dominuje na veletržní scéně České republiky. To vše má

výrazné multiplikační efekty v životě města. Jsem pevně přesvědčen, že společnost

Veletrhy Brno bude i v příštích letech zárukou kvality českého výstavnictví

a nejvýznamnější společností reprezentující jihomoravskou metropoli doma i ve světě. 

Richard Svoboda

primátor statutárního města Brna
předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a.s.

ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA





umění navazovat kontakty



Jedním z nejdůležitějších cílů

vystavovatelů i návštěvníků,

kteří veletrhy v Brně využívají,

je vyhledávání kontaktů.

Předností veletrhů v Brně je,

že dokáží propojit osoby a firmy

bez ohledu na jazykové,

kulturní nebo geografické

hranice.
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Hlavní akcionáři společnosti k 31. 12. 2005

podíl na zákl. 

Název držitele akcií počet akcií 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 obchodní 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. Veletrhy 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 sloučení 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 (výstavářských) služeb převážně právnickým osobám. Společnost se dále

zabývá pronájmem vlastních nemovitostí.

PROFIL SPOLEČNOSTI

BRNO INN,

a.s.

BVV Fair Travel,

s.r.o.

Expo Restaurace,

a.s.

BVV, 

s.r.o.

Kongresové 

centrum Brno, a.s.  

Vlečka BVV, 

s.r.o.

BD-EXPO, 

s.r.o.

Vystavki 

Brno ooo 

Dceřiné společnosti
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Akciová společnost Veletrhy Brno vlastní a provozuje veletržní areál o rozloze 667.000 m2

se šestnácti pavilony. K 31. 12. 2005 činila celková hrubá výstavní plocha 194.512 m2,

s hrubou krytou plochou v pavilonech 113.544 m2 a hrubou výstavní plochou 80.968

čtverečních metrů.

Společnost Veletrhy Brno disponuje většinovým podílem v majetku osmi dceřiných

společností. Jejich činnost vesměs souvisí s jejím hlavním předmětem podnikatelské

činnosti a slouží k rozšíření nabídky služeb především účastníkům veletržních projektů,

které společnost pořádá. 

PROFIL SPOLEČNOSTI





umění podnítit zdravou soutěž



Konkurenční prostředí veletrhů

v Brně prověřuje a naznačuje

šance vystavujících firem

na jejich budoucí komerční

úspěchy na trhu. Nastavením

zrcadla veletrhy vytváří u firem

podněty k jejich dalšímu

rozvoji.
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UFI – Globální asociace veletržního průmyslu je nevládní organizací se sídlem v Paříži. Sdružu-

je organizátory veletržních a výstavních akcí z celého světa. Členství v této prestižní organiza-

ci je pro vystavovatele a návštěvníky orientačním vodítkem, dobrou referencí a jednou z garancí

kvality veletržních projektů, pro něž při zařazování do kategorie mezinárodních veletrhů Aso-

ciace 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, WELDING, 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 Slo-

venské republice SOVA, Českého veletržního a výstavního společenstva ČVVS a sekce veletr-

hů a výstav Hospodářské komory ČR. Je dobrovolným sdružením f irem podnikajících

v českém veletržním průmyslu. Hlavní cíle, na jejichž prosazování se a.s. Veletrhy Brno pro-

střednictvím svých zástupců aktivně podílí, spočívají v integraci a formování veletržního

průmyslu ČR ve vztahu k mezinárodnímu trhu, v podpoře profesionalit y všech subjektů čes-

kého výstavního trhu a implementaci mezinárodních standardů a konečně v ochraně hos-

podářských 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 CENTREX členem UFI. V současné době sdružuje 16 významných

organizátorů veletržních a výstavních akcí z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska,

Ukrajiny a Rumunska. Hlavní poslání unie spočívá v podpoře transparentnosti, spolehlivosti,

skutečné tržní hodnotě veletržních statistik prostřednictvím nezávislých auditů prováděných

podle mezinárodně uznaných standardů, a dále ve spolupráci v oblasti veletržního průmyslu

členských zemí i v rámci celého evropského kontinentu. Centrex plní úlohu shromažďovatele

a poskytovatele znalostí o veletržním průmyslu – Exhibition Knowledge Provider – střední

a východní Evropy. Funkci výkonného ředitele CENTREX zastává Jiří Knop, vedoucí odboru

zahraničních zastoupení a.s. Veletrhy Brno.

INTEREXPO – Asociace organizátorů kolektivních národních účastí na mezinárodních veletrzích

a výstavách.

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

výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko.

ČLENST VÍ A. S. VELETRHY BRNO

V ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH
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Zahraniční seskupení, která spolupracují s projekty a.s. Veletrhy Brno

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

ČLENST VÍ A. S. VELETRHY BRNO 

V ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH



umění spoluvytvářet nové trendy



Veletrhy v Brně jsou

organizovány ve spolupráci

s oborovými profesionály.

Přispívají k rozvoji oborů

a v řadě případů předjímají

směry jejich dalšího vývoje. 
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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 Electronics Association • Agrární komora ČR • ALS – Asociace

leasingových společností • AOP – Asociace 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 • Asociace krajů

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

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

Asociace realitních 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 textilního, oděvního

a kožedělného průmyslu • AVDK – Asociace výrobců a dovozců jízdních kol

a velomateriálů  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 petrolejářského průmyslu a obchodu • 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 společnost • Česká technická

univerzita v Praze • České ekologické manažerské centrum • Českomoravská

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 dopravců • 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 elektrotechnická 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 manipulaci s materiálem • OHK Brno –

Obchodní a hospodářská komora Brno • OSCAR – Odborné sdružení dovozců, prodejců,

výrobců, uživatelů karavanů, obytných automobilů, jejich příslušenství, náhradních dílů

a doplňků • Ovocnářská 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 •

SESKUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ SPOLUPRACUJÍ

NA PROJEKTECH A.S. VELETRHY BRNO
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SDZT – Sdružení dovozců zemědělské techniky • SISA – Sdružení importérů součástí

automobilů • SPIS – Sdružení pro informační společnost • Společenstvo cukrářů ČR •

Společenstvo českých optiků a optometristů • Společenstvo výrobců a prodejců

zdravotnických pomůcek • Společnost přátel žehu • SPP – Svaz podnikatelů v polygrafii

• SPPaC – Svaz průmyslu papíru a celulózy • SPPC – Společnost průmyslu papíru

a celulózy • Správa českých center • SPS – Svaz podnikatelů ve stavebnictví • SSL ČR –

Svaz spedice a logistiky ČR • STP – Společnost 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 dodavatelů

strojírenské techniky • Svaz výrobců nealkoholických nápojů • Svaz zaměstnavatelů

a podnikatelů v dopravě • Svaz zpracovatelů plastů • SVDSZ – Svaz výrobců

dřevozpracujících strojů a zařízení • SYBA – obal. asociace, sdružení výrobců a prodejců

obalů, obal. materiálů a balicích strojů • SYMAS – Sdružení f irem v oboru systémy

manipulace a skladování  T Teplárenské sdružení  U UICB – Mezinárodní unie stavebních

center • Unie výrobců krmiv ČR  V Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně •

Vysoké učení technické v Brně • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Praha

SESKUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE, 

KTERÁ SPOLUPRACUJÍ NA PROJEKTECH A.S. VELETRHY BRNO



umění zprostředkovat příležitosti



Smyslem veletrhů není pouze

naplnit veletržní haly, ale

vytvořit pro účastníky veletrhů

ideální prostředí pro jejich

business. Veletrhy Brno toto

umění ovládají. Dokazují

to spokojení vystavovatelé

a návštěvníci, kteří se do

Brna vracejí.  
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Představenstvo:

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Členové představenstva:

Werner Matthias Dornscheidt

Egbert Franz Zündorf

Leo Venclík

Helmut Wilhelm Winkler

Manfred Kotschedoff

Miloslav Humpolíček

Rostislav Slavotínek

Dozorčí rada:

Richard Svoboda předseda

Joachim Erwin místopředseda

Petr Mayer člen

Vedení společnosti:

Jiří Škrla generální ředitel

Egbert Franz Zündorf ekonomický náměstek generálního ředitele

Aleš Pohl 1. náměstek generálního ředitele

Jaroslav Hloušek 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 podnikovou ekonomiku, hospodářskou politiku, f inanční 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 společnosti 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.

PŘEDSTAVENST VO
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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 nastoupil u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 odpovědný

za zahraniční účasti. Od roku 2002 je ekonomickým náměstkem společnosti Veletrhy

Brno.

Leo Venclík (*1959)

člen představenstva
Vystudoval SZTŠ ve Vyškově, pak VŠZ fakultu provozně ekonomickou v Brně.

Poté pracoval do roku 1990 jako referent výpočetní techniky, od roku 1990 ve funkcích

ekonomických náměstků v různých organizacích.

Od roku 2005 starosta MČ Brno-sever, v roce 2002 zvolen do Rady města Brna a Zastupi-

telstva města Brna.

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

sestavování nových koncepcí a na realizaci nových veletržních témat.

PŘEDSTAVENST VO
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Manfred Kotschedoff (*1941)

člen představenstva
V roce 1975 ukončil studium na Svobodné universitě v Berlíně, fakultě hospodářských

a sociálních 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 působí od roku 1976, od roku 1989 je jednatelem a členem vedení Messe

Düsseldorf.

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 členem komisí sociální a zdravotní, školství, kultury a životního prostředí.

V roce 2002 byl zvolen do Zastupitelstva 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

nemocnice pro úsek bezpečnosti a krizového řízení. Studuje sociální pedagogiku na

Univerzitě T. Bati ve Zlíně.

Rostislav Slavotínek (*1944)

člen představenstva
Absolvoval strojní fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Poté působil ve f irmě

ORGREZ, od roku 1990 je členem Zastupitelstva města Brna, posléze členem Rady města

Brna; v prosinci 2000 byl zvolen 1. náměstkem primátora Statutárního města Brna.

PŘEDSTAVENST VO
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Richard Svoboda (*1964)

předseda dozorčí rady
Narodil se ve Zlíně, kde vystudoval gymnázium, v Brně pak Filozofickou fakultu

Masarykovy univerzity, kterou ukončil doktorátem v roce 1988. Pracoval v médiích jako

redaktor a publicista, po roce 1989 jako vědecký pracovník Československé akademie

věd, později Akademie věd České republiky. V roce 1989 byl zvolen do Rady MČ Královo

Pole, kde byl od roku 2000 místostarostou. Od téhož roku byl členem Zastupitelstva

Jihomoravského kraje. V roce 2002 byl zvolen náměstkem primátora města Brna

zodpovědným za hospodářský rozvoj města, bytovou a majetkovou problematiku. Dne

12. 10. 2004 byl 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 Düsseldorfu jako advokát. V roce 1999 byl zvolen primátorem města

Düsseldorf. Je také vedoucím městské správy, vede předsednictví v radě a v hlavním

a finačním výboru, je předsedou 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 společnosti 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 nastoupil u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 odpovědný

za zahraniční účasti. Od roku 2002 je ekonomickým náměstkem společnosti Veletrhy Brno.

Aleš Pohl (*1966)

1. 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 jmenován náměstkem generálního ředitele pro úsek realizace a servisu. Od 1. 7. 2004

zastává funkci 1. náměstka generálního ředitele.

Jaroslav Hloušek (*1972)

obchodní náměstek generálního ředitele
Je absolventem Kyjevské státní univerzity, obor mezinárodní vztahy. U a.s. Veletrhy

Brno pracuje od roku 1995. V letech 1998 – 2001 působil jako vedoucí manažer

projektu Invex. V roce 2001 byl jmenován obchodním ředitelem a od roku 2004

zastává ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. funkci obchodního náměstka generálního

ředitele.

Kamil Trávníček (*1956)

technický náměstek generálního ředitele
Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Do a.s. Veletrhy Brno

nastoupil 1. 4. 2003. Od 1. 1. 2004 byl jmenován technickým ředitelem a následně od

1. 7. 2004 technickým náměstkem generálního ředitele.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI



PŘEDSTAVENSTVO

Herbert Vogt – předseda

Jiř í Škrla – místopředseda představenstva

Werner Dornscheidt – člen

Helmut Winkler – člen

Manfred Kotschedof f – člen

Egbert Zündorf – člen

Leo Venclík – člen

Rostislav Slavotínek – člen

Miloslav Humpolíček – člen

Místopředseda představenstva

a generální ředitel

Jiř í Škrla

Úsek
ekonomický

Zündorf

Ekonomický
ředitel

Rubeš

Odbor

f inanční

Odbor

účetnictví

Odbor

controllingu

Odbor

informatiky

Protokol Odbor

právní

Odbor

lidských

zdrojů

Odbor

nákupu

Zahraniční

zastoupení

Odbor

ekonomický

Obchodní
úsek I

Pohl

Úsek
marketingu

Zumrová

Obchodní
skupina 1

Rousek

Projektový

tým

Projektový

tým

Projektový

tým IBF

Projektový

tým mimo

areál

Obchodní
skupina 2

N.N.

Projektový

tým

Projektový

tým

Odbor

rozpočtově

projekční

Obchodní
skupina 3

N.N.

Obchodní
úsek II

Hloušek

Projektový

tým

Projektový

tým

Projektový

tým

Projektový

tým

Projektový

tým

Projektový

tým

Projektový

tým

Technický
úsek

Trávníček

Technická

obsluha

Správa

areálu

Provoz

energetiky

Odbor

logistiky

Odbor

technický

Odbor

obch.

techn.

DOZORČÍ RADA

Richard Svoboda – předseda

Joachim Erwin – místopředseda

Petr Mayer-člen (zástupce zaměstnanců)

Veletrhy Brno
struktura společnosti

Odbor

marketing.

strategie

Odbor

komunikace

projektů
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V roce 2005 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení:

PhDr. Richard Svoboda

předseda

Joachim Erwin

místopředseda  

Ing. Petr Mayer

člen 

Dozorčí rada se v roce 2005 sešla celkem třikrát. Východiskem pro práci dozorčí rady byla

kontrola plnění usnesení představenstva. Dozorčí rada se zabývala kromě jiného

hospodařením společnosti, stavem splácení syndikovaného úvěru bankovního konsorcia,

hospodářským plánem na rok 2006 a novou organizací služeb pro zákazníky společnosti

od 1.1.2006.

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

stanovami a usneseními valné hromady.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o kontrolní činnosti v roce 2005
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Dozorčí  rada  akciové  společnosti  přezkoumala dne 7.4.2006 předloženou  řádnou roční

účetní závěrku a dne 23.6.2006 přezkoumala konsolidovanou 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 doporučuje valné hromadě schválit jak řádnou roční účetní závěrku, tak

i konsolidovanou roční účetní závěrku. 

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na úhradu ztráty ve výši -3 408 tis. Kč

a souhlasí s její úhradou ze zisku příštích období. 

Dozorčí rada na svém zasedání dne 7.4.2006 přezkoumala zprávu mezi ovládající

a ovládanou osobou a konstatovala, že ovládané osobě nevznikla žádná újma.

V Brně dne 23.6.2006

PhDr. Richard Svoboda 

předseda dozorčí rady

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o kontrolní činnosti v roce 2005





umění komunikace



V současném přetechnizovaném

prostředí je toto umění

nedostatkovým zbožím. Veletrhy

ke komunikaci přímo vybízejí.

Jsou místem osobního

setkávání, bezprostředních

rozhovorů. V procesu navazování

komunikace hrají veletrhy

nezastupitelnou roli. 
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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. roce 2005 byly mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeny

tyto smlouvy:

dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při konání veletrhu SHK Brno 2005, jehož

předmětem je nová úprava a doplnění předmětu smlouvy a zvýšení smluvní odměny

ovládající osoby jako spoluorganizátora veletrhu za smluvní plnění poskytované

ovládané osobě na základě výše uvedené smlouvy spočívající v provádění akvizice na

teritoriu Evropy, kromě ČR a SR, koordinaci a zařizování obchodních záležitostí ve

vztahu k zahraničním zastoupením kromě obchodních zastoupení ČR a SR, vytvoření

mediálního plánu ohledně zadání inzerce, udržování stávajících a navazování nových

kontaktů s mezinárodními svazy, navázání kontaktů v médiích kromě ČR a SR,

naplánování celé akce v součinnosti s ovládanou osobou, korektura německých

tištěných textů, poskytnutí potřebných podkladů (např. vizuálního stylu atp.).  

smlouva o spolupráci při konání veletrhu HOSPIMedica, jejímž předmětem je závazek

ovládající osoby poskytnout ovládané osobě plnění spočívající v umožnění používat

vizuální styl a logo veletrhu, podpoře akce jejím zahrnutím do „med-by-family“

s odpovídající reklamou, poradenské činností projektovému týmu ovládané osoby

týmem veletrhu MEDICA ovládající osoby, poskytnutí existujících kontaktů z poslední

registrace návštěvníků veletrhu MEDICA, pokud je to právně přípustné, poskytnutí

kontaktních adres na vystavovatele z posledního veletrhu MEDICA, pokud je to právně

přípustné, udržování a navazování nových kontaktů s mezinárodními svazy

zastoupených oborů, příp. další závazky uvedené ve smlouvě a dále pak závazek

ovládané osoby zaplatit ovládající osobě za toto plnění smluvní odměnu. 

Předmětná smlouva je uzavřena pro ročník veletrhu HOSPIMedica 2005 s automatickým

prodlužováním na další ročníky, nedojde-li k k její výpovědi.

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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dodatky ke smlouvám o spolupráci při konání veletrhů STYL / KABO, IBF, MSV / IMT,

SPORT Life, jejichž předmětem je zvýšení smluvní odměny ovládající osoby za smluvní

plnění poskytované ovládané osobě na základě shora uvedených smluv spočívající

v podpoře akviziční činnosti směrem k vystavovatelům, koordinaci a informování

zahraničních zastoupení, podpoře a součinnosti při vytváření mediálních plánů veletrhů,

udržování a navazování nových kontaktů s mezinárodními svazy zastoupených oborů,

navazování kontaktů s médii, spolupráci při plánování akcí, prezentaci a reklamě ve

prospěch veletrhů na akcích ovládající osoby a jinde v zahraničí, poradenské činnosti dle

potřeby ovládané osoby. 

Předmětné smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a dodatky jsou účinné počínaje

rokem 2005.

smlouvy o zajištění výstavby výstavních expozic ovládanou osobou pro ovládající osobu

na výstavišti v Moskvě za úplatu od ovládající osoby, a to v rámci vzájemně dohodnutých

věcných a f inančních podmínek na podkladě jednotlivých dílčích objednávek

vystavených ze strany ovládající osoby. 

smlouvy týkající se účasti na veletržních akcích pořádaných ovládající i ovládanou

osobou. Obsahem smluvních vztahů je pronájem výstavní plochy a poskytnutí

případných dalších služeb s tím souvisejících za úplatu. 

Smluvní vztahy se týkaly účasti ovládané osoby na těchto veletržních akcí

pořádaných v roce 2005 ovládající osobou:

GDS I + II, Interpack, Euroshop, Caravan Salon, 

a účasti ovládající osoby na těchto veletržních akcích pořádaných v roce 2005 ovládanou

osobou: 

MSV, Hospimedica, Kabo I+II, Embax-Print.

smlouvy týkající se poskytnutí plnění ovládající osobou pro ovládanou osobu na

veletržních akcích jí pořádaných (nájem výstavní plochy a výstavba expozic, technické

a jiné služby) za úplatu od ovládané osoby, která tato plnění poskytla dále pro třetí

osoby – své zákazníky v rámci smluvního vztahu s nimi založeného.

smlouva o zajištění výstavby výstavní expozice ovládanou osobou pro ovládající osobu za

úplatu od ovládající osoby pro veletrh KATOWICE 2005 v Polské republice, a to v rámci

vzájemně dohodnutých věcných a f inančních podmínek na podkladě objednávky

vystavené ze strany ovládající osoby.  

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

smlouva o poskytování výstavářských služeb pro vystavovatele a další zákazníky

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

přičemž předmětem je závazek ovládané osoby poskytovat v rámci jednotlivých

dílčích zakázek výstavářské služby, zejm. systémového charakteru a závazek

ovládající osoby hradit ovládané osobě dohodnutou smluvní cenu. Smlouva dále

řeší proces udělování zakázky, specifikuje podmínky navázání obchodního vztahu

se zákazníkem, upravuje provedení zakázky, rozsah plnění a otázky pojištění

a odpovědnosti za vady a za škodu, cenové a platební podmínky aj. 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007.

nájemní smlouva týkající se užívání kancelářských prostor ve vlastnictví ovládající

osoby umístěných ve výstavním areálu ovládající osoby za smluvní nájemné od

ovládané osoby. 

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.2.2005 do 31.3.2005.

nájemní smlouva týkající se užívání kancelářských prostor ve vlastnictví ovládající

osoby umístěných ve výstavním areálu ovládající osoby za smluvní nájemné od

ovládané osoby. 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.4.2005 do 31.12.2007, nejdéle však do

ukončení smlouvy o poskytování výstavářských služeb uzavřené mezi ovládající

a ovládanou osobou s možností jejího automatického prodlužování o jeden rok.

nájemní smlouva týkající se užívání skladových prostor ve vlastnictví ovládající

osoby umístěných ve výstavním areálu ovládající osoby za smluvní nájemné od

ovládané osoby. 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.4.2005 do 31.12.2007, nejdéle však do

ukončení smlouvy o poskytování výstavářských služeb uzavřené mezi ovládající

a ovládanou osobou s možností jejího automatického prodlužování o jeden rok.

nájemní smlouva týkající se užívání zařízení výpočetní techniky ve vlastnictví

ovládající osoby, kterou ovládaná osoba využívá pro svou činnost v provozovně

umístěné ve výstavním areálu ovládající osoby. Výpočetní technika je vybavena

potřebným SW. Ovládaná osoba je v rámci smlouvy dále oprávněna využívat

napojení na počítačovou síť ovládající osoby. 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.4.2005 do 31.12.2006, nejdéle však do

ukončení smlouvy o poskytování výstavářských služeb uzavřené mezi ovládající

a ovládanou osobou.

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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Mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly

v posledním účetním období, tj. roce 2005 uzavřeny tyto smlouvy:

smlouva o obchodním zastoupení uzavřená mezi ovládanou osobou a společností

Messe Düsseldorf North America Inc., 150 North Michigan Avenue, Suite 2920,

Chicago, IL 60601 (dále jen obchodní zástupce), jejímž předmětem je závazek

obchodního zástupce provádět na teritoriu USA pro ovládanou osobu cílenou akvizici

vystavovatelů s cílem získat tyto pro účast na veletrh IDET 2007 pořádaný ovládanou

osobou vyjmenovaných ve smlouvě v rozsahu a za podmínek ve smlouvě vymezených

a závazek ovládané osoby hradit obchodnímu zástupci provizi dle velikosti pronajaté

výstavní plochy, příp. realizovaných výstavních expozic a dále v závislosti na tom, zda

se jedná o nové či opakovaně se účastnící vystavovatele. 

Jiné právní úkony ani ostatní opatření v zájmu propojených osob nebyla v posledním účetním

období, tj. v roce 2005 přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.

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

osobě újma.

V Brně dne 20. března 2006

Představenstvo Veletrhy Brno, a.s.

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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Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými

osobami společnosti Veletrhy Brno, a. s., k 31. 12. 2005. Za sestavení této zprávy

o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Veletrhy Brno, a. s. Naším úkolem je vydat

na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími

se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Tyto standardy vyžadují, abychom naplánovali a provedli prověrku s cílem získat střední

míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je

omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy

a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka

poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme

výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné nesprávnosti údajů uvedených ve

zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Veletrhy Brno, a. s., k 31. 12. 2005.

V Plzni dne 20. března 2006

BDO Finkonsult, s. r. o. Ing. Ivana Pechmannová

osvědčení č. 069 auditor – osvědčení č. 1645

ZPRÁVA AUDITORA

určená akcionářům společnosti Veletrhy Brno, a. s.





AKCE V ROCE 2005

Pozn.: *) koncerty, kongresy, taneční a hudební akce, prezentace firem, burzy automobilů aj.

1 GO – 16. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

2 REGIONTOUR – 15. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

3 OPTA – 12. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie

4 G+H – 3. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování

5 STYL I. – 27. mezinárodní veletrh módy a textilií

6 KABO I. – 27. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

7 MOBITEX – Mezinárodní veletrh bydlení

8 PRODÍTĚ – Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

9 RYBAŘENÍ – Mezinárodní výstava rybářských potřeb

10 MODELY BRNO – Specializovaná kontraktačně-prodejní výstava

11 IBF – 11. mezinárodní stavební veletrh

12 SHK BRNO – 7. mezinárodní veletrh technických zařízení budov

13  URBIS INVEST – Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce

14 ELEKTRO – 3. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov

15 IDET – 9. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

16
EmbaxPrint – 24. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu 

– materiály, stroje a technologie

17 AUTOSALON BRNO 2007 – Mezinárodní veletrh osobních automobilů (7.6. tiskový den, 8.6. odborný den)

18 PROPET – 11. mezinárodní výstava chovatelských a jezdeckých potřeb

19 STYL II. – 28. mezinárodní veletrh módy a textilií

20 KABO II. – 28. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

21 HOSPIMedica Brno/ Central Europe – Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

22 MSV 2006 – 48. mezinárodní strojírenský veletrh

23 Transport a Logistika – 4. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

24 INVEX – 16. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií 

25 DIGITEX – Mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy

26 WOOD-TEC – 10. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

27 SPORT Life – 5. mezinárodní sportovní veletrh

28 boat Brno – 5. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

29 Caravaning Brno – 4. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

30 VÁNOČNÍ TRHY 

31 SC EDEN 3000 – Centrum vzorových rodinných domů

PROJEKTY VELETRHY BRNO a. s. 

HOSTUJÍCÍ AKCE 

MVP – Mezinárodní výstava psů

INTERCANIS – 40. mezinárodní výstava psů

GAUDEAMUS – Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání

Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 

Evropská výstava poštovních známek 

Svět knihy Brno 2006 – 4. prodejní knižní veletrh

Ostatní hostující akce *) 

HOSTUJÍCÍ AKCE V AREÁLU 

AKCE V AREÁLU CELKEM 

MIMO AREÁL 

SCHOLA NOVA Praha – 13. mezinárodní specializovaný veletrh - škola, vzdělávání a vybavení (Veletržní palác Praha)

Zemědělská výstava Přerov – část organizovaná BVV

CELKEM ZA ROK 2005 



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

4 218 500 4 718 545 
38 439 1 556 4,0% 32

286 79 30 21 

5 168 300 5 468 329 607 129 239 13 

3 466 450 3 916 246 5 235 913 17,4% 35 99 19 119 21 

3 344 601 3 945 146 8 113 765 9,4% 19 136 7 17 6 

10 568 2 147 12 715 2 640 
17 662 1 967 11,1% 35

534 152 56 21 

3 356 114 3 470 804 167 49 7 11 

13 486 1 492 14 978 1 405 242 64 31 15 

1 123 600 1 723 92 65 429 1 824 2,8% 39 54 6 0 3 

1 506 375 1 881 0 70 0 1 1 

53 470 0 53 470 4 390 893 153 66 22 

9 568 0 9 568 1 019 205 35 16 12 

5 167 0 5 167 101 
99 650 5 299 5,3% 49 

140 3 2 5 

1 033 200 1 233 180 50 12 0 7 

16 804 32 000 48 804 2 073 27 419 1 992 7,3% 55 270 133 16 26 

15 736 522 16 258 2 025 18 100 3 187 17,6% 47 527 169 53 23 

34 341 19 900 54 241 907 142 873 7 584 5,3% 49 283 40 24 13 

1 968 9 313 11 281 305 23 114 51 0,2% 2 128 9 7 4 

9 817 2 513 12 330 2 948 
16 030 2 007 12,5% 36 

499 164 26 23 

3 568 110 3 678 818 151 38 6 11 

7 539 1 900 9 439 389 16 786 1 173 7,0% 37 296 31 224 28 

58 341 2 635 60 976 10 982 
104 837 12 790 12,2% 58

1 846 609 211 31 

8 013 30 8 043 1 393 187 52 23 17 

23 761 3 677 27 438 1 147 103 640 10 153 9,8% 38 507 83 97 19

12 162 520 12 682 1 103 22 584 1 137 5,0% 39 297 67 6 16 

7 339 22 798 30 137 835 262 38 6 11 

2 846 994 3 840 910 39 557 1 418 3,6% 28 85 17 3 7 

5 483 567 6 050 181 30 5 3 3 

4 895 2 678 7 573 63 68 756 0 0,0% 1 330 7 132 3 

5 260 0 5 260 0 123 665 0 0,0% 1 158 0 0 1 

333 346 106 936 440 282 37 976 941 889 53 816 5,7% 93 9 339 2 170 1 421 61 

5 842 5 842 36 6 898 

4 920 4 920 viz PROPET

2 966 2 966 29 110 

3 079 3 079 10 646 NESLEDOVÁNO

5 840 5 840 20 000 

2 915 2 915 12 000 

117 215 117 215 40 302 

10 762 132 015 142 777 36 118 956 

344 108 238 951 583 059 38 012 1 060 845 9 339 2 170 1 421 

864 230 1 094 142 4 652 113 15 0 9 

5 079 0 5 079 90 hlavní organizátor Genoservis neuvádí 79 2 8 3 

350 051 239 181 589 232 38 244 1 065 497 9 531 2 187 1 429 61 



Pavel Besta

Narozen 28. 9. 1958 v Čeladné.

Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,

absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze obor

restaurování u prof. Ballardiniho a malbu u prof.

Smetany. Věnuje se především obrazům s abstraktní

tematikou. Žije a pracuje v Praze a v Myšenci v jižních

Čechách.

Arnošt Chabera

Narozen 9. 12. 1951 v Praze. 

Vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Zabývá se malbou, kresbou. Jde mu o postižení spíše

věci obecné a věci širší platnosti. Využívá co nejvíce

řeči materiálu, se kterým pracuje.

Pavel Kryml

Narozen 12. 4. 1953 v Praze.

Studoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze.

V současné době pracuje jako správce depozitáře

v Národní galerii v Praze ve sbírce starého evropského

umění. Věnuje se převážně volné tvorbě – malbě,

kresbě, grafice, mozaice.

Svou tvorbu považuje ještě za f igurální, respektive

pohybující se na její hranici. Je zastoupen v soukromých

sbírkách doma i v zahraničí.

Vladimír Svoboda

Narozen 28. 1. 1937.

Zabývá se malbou, kresbou. Ovlivněn strukturální

malbou 50. a 60. let, fantaskním uměním. Od 80. let jsou

součástí jeho kompozic biblické postavy, děje i témata

apokalyptických zvířat.

Roku 2003 obdržel Cenu města Brna v oboru výtvarného

umění.

Jaroslav Zděnek

Narozen 8. 4. 1969 Brno.

Věnuje se malbě, kresbě a kombinovaným technikám.

Od roku 1992 žil  v Londýně, kde mimo jiné pracoval na

zakázkách pro sira Eltona Johna. Svoji samostatnou

uměleckou kariéru začal budovat v Paříži, kde měl

několik samostatných výstav, mimo jiné i v Českém

centru. Od roku 2004 žije a tvoří v Brně.

Umění a Veletrhy Brno
Obrazy, reprodukované v této výroční zprávě, vznikly přímo pro tuto publikaci

jako umělecké variace na téma motivů firemního loga: čtverce a barevnosti



Finanční část
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Zpráva auditora

určená akcionářům společnosti Veletrhy Brno, a. s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 24. 4. 2006 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této

konsolidované výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2005 společnosti Veletrhy Brno, a. s.,  identifikované

v této konsolidované účetní závěrce. Za sestavení této konsolidované účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti

Veletrhy Brno, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími apli-

kačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit

tak, aby získal přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahr-

nuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované

účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a

dále zhodnocení vypovídací schopnosti konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytu-

je přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv,

pasiv a f inanční situace konsolidovaného celku k 31. 12. 2005 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2005

v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme též soulad konsolidované výroční zprávy s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. Za správnost

konsolidované výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ově-

ření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komo-

ry auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou

jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zo-

brazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou

účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě ve všech významných ohledech v soula-

du s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.

V Plzni dne 10. května 2006

BDO Finkonsult, s. r. o. Ing. Ivana Pechmannová

osvědčení č. 069 auditor – osvědčení č. 1645
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2005 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.
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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 

likvidaci. Tyto majetkové účasti jsou vykázány v rozvaze jako dlouhodobý f inanční 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. 2005

Datum účetní závěrky společnosti Brno Inn, a.s.: 31. 12. 2005
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1.4. Složení statutárních orgánů k 31. 12. 2005

Veletrhy Brno a.s.

Představenstvo

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Werner Matthias Dornscheidt členové

Helmut Winkler

Manfred Kotschedoff

Egbert Zündorf

Rostislav Slavotínek

Miloslav Humpolíček

Leo Venclík

Prokura

Jiří Škrla

Jaroslav Rubeš

Egbert Zündorf 

Aleš Pohl 

Kamil Trávníček 

Jaroslav Hloušek 

Dozorčí rada

Richard Svoboda předseda

Joachim Erwin místopředseda

Petr Mayer člen

Brno Inn, a.s.

Představenstvo

Egbert Zündorf předseda

Karel Vala místopředseda

Mojmír Putna člen

Dozorčí rada

Jaroslav Rubeš předseda

Věra Dufková místopředseda

Beatrice Putnová člen
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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. v konkurzu 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

VVB Vel_trhy a výstavy Bratislava, s.r.o., v likvidaci Bratislava 100 1 130

Nadace Vila Tugendhat Brno 49,9 501

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

Kongresové centrum Brno, a.s. 431 tis. Kč

2. Obecné údaje

2.1. Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku 31.12.2004 31.12.2005

Zaměstnanci 631 618

řídící zaměstnanci 69 67  
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Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance v tis. Kč

zaměstnanci z toho:

celkem 2005 řídící zaměstnanci 

Mzdové náklady   248 900 58 637 

Odměny členům orgánům společnosti 6 497 5 651

Náklady na sociální zabezpečení  84 764 19 651 

Sociální náklady   9 968 1 484

Osobní náklady celkem 350 129 85 423

Poskytnuté půjčky 1 132 200

Jiné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů (tantiémy) nebyly poskytnuty.

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. 

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

v podnicích s podstatným a rozhodujícím vlivem.
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Majetkové účasti v podnicích, kde účetní jednotka vykonává podstatný či rozhodující vliv, jsou oceněny pořizovací

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 f inančního pronájmu není aktivována a je účtována do nákladů

rovnoměrně po celou dobu trvání f inančního pronájmu. 

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

jiné 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 2005 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 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 Degresívní 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 poslednímu pracovnímu dni předchozího 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 f inanční odbor kompletní

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

� k 31. 12. 2005 byly pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB a zaúčtovány výsledkově Saldo nerealizova-

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

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

hospodaření.
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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 pro následují-

cí rok. Odložený daňový závazek se zaúčtuje bez ohledu na to, kdy bude přechodný rozdíl pravděpodobně zrušen.

V konsolidovaných účetních výkazech se vzájemně nezapočítávají odložené daňové pohledávky a závazky, které vznik-

ly 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.

K 1.1.2006 byly veškeré podnikatelské aktivity společnosti Kongresové centrum Brno, a.s. a zajišťování ubytování ze

společnosti BVV Fair Travel, s.r.o. převedeny do společnosti Veletrhy Brno, a.s.

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

nebyly
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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 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005

Pozemky 72 669 70 559 0 0

Budovy, haly, stavby 3 122 539 3 145 228 1 108 538 1 196 902

Samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí 611 828 621 319 494 745 503 736

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 133 149 132 711 123 049 115 366

Výstavářské zařízení 4 609 4 652 4 556 4 589

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 461 512 461 512 97 430 128 198

Umělecká díla a sbírky 921 921 0 0

Pořízení DHM 973 1 143 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 1 084 13 196 0 0

Celkem 4 409 284 4 451 241 1 828 318 1 948 791

3.1.2. Nehmotný majetek [v tis. Kč]

Pořizovací cena Oprávky, opravné položky

Skupina majetku 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005

Software 86 194 99 685 66 195 74 361

Ocenitelná práva 5 692 5 797 5 069 5 242

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 192 12 992 10 223 10 734

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 194 194 50 93

Pořízení DNM 198 3 077 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 1 125 0 0 0

Celkem 104 595 121 745 81 537 90 430

68

2005



3.1.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Popis zástavního případu

Veškerý majetek LV č. 344 s výjimkou pozemků 

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

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

Katastrálním 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 26.6.2003 uzavřenou mezi společností Veletrhy Brno, a.s.

jako zástavcem a WestLB AG se sídlem v SRN, Düsseldorf, Herzogstrasse 15 jako zástavním věřitelem založeno zástavní

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

rové smlouvy (Facility Agreement) ze dne 23.8.2000 ve znění pozdějších dodatků. Zástavní právo bylo zřízeno ke kry-

tí 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. 2. 2004.

Popis zástavního případu

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

Na základě zástavní smlouvy ze dne 15.7.1992 uzavřené mezi společností Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společ-

nost 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 a budově Hlinky č.p. 41 na pozemku parc. č. 358 zapsaným v katastru ne-

movitostí 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 nemovitostem – pozemku parc. č. 756/1 a budově na něm sto-

jící Pisárky č.p. 216, zapsaným 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. Zástavní právo by-

lo 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 úvěru z úvěrové

smlouvy uzavřené mezi těmito subjekty dne 14.7.1992. Dne 4.1.1993 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 12.5.1998 podala společnost Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost žalobu na určení neplatnosti shora

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

ně jako soud prvoinstanční rozsudkem ze dne 31.5.2002 tuto žalobu zamítl. Společnost posléze podala v zákonné lhů-

tě odvolání proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci. Přípisem ze dne 2.7.2002 byla společnost Veletrhy

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

těná výše citovaným zástavním právem byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2003 postoupe-
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na na Českou konsolidační agenturu, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2. Odvolací soud rozhodl usnesením ze dne

29.6.2005 tak, že rozsudek Krajského soudu ze dne 31.5.2002 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

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. Jednání v dané

věci nebylo do dne sestavení konsolidované účetní závěrky za rok 2005 nařízeno.

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 31.3.2000 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 31.3.2000 ve výši 70 000 tis. Kč.

Společnost Komerční banka, a.s. Praha uzavřela se společností Brno Inn, a. s. dne 27.3.2002 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 27.3.2002 ve výši 45 000 tis. Kč.

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.

3.2. Pohledávky

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

44 428 tis. Kč.

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti [v tis. Kč] k 31.12.2005

31.12.2004 31.12.2005

Celkem 58 411 59 501 

z toho po lhůtě:

do 60 dní 12 097 13 888 

61 – 90 dní 4 001 5 191

91 – 180 dní 7 979 5 307 

181 a více dní      34 334 35 115
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Pohledávky po splatnosti jsou v konsolidované rozvaze sníženy o opravné položky k pochybným pohledávkám ve výši

38 422 tis. Kč.

V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné pohledávky z obchodních vztahů ve výši 276 tis. Kč (viz příloha č. 2).

3.3. Závazky

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

166 284 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů vykazuje konsolidační celek ve výši 72 222 tis. Kč.

3.3.1. Závazky po lhůtě splatnosti [v tis. Kč] k 31.12.2005

31.12.2004  31.12.2005

celkem      17 239 17 407 

z toho po lhůtě:

do 60 dní      15 113 15 841 

61 – 90 dní 247 597 

91 – 180 dní     1 879 969 

V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné závazky z obchodních vztahů ve výši 276 tis. Kč (viz příloha č. 2).

3.3.2. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2005

Veletrhy Brno, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH: 14 162 tis. EUR [410 781 tis. Kč]

3.4. Bankovní úvěr [v tis. Kč] 

31.12.2004  31.12.2005

Dlouhodobé úvěry 987 571 858 698

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

pavilonu F, koupě hotelu Holiday Inn , přístavby restaurace, vybavení pokojů a rekonstrukci koupelen. 

Splatnosti úvěrů: tis. Kč

Splatnost do jednoho roku 127 627

Splatnost ve 2. až 5. roce 599 928

Splatnost po 5. roce 131 143

Po splatnosti k rozvahovému dni 0
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3.5. Rezervy [v tis.Kč]

Počáteční stav Zůstatek 

k 31.12.2004 Tvorba Čerpání k 31.12.2005

rezervy zákonné    0 2 891 0  2 891

rezervy ostatní    64 882 9 725  18 988 55 618

celkem     64 882 12 616 18 988 58 509

3.6. Odložená daň

Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazuje k rozvahovému dni odložený daňový závazek ve výši 28 506 tis. Kč. Ve společ-

nosti Brno Inn, a.s. byla při výpočtu odložené daně vyčíslena odložená daňová pohledávka, o které se v souladu s pří-

slušnými předpisy s ohledem na uplatnění zásady opatrnosti účetní jednotky a vzhledem k tomu, že nebylo

pravděpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude pokrývat odloženou daňovou pohledávku, neúčtovalo. 

3.7. Vlastní kapitál konsolidačního celku k 31.12.2005 [v tis. Kč]

31.12.2004 31.12.2005

Základní kapitál 1 113 043 1 113 043

Kapitálové fondy 28 110 28 108

Fondy ze zisku 10 611 18 653

Hospodářský výsledek minulých let -124 675 -30 946

Hospodářský výsledek za účetní období 103 016 10 266

Vlastní kapitál celkem 1 130 105 1 139 124

Menšinový

31.12.2004 31.12.2005

Základní kapitál 61 992 61 992

Kapitálové fondy 1 1

Menšinové ziskové fondy vč. Nerozděleného zisku minulých let -22 461 -20 437

Menšinový hospodářský výsledek za účetní období 2 023 5 701

Menšinový vlastní kapitál celkem 41 555 47 257
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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 31.12.2005 činí zůstatek aktivního konsolidačního rozdílu 48 532 tis. Kč.

3.9. Výnosy z běžné činnosti

2004 2005

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží 1 671 648 1 628 553

z toho:

tržby z prodeje vlastních služeb  1 641 086 1 596 490 

prodej zboží    30 562 32 063

V Brně dne: 24. dubna 2006

Zpracovala: Jana Vaculíková

Odbor účetnictví

Egbert 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: 2005 Měsíc: 12 IČO: 25582518

Skutečnost v účetním období 

Ozn. AKTIVA běžném minulém

Aktiva celkem 2 964 574 3 042 234

B. Stálá aktiva 2 603 205 2 671 877

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 315 23 058

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 502 450 2 580 966

B.III. Dlouhodobý f inanční majetek 20 908 16 625

B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl 48 532 51 228

C. Oběžná aktiva 300 607 309 095

C.I. Zásoby 9 385 11 330

C.II. Dlouhodobé pohledávky 5 047 6 921

C.III. Krátkodobé pohledávky 57 623 42 337

C.IV. Finanční majetek 228 552 248 507

D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 60 762 61 262

Skutečnost v účetním období 

Ozn. PASIVA běžném minulém

Pasiva celkem 2 964 574 3 042 234

A. Vlastní kapitál 1 139 124 1 130 105

A.I. Základní kapitál 1 113 043 1 113 043

A.II. Kapitálové fondy 28 108 28 110

A.III. Fondy ze zisku 18 653 10 611

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let -30 946 -124 675

A.V. Hospodářský výsledek za účetní období bez menšinových podílů 10 266 103 016

B. Cizí zdroje 1 763 003 1 864 698

B.I. Rezervy 58 509 64 882

B.II. Dlouhodobé závazky 439 287 455 950

B.III. Krátkodobé závazky 406 509 356 295

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 858 698 987 571

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 15 190 5 876

D. Menšinový vlastní kapitál 47 257 41 555

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 -20 437 -22 461

D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 5 701 2 023
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KONSOLIDOVANÉHO CELKU 

VELETRHY BRNO, a.s. a BRNO INN, a.s.
(v celých tisících Kč)

Rok: 2005 Měsíc: 12 IČO: 25582518

Skutečnost v účetním období 

Ozn. TEXT běžném minulém

Tržby za prodej zboží 32 063 30 562

Náklady vynaložené na prodané zboží 18 563 21 280

+ Obchodní marže 13 500 9 282

Výroba 1 596 490 1 641 086

Výrobní spotřeba 961 432 924 311

+ Přidaná hodnota 648 558 726 057

Osobní náklady 350 129 342 557

Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 161 409 158 148

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu 2 696 2 696

Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 7 814 32 273

Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 3 373 10 298

Další provozní výnosy 22 645 73 278

Další provozní náklady 58 892 93 840

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 102 518 224 069

Finanční výnosy 35 125 42 823

Finanční náklady 101 296 110 985

* Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací -66 171 -68 162

Daň z příjmu za běžnou činnost 20 183 50 783

** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost 16 164 105 124

Mimořádné výnosy 14 19

Mimořádné náklady 211 104

* Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek -197 -85

*** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období 

bez podílu ekvivalence 15 967 105 039

z toho:

Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových podílů 10 266 103 016

Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 5 701 2 023

**** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období 15 967 105 039

75

2005



76

2005

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 .



Zpráva auditora

určená akcionářům společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31.12.2005 společnosti Veletrhy Brno, a.s. identif ikované v této účetní zá-

věrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti Veletrhy Brno, a.s. Naším úkolem je vydat na

základe provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími apli-

kačními doložkami Komory auditoru České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit

tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým

způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnu-

je posouzení použitých účetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací

schopnosti účetní závěrky. Jsme presvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku

auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv,

pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2005 a nákladu, výnosu a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu

s účetními předpisy platnými v České republice.

V Plzni dne 15. února 2006

BDO Finkonsult, s. r. o. Ing. Ivana Pechmannová

osvědčení č. 069 auditor – osvědčení č. 1645
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Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2005

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. 2005

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 2005 byly provedeny tyto změny

� ve složení představenstva

Písemným oznámením ze dne 2.6.2005 odstoupil pan Karlheinz Wismer z funkce člena a předsedy představenstva

společnosti. Představenstvo společnosti projednalo na svém zasedání konaném dne 17.6.2005 toto odstoupení,

v důsledku čehož došlo k zániku uvedené funkce. 

Představenstvo společnosti na svém zasedání konaném dne 17.6.2005 zvolilo předsedou představenstva společ-

nosti pana Herberta Vogta.

Představenstvo společnosti na svém zasedání konaném dne 17.6.2005 jmenovalo do funkce člena představenstva

pana Helmuta Winklera. Valná hromada společnosti konaná tentýž den pak zvolila pana Helmuta Winklera do funk-

ce člena představenstva.

Písemným oznámením ze dne 26.9.2005 odstoupil pan Petr Duchoň z funkce člena představenstva. Představenstvo

toto odstoupení projednalo na svém zasedání dne 21.11.2005, v důsledku čehož došlo k zániku uvedené funkce.

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 21.11.2005 jmenovalo do funkce člena představenstva pana

Leo Venclíka, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti. 

78

2005



� ve složení dozorčí rady 

Dne 20.1.2005 uplynulo funkční období místopředsedy dozorčí rady pana Joachima Erwina. Dozorčí rada společ-

nosti na svém zasedání konaném dne 19.11.2004 jmenovala pana Joachima Erwina do funkce člena dozorčí rady

s účinností od 21.1.2005 do příštího zasedání valné hromady. Na stejném zasedání dozorčí rady společnosti byl

pan Joachim Erwin zvolen do funkce místopředsedy dozorčí rady s účinností od 21.01.2005.

Valná hromada společnosti na svém zasedání konaném dne 17.6.2005 zvolila pana Joachima Erwina do funkce člena

dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada společnosti na svém zasedání konaném dne 21.11.2005 zvolila pana

Joachima Erwina do funkce místopředsedy dozorčí rady.

Dne 08.02.2005 vypršelo funkční období člena dozorčí rady z řad zaměstnanců pana Petra Mayera. Volby člena

dozorčí rady z řad zaměstnanců proběhly ve společnosti dne 1.3.2005. Členem dozorčí rady za zaměstnance byl na

následující funkční období opět zvolen pan Petr Mayer. 

1.3. Stanovy

Valná hromada společnosti schválila na svém zasedání konaném dne 17.6.2005 nové znění stanov společnosti. Změny

stanov spočívají v přizpůsobení znění stanov aktuální právní úpravě, zejména obchodnímu zákoníku. K nejvýznamněj-

ším změnám patří upřesnění podmínek pro výkon funkce člena orgánu společnosti, zařazení ustanovení o právech

a povinnostech členů dozorčí rady, úprava oznamování zákonem předepsaných skutečností. Vzhledem k rozsahu změn

bylo přijato nové znění stanov. 

1.4. Organizační struktura společnosti

schéma: viz příloha

1.5. Složení statutárního orgánu a dalších orgánů společnosti k 31. 12. 2005

Představenstvo

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Werner Matthias Dornscheidt členové

Helmut Winkler

Manfred Kotschedoff

Egbert Zündorf

Rostislav Slavotínek

Miloslav Humpolíček

Leo Venclík
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Prokura

Jiří Škrla

Jaroslav Rubeš

Egbert Zündorf 

Aleš Pohl 

Kamil Trávníček 

Jaroslav Hloušek 

Dozorčí rada

Richard Svoboda předseda

Joachim Erwin místopředseda

Petr Mayer člen

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. v konk. 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

VVB – Veletrhy a výstavy s.r.o, v likvidaci Bratislava 100,00 1 130

Nadace Vila Tugendhat Brno 49,90 501

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       2004    2005

Zaměstnanci           523    507

řídící pracovníci 53 50
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Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance v tis. Kč:

Osobní z toho: Osobní z toho:

náklady řídící náklady řídící 

2004 pracovníci 2005 zaměstnanci

Mzdové náklady 214 342 46 457 220 589 49 761

Odměny členům orgánům společnosti 5 988 5 988 4 997 4 997

Náklady na sociální zabezpečení 73 845 16 276 74 862 16 544

Sociální náklady 9 631 1 365 9 323 1 386

Osobní náklady celkem 303 806 70 086 309 771 72 688

Další odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 2004 2005

Tantiémy 0 0

Půjčky 0 0

Poskytnuté záruky 0 0

Poskytnuté půjčky zaměstnancům v tis. Kč 2004 2005

Zaměstnanci celkem 1 420 1 132

z toho:

řídící zaměstnanci 0 200

Zůstatek půjček 2004 2005

Zaměstnanci celkem 5 777 3 834

z toho:

řídící zaměstnanci 659 820

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. 
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� 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

letech 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. 

� 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.

� 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 nákladů

rovnoměrně po celou dobu trvání f inančního pronájmu. 

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

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

� Změny účetních metod

Změny účetních metod v roce 2005 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 a clo
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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 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 mě-

síční kurz, který je stanoven podle kurzu ČNB k prvnímu pracovnímu dni měsíce s výjimkou měsíce února a března

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

borem bude použito aktuálního kurzu uskutečňované operace – k tomu dodává f inanční odbor kompletní účetní

podklady nezbytné pro správné zaúčtování (popisy transakcí, smlouvy transakční kurzy apod.)
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� k 31. 12. 2005 byly pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB a zaúčtovány výsledkově Saldo nerealizovaných

kursových zisků a ztrát zjištěných oceněním stavů pohledávek, závazků a krátkodobého f inančního majetku v ci-

zích 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.

K 1.1.2006 byly veškeré podnikatelské aktivity dceřiné společnosti Kongresové centrum Brno, a.s. a zajišťování uby-

tování z dceřiné společnosti BVV Fair Travel převedeny do společnosti Veletrhy Brno, a.s.

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 303 744 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 2 541 360 957 645

02120 ostatní stavební objekty 4,5 344 021 162 255

02230 energetické stroje 1,2,3 59 562 16 234

02240 pracovní stroje 1,2,3 24 673 22 970

02250 přístroje 1,2,3 273 104 249 965

02260 dopravní prostředky 1,2,3 113 639 82 304 

02270 inventář 1,2,3 33 185 28 998

02280 výstavářské zařízení - 4 403 4 403

02291 ostatní DHM - 70 432 63 712

02292 ostatní DHM - 6 506 3 017

02293 výstavářské zařízení - 249 186

02710 oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 461 512 128 198

03110 pozemky - 70 559 0

03210 umělecká díla a sbírky - 921 0

042 pořízení DHM - 389 0
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3.1.2. Nehmotný majetek

účet druh majetku odpisová pořizovací cena oprávky

skupina [tis. Kč] [tis. Kč]

01310 software 1,2 95 678 72 255

01320 drobný NDM - 12 316 10 058

01410 ocenitelná práva - 3 510 3 393

01420 ocenitelná práva do 60 tis. Kč - 145 33

01910 ostatní DNM - 127 80

041 pořízení DNM - 3 077 -

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 111 293 0 7 910

Leasingové splátky splatné do jednoho roku 17 559 0 300

Leasingové splátky splatné v druhém až pátém roce 70 235 0 0

Leasingové splátky splatné po pátém roce 169 733 0 0

Celková hodnota uzavřených platných leasingových smluv 368 820 0 8 210

V roce 2005 nebyla uzavřena žádná nová leasingová smlouva.

3.1.4. Přehled majetku zatíženého zástavním právem

Popis zástavního případu

Veškerý majetek LV č.344 s výjimkou pozemků 

parc. 358 a 359 a budovy Hlinky čp. 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 26.6.2003 uzavřenou mezi společností Veletrhy Brno, a.s.

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

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

z úvěrové smlouvy (Facility Agreement) ze dne 23.8.2000 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. 2. 2004.
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Popis zástavního případu

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

Na základě zástavní smlouvy ze dne 15.7.1992 uzavřené mezi společností Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společ-

nost 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 a budově Hlinky č.p. 41 na pozemku parc. č. 358 zapsaným v katastru ne-

movitostí 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 nemovitostem – pozemku parc. č. 756/1 a budově na něm sto-

jící Pisárky č.p. 216, zapsaným 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. Zástavní právo by-

lo 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 úvěru z úvěrové

smlouvy uzavřené mezi těmito subjekty dne 14.7.1992. Dne 4.1.1993 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 12.5.1998 podala společnost Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost žalobu na určení neplatnosti shora

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

ně jako soud prvoinstanční rozsudkem ze dne 31.5.2002 tuto žalobu zamítl. Společnost posléze podala v zákonné lhů-

tě odvolání proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci. Přípisem ze dne 2.7.2002 byla společnost Veletrhy

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

těná výše citovaným zástavním právem byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2003 postoupe-

na na Českou konsolidační agenturu, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2. Odvolací soud rozhodl usnesením ze dne

29.6.2005 tak, že rozsudek Krajského soudu ze dne 31.5.2005 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

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.
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3.2. Pohledávky

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2004 2005

celkem 56 473 56 921

z toho po lhůtě:

do 60 dní 11 126 13 232

61 – 90 dní 3 957 4 952

91 – 120 dní 6 261 2 564

121 – 180 dní 1 717 2 545

181 – 360 dní 10 377 3 657

nad 360 dní 23 035 29 971

3.2.2. Pohledávky v cizí měně [tis. Kč]

2004 2005

celkem 8 695 15 420

rozpis dle jednotlivých měn:

CHF 3 1

USD 522 531

SKK 0 992

EUR 8 170 13 896

3.2.3. Pohledávky vyúčtované k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2005

Brno Inn, a.s. 2 403

BVV Fair Travel, s.r.o. 3 338

EXPO restaurace, a.s. 9 346

Kongresové centrum Brno, a.s. 3 792

Vlečka Brno, s.r.o. 27

BD- Expo Kft. 7

Messe Düsseldorf GmbH 53 880

Celkem 72 793
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3.2.4. Zůstatky krátkodobých pohledávek k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2005

Brno Inn, a.s. 224

BVV Fair Travel, s.r.o. 258

EXPO restaurace, a.s. 1 351

Kongresové centrum Brno, a.s. 377

Pražské veletrhy s.r.o. v likvidaci 799

Vlečka Brno, s.r.o. 22

BD- Expo Kft. 7

VVB-Veľtrhy a výstavy Bratislava s.r.o. v likvidaci 667

Messe Düsseldorf GmbH 5 006

Celkem 8 711

3.2.5. Zůstatky dlouhodobých pohledávek k podnikům ve skupině k 31. 12. 2005

nejsou

3.2.6. Přehled pohledávek netto celkem [tis. Kč]

2003 2004 2005

Krátkodobé celkem 70 919 38 554 51 564

Dlouhodobé celkem 26 334 6 921 5 047

pozn. V dlouhodobých pohledávkách je v roce 2003 vykazována odložená daňová pohledávka ve výši 17 442 tis. Kč.

3.2.7. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem (např. ručením)

Dne 1.4.2003 uzavřely společnost Veletrhy Brno, a.s. jako pronajímatel a společnost EXPO DATA spol. s.r.o., se sídlem

Brno, Výstaviště 1, IČ 44960751 jako nájemce smlouvu o nájmu nebytových prostor. Smlouva je uzavřena na dobu ur-

čitou do 31.3.2013. Veškeré pohledávky pronajímatele za nájemcem z této smlouvy o nájmu nebytových prostor, kte-

ré mohou vzniknout za její účinnosti, jsou zajištěny zástavním právem ke strojům ve vlastnictví nájemce. Zástavní

právo k těmto movitým věcem bylo založenou zástavní smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu dne

10.10.2003 a téhož dne byla zástava zapsána do Rejstříku zástav.
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3.3. Hospodářský výsledek roku 2004 [tis. Kč]

Účetní zisk roku 2004 celkem 99 903

Rozdělení –  rezervní fond (5%) 4 995

–  sociální fond 4 000

–  úhrada ztráty minulých let 90 757

–  nerozdělený zisk 151

3.4. Základní kapitál 

Nominální kapitál Počet akcií k

k 31.12.2005    31.12.2005

(tis.Kč) (ks)

Kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 Kč 1 083 375 108 337 535

3.5. Základní kapitál společnosti [tis. Kč]

2003 2004 2005

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. - 221 - 221 -265

Zákonný rezervní fond 3 766 8 633 13 628

Statutární a ostatní fondy 0 1 089 3 846

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 150

Hospodářský výsledek běžného roku 97 348 99 903 -3 408

Vlastní kapitál celkem 1 031 861 1 130 353 1 125 657

3.6. Závazky

3.6.1. Závazky po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2004 2005 

celkem 17 239 17 407
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3.6.2. Závazky v cizí měně po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2004 2005 

celkem 10 859 4 215

3.6.3. Závazky vyúčtované k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2005

Brno Inn, a.s. 5 716

BVV Fair Travel, s.r.o. 9 775

CENTREX mezinárodní sdružení 114

EXPO restaurace, a.s. 12 566

Kongresové centrum Brno, a.s. 4 918

Vlečka Brno, s.r.o. 290

BD – Expo Kft. 1 048

Vystavki OOO, Moskva 13 332

Messe Düsseldorf GmbH 45 546

Messe Düsseldorf North Amerika 959

Messe Düsseldorf Kiev 211

Messe Düsseldorf Asia 10

Messe Düsseldorf Espaňa 239

Celkem 94 724

3.6.4. Zůstatky závazků k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2005

Brno Inn, a.s. 22

BVV Fair Travel, s.r.o. 79

EXPO restaurace, a.s. 225

Kongresové centrum Brno, a.s. 246

BD – Expo Kft. 177

Vystavki OOO, Moskva 159

Messe Düsseldorf GmbH 216

Messe Düsseldorf Espaňa 53

Messe Düsseldorf Asia 4

Celkem 1 181

3.6.5. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2005

Messe Düsseldorf GmbH 14 162 tis. EUR 410 781 tis. Kč
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3.6.6. Přehled závazků netto celkem [tis. Kč]

2003 2004 2005

Krátkodobé celkem 371 762 350 247 391 003

Dlouhodobé celkem 458 933 455 950 439 287

pozn. V dlouhodobých závazcích je vykazován odložený daň. závazek v roce 2004 ve výši 24 492 tis. Kč, v roce 2005 ve

výši 28 506 tis. Kč.

Výpočet odložené daňové povinnosti

Stav Odl. daň. závazek (-)

Titul vzniku 31.12.2005 Sazba daně Odl. daň. pohledávka (+)

Rozdíl účetní a daňové zůstat. ceny -130 865 24% -31 408

Opravná položka k zásobám 618 24% 148

Opravná položka k pohledávkám 3 626 24% 870

Ostatní nedaňové rezervy a čas. rozlišení 7 848 24% 1 884

Celkem -118 773 -28 506

3.7. Bankovní úvěr [tis. Kč]

2003 2004 2005

Dlouhodobé úvěry 1 137 466 947 871 830 571

Bankovní úvěry jsou poskytnuty konsorciem bank v CZK s plovoucí úrokovou sazbou (f ixace 3MPIBORU). Účel : nákup

akcií a výstavba pavilonu F. 

Splatnosti úvěrů:

tis. Kč

Splatnost do jednoho roku 102 000

Splatnost ve 2. až 5. roce 597 428

Splatnost po 5. roce 131 143

Po splatnosti k rozvahovému dni 0
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3.8. Zákonné a ostatní rezervy [tis. Kč]

Počát. stav Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

rezerva na zástavu ČS 32 000 0 0 32 000

rezerva na audit 400 500 400 500

rezerva na konkurenční doložku 150 0 150 0

rezerva na žalobu o náhradu škody 0 500 0 500

rezerva na žalobu o ušlý zisk 0 1 000 0 1 000

celkem 32 550 2 000 550 34 000

3.9. Opravné položky k pohledávkám v provozních nákladech [tis. Kč]

3.9.1. Opravné položky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2005 [tis. Kč] 39 389

z toho:

daňové opravné položky

opravné položky k pohledávkám v konkurzu (účet 39101) 14 802

opravné položky k pohledávkám po 31. 12. 1994 (účet 39102) 5 905

Celkem 20 707

účetní opravné položky

opravná položka k pohledávkám po 31. 12. 1994 (účet 39103) 17 604

opravná položka k ostatním pohledávkám z obchodního styku (účet 39111) 688

opravná položka k poskytnutým zálohám (účet 39120) 390

celkem 18 682

3.9.2. Opravné položky k finančním investicím celkem k 31. 12. 2005 [tis. Kč] 42 941

z toho:

opravné položky k podnikům

s rozhodujícím vlivem (účet 09610) 957

s podstatným vlivem (účet 09620) 35 584

k ostatním (účet 09630) 0

opravné položky k půjčkám

k podnikům ve skupině (účet 09660) 6 400
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3.9.3. Opravné položky k zásobám celkem k 31. 12. 2005 [tis. Kč] 618

z toho:

k zásobám s nízkou obrátkou 356

k zásobám bez obrátky 262

3.10. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností [tis. Kč]

2003 2004 2005

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží 1 438 889 1 543 503 1 498 439

z toho:

tržby z prodeje vlastních služeb 1 418 435 1 523 138 1 476 437

prodej zboží 20 454 20 365 22 002

Prodej cenných papírů a vkladů 34 500 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 431

Finanční činnosti 60 614 42 071 34 462

Na výzkum nebyly v roce 2005 vynaloženy žádné náklady.

Po rozvahovém dni ve společnosti nenastaly žádné významné skutečnosti.

V Brně dne: 15. 2. 2006 

Zpracovala: Jana Vaculíková

Odbor účetnictví

Jiří Škrla Jaroslav Rubeš

prokurista prokurista
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Rozvaha 
v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 (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 4 724 662 -1 888 654 2 836 008 2 923 169

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 003 4 354 017 -1 848 647 2 505 370 2 582 279

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 114 853 -85 819 29 034 21 300

B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3. Software 007 107 994 -82 313 25 681 20 833

4. Ocenitelná práva 008 3 655 -3 426 229 190

5. Goodwill (+/-) 009 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 127 -80 47 79

7. Nedokončený dlouhod. nehmotný majetek 011 3 077 0 3 077 198

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 4 004 515 -1 719 887 2 284 628 2 373 554

B.II. 1. Pozemky 014 70 559 0 70 559 72 669

2. Stavby 015 2 885 381 -1 119 900 1 765 481 1 825 308

3. Samost. movité věci a soubory movitých věcí 016 585 753 -471 789 113 964 109 706

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 019 921 0 921 921

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 389 0 389 868

8. Poskyt. zálohy na dlouhod. hmotný majetek 021 0 0 0 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 461 512 -128 198 333 314 364 082

B.III. Dlouh. finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 234 649 -42 941 191 708 187 425

B III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 176 771 -957 175 814 175 133

2. Podíly v účetních jednotkách pod

podstatným vlivem 025 35 863 -35 584 279 281

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 f inanční majetek 028 15 615 0 15 615 12 011

6. Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek 029 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. f in. majetek 030 0 0 0 0
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Minulé úč. 

Běžné účetní období období

Ozn. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) 031 318 875 -40 007 278 868 290 273

C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 7 284 -618 6 666 8 747

C.I. 1. Materiál 033 0 0 0 0

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3. Výrobky 035 0 0 0 136

4. Zvířata 036 0 0 0 0

5. Zboží 037 7 284 -618 6 666 8 570

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 41

C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 5 047 0 5 047 6 921

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 1 213 0 1 213 1 144

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 3 834 0 3 834 5 777

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 90 953 -39 389 51 564 38 554

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 80 588 -38 999 41 589 28 997

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 37 0 37 125

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 4 874 -390 4 484 8 419

8. Dohadné účty aktivní 056 4 580 0 4 580 354

9. Jiné pohledávky 057 874 0 874 659

C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 215 591 0 215 591 236 051

C.IV. 1. Peníze 059 6 186 0 6 186 6 078

2. Účty v bankách 060 209 405 0 209 405 173 048

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 56 925

4. Pořizovaný krátkodobý f inanční majetek 062 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 51 770 0 51 770 50 617

D.I. 1. Náklady příštích období 064 51 420 0 51 420 50 383

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 066 350 0 350 234
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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 2 836 008 2 923 169

A. Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84) 068 1 125 657 1 130 353

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 28 066 28 110

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 -265 -221

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 17 474 9 722

A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 13 628 8 633

2. Statutární a ostatní fondy 080 3 846 1 089

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83) 081 150 -90 757

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 150 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 -90 757

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

ř. 01-(69+73+78+81+85+118) 084 -3 408 99 903

B. Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114) 085 1 694 861 1 786 618

B.I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 34 000 32 550

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 32 550

B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 439 287 455 950

B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0

2. Závazky – ovládající a řídící osoba 093 410 781 431 458

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 ty pasivní 099 0 0

9. Jiné závazky 100 0 0

10. Odložný daňový závazek 101 28 506 24 492
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Stav v běžném Stav v minulém 

Ozn. PASIVA Řád. účet. období účet. období

B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 391 003 350 247

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 61 098 73 301

2. Závazky – ovládající a řídící osoba 104 0 0

3. Závazky – podstatný vliv 105 0 0

4. Závazky ke společeníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 106 81 81

5. Závazky k zaměstnancům 107 166 771 159 467

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 108 8 109 6 762

7. Stát – daňové závazky a dotace 109 20 132 10 746

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 101 452 62 034

9. Vydané dluhopisy 111 0 0

10. Dohadné účty pasivní 112 31 623 36 078

11. Jiné závazky 113 1 737 1 778

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 830 571 947 871

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 728 571 758 297

2. Krátkodobé bankovní úvěy 116 102 000 189 574

3. Krátkodobé f inanční výpomoci 117 0 0

C.I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 15 490 6 198

C.I. 1. Výdaje příštích období 119 4 707 4 732

2. Výnosy příštích období 120 10 783 1 466
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Výkaz zisku a ztráty 
v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 (v celých tisících Kč)

Skutečnost v účetním období

Ozn. TEXT Číslo řádku sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01 22 002 20 365

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 15 711 15 677

+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 6 291 4 688

II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 1 479 793 1 525 430

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 476 437 1 523 138

2. Změna stavu zásob vlastní č innosti 06 0 0

3. Aktivace 07 3 356 2 292

B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 912 846 880 515

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 144 531 141 456

B.2. Služby 10 768 315 739 059

+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 573 238 649 603

C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 309 771 303 806

C.1. Mzdové náklady 13 220 589 214 342

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 4 997 5 988

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 74 862 73 845

C.4. Sociální náklady 16 9 323 9 631

D. Daně a poplatky 17 17 304 19 192

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 145 942 140 381

III. Tržby z prodeje dlouhodobéhoho majetku a materiálu (ř. 20+21) 19 5 737 56 322

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobéhoho majetku 20 3 308 55 266

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 2 429 1 056

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu (ř. 23+24) 22 2 466 39 964

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2 450 39 925

F.2. Prodaný materiál 24 16 39

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 25 3 373 -32 273

IV. Ostatní provozní výnosy 26 14 255 15 544

H. Ostatní provozní náklady 27 36 044 35 509

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 78 330 214 890
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Skutečnost v účetním období

Ozn. TEXT Číslo řádku sledovaném minulém

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 500

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 147

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36) 33 431 0

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních

jednotkách pod podstatným vlivem 34 431 0

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 117 160

K. Náklady z finančního 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 opravných položek ve oblasti 41 -26 -1

X. Výnosové úroky 42 9 191 11 932

N. Nákladové úroky 43 88 345 98 605

XI. Ostatní finanční výnosy 44 25 128 29 978

O. Ostatní finanční náklady 45 9 188 7 938

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 -62 640 -64 119

Q. Daň z příjmů za běžnou č innost (ř. 50+51) 49 18 901 50 783

Q. 1. –  splatná 50 14 887 8 849

2. –  odložená 51 4 014 41 934

** Výsledek hospodaření za bě žnou č innost (ř. 30+48-49) 52 -3 211 99 988

XIII. Mimořádné výnosy 53 14 19

R. Mimořádné náklady 54 211 104

S. Daň z příjmů z mimořádné č innosti (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 -197 -85

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59) 60 -3 408 99 903

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+(53-54)) 61 15 493 150 686
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Přehled o peněžních tocích 
(za rok končící 31. 12. v tisících Kč)

31.12.2005 31.12.2004

P.     Počáteční zůstatek peněžních prostředků 236 051 218 130

Z.     Účetní zisk, ztráta z běž. č. před zdaněním 15 690 150 771

A.1.  Úpravy o nepeněž. operace  A.1.1. až 5 232 843 132 688

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 145 942 140 381

A.1.2. Oprav. pol., rezervy, přechod. účty 11 486 -38 600

A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -3 308 -55 766

A.1.4. Výnosy z dividend -431 0

A.1.5. Vyúčtov. náklad. a výnos. úroky 79 154 86 673

A.* Čistý CF z provoz. činnosti Z. + A.1. 248 533 283 459

A.2.  Potřeba pracov. kapitálu A.2.1. až 3 23 949 26 816

A.2.1. Pohledávky z provoz. činnosti -18 790 48 026

A.2.2. Krátkodob. závazky z provoz. činnosti 40 756 -21 515

A.2.3. Změna stavu zásob 1 983 305

A.2.4. Krátkodobý f in. maj. nespadající do peň. prostř. a ekv. 0 0

A.** Čistý CF z provoz. činnosti A.* + A.2 272 482 310 275

A.3.  Výdaje z plateb. úroků s vyj. kap. úr. -88 345 -98 605

A.4.  Přijaté úroky 9 191 11 932

A.5.  Zaplacená DP za běž. činnost a doměrky -12 976 -23 834

A.6.  Mimoř. účet. případy včetně DP m.č. -197 -85

A.7.  Přijaté dividendy a podíly 431 0

A.8.  Vyplacené dividendy - přerozdělení 0 0

A.*** Čistý CF z provozní činnosti A.** + A3 až 6 180 586 199 683

B.1.  Výdaje za stálá aktiva -69 103 -19 067

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 308 55 766

B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B.*** Čistý CF z investiční činnosti B.1. až 3. -65 795 36 699

C.1.  Změna stavu závazků -133 963 -217 050

C.2.  Dopady změn vl. kap. na pen. př. C2.1. až 6. -1 288 -1 411

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 -44 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 244 -1 411

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly vč. daně 0 0

C.*** Čistý CF z finanční činnosti C.1. až 3. -135 251 -218 461

F.   Čistý cash flow     A.*** + B.*** + C.*** -20 460 17 921

R.   Konečný stav peněžních prostř. P. + F. 215 591 236 051
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2006 2007

GO 12. – 15.1. 11. – 14.1.

REGIONTOUR 12. – 15.1. 11. – 14.1.

ST YL 14. – 16.2. 13. – 15.2.

KABO 14. – 16.2. 13. – 15.2.

OPTA 24. – 26.2. 23. – 25.2.

SALIMA – Mezinárodní potravinářské veletrhy

SALIMA 7. – 10.3.

MBK 7. – 10.3.

INTECO 7. – 10.3.

VINEX 7. – 10.3.

MOBITEX 22. – 26.3. 14. – 18.3.

PRODÍTĚ 22. – 26.3. 14. – 18.3.

RYBAŘENÍ 22. – 26.3. 14. – 18.3.

MODELY BRNO 22. – 26.3. 14. – 18.3.

G+H 27. – 29.3.

TECHAGRO 2. – 6.4.

ANIMAL VETEX 2. – 6.4.

SILVA REGINA 2. – 6.4.

Stavební veletrhy Brno 2006 / 2007

IBF 25. – 29.4. 17. – 21.4.

SHK BRNO 25. – 29.4. 17. – 21.4.

ELEKTRO 25. – 29.4. 17. – 21.4.

URBIS UNVEST 25. – 29.4. 17. – 21.4.

IDET 2. – 4.5.

VENIA 11. – 13.5.

EmbaxPrint 22. – 25.5.

PYROS/ISET 16. – 19.5.

INTERPROTEC 16. – 19.5.

TOP Technology Brno 2006

PLASTEX 16. – 19.5.

FINTECH 16. – 19.5.

WELDING 16. – 19.5.

FOND-EX 16. – 19.5.

VODOVODY – KANALIZACE 23. – 25.5. 29. – 31.5.

ENVIBRNO 23. – 25.5. 29. – 31.5. 

AUTOTEC 2006 3. – 7.6.

AUTOSALON BRNO 2007 9. – 14.6. 

PROPET 22. – 24.6.

ST YL 22. – 24.8. 21. – 23.8.

KABO 22. – 24.8. 21. – 23.8.

WOOD-TEC 11. – 14.9.

IMT 2006 18.- 22.9.

MSV 2006 / 2007 18.- 22.9. 1. – 5.10.

Transport a Logistika 1. – 5.10. 

INVEX 9. – 13.10. 22. – 26.10.

DIGITEX 9. – 13.10. 22. – 26.10.

HOSPIMedica Brno / Central Europe 24. – 27.10. 16. – 19.10.

SPORT Life 9. – 12.11. 8. – 11.11.

boat Brno 9. – 12.11. 8. – 11.11.

Caravaning Brno 9. – 12.11. 8.-  11.11.

VÁNOČNÍ TRHY 8. – 17.12. 7. – 16.12.

Stavební centrum EDEN 3000 celoročně celoročně

kromě 1.1., 24. – 26. a  31.12.

Hostující akce – Brno

Mezinárodní výstava psů 11. – 12.2. 10. – 11.2.

INTERCANIS 24. – 25.6. 23. – 24.6.

INTERFELIS 23. – 24.6.

Zelený svět 2006 1. – 2.9.

GAUDEAMUS 31.10. – 3.11. 31.10. –  2.11.

Svět knihy Brno 2006 / 2007 10. – 12.11. 9. – 11.11.

Hostující akce – Praha

SCHOLA NOVA 28. – 30.3. 27. – 29.3.

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 2006/2007 ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
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