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tak jako každoročně před Vás obrazně před-

stupuji v roli nejvyššího představitele Vele-

trhů Brno a v nanejvýš příjemné úloze Vám

mám a chci za uplynulé období složit účty

a nabídnout Vašemu hodnocení výsledky

práce souboru, který tvoří naši společnost.

Úspěšně jsme loni obstáli v našem veletrž -

ním podnikání a tak, jako u řady předcházejících repríz

minulých let, jsou to vesměs pozitivní výsledky, kdy

mohu s dobrým pocitem a osobním zadostiučiněním stát

za každým údajem, s nímž se na následujících stranách

předkládané zprávy seznámíte.

Všichni však v každodenní praxi vnímáme, že vstup do

nového hospodářského období, do nové veletržní se-

zóny, byl zdaleka nejen u nás poznamenán důsledky ne-

čekaných, o to však dramatičtějších změn, k nimž došlo

na světové ekonomické scéně. Změnily se nejen kulisy,

ale jako by autor z osobního rozmaru změnil děj celé hry,

s nímž se jeho protagonisté teprve postupně seznamují

a diváci teprve postupně vnímají složitost jeho zápletek

a vztahů. V nových rolích, do nichž jsme byli obsazeni,

spolu s diváky můžeme jen tušit, kolik aktů a obrazů je

ještě před námi, snažíme se přibližně odhadnout, kdy

a s jakým závěrem vlastně hra skončí.

Přiznám za sebe i všechny v naší společnosti, že nejsme

srozuměni natož smířeni s právě popsanou představou

pasivního aktéra jakékoliv hry. S vědomím a v reakci na

složitost nadcházejícího období jsme zpracovali a za po-

chodu upřesňujeme nový scénář, jímž chceme čelit nové

situaci ve změněných podmínkách. Uvnitř veletržní spo-

lečnosti postupně přijímáme opatření v oblasti snižování

nákladů, v racionalizaci našich činností, připravujeme

změny ve skladbě a struktuře našich veletržních pro-

jektů. Ve směru k našim zákazníkům hledáme další mož-

nosti, jak pro ně zatraktivnit a zefektivnit jejich účasti

na veletrzích v Brně, aby právě v době snížené hospo-

dářské konjunktury byl veletrh i nadále nástrojem, přes

který vede jejich cesta k ekonomické konsolidaci a ob-

nově budoucí prosperity. 

Herbert Vogt
předseda představenstva                   

Veletrhy Brno, a. s. 

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní přátelé, 



představenstvo a vedení akciové společ-

nosti Veletrhy Brno Vám opět při této vý-

roční příležitosti předkládá zprávu o jejím

hospodaření za uplynulý rok. Rok 2008 byl

nejúspěšnějším v řadě za posledních 6 let

a završil také dvě významná jubilea připo-

mínající tradici výstaviště a výstavní čin-

nosti: 80 let od založení areálu brněnského výstaviště

a 50. ročník konání MSV. To, že jsme opět dosáhli skvě-

lých výsledků, dokazuje potenciál společnosti a také pro-

fesionalitu a nasazení našich zaměstnanců. 

Plnění základních cílů společnosti
Veletrhy Brno, a. s. svými aktivitami splnily základní vizi

fungování společnosti, zabezpečily  zvyšování hodnoty

f irmy, jejího majetku spolu s růstem jejich hospodář-

ských výsledků.

Veletrhy pořádané naší společností dosahují v oblasti

kvality a infrastruktury evropských standardů a i díky

tomu si dlouhodobě udržujeme pozici č. 1 ve střední

 Evropě. Naše podnikání můžeme shrnout pod motto

„CENTRAL EUROPEAN EXHIBITION CENTRE“, „veletrhy pro

střední Evropu“.

V hodnocení TOP 5 veletržních správ českého trhu (silná

pětka, kterou tvoří BVV, Výstaviště České Budějovice,

 Incheba Praha, ABF Praha, Ostravské výstavy/Výstaviště

Flora Olomouc) patří BVV první místo ve všech sledova-

ných parametrech, ve výstavní ploše, v počtu vystavova-

telů a také v počtu návštěvníků.

Vyjadřuje to i podíl společnosti na auditovaném trhu ve-

letržního průmyslu České republiky. Dosáhl výše 63,3 %,

a tím poprvé od roku 2003 přesáhl hodnotu šedesáti tří

procent. Ve srovnání s rokem 2007 tak zaznamenal ná-

růst o 3,2 %, při srovnání sudých, z hlediska skladby ve-

letrhů srovnatelných let, pak nárůst o 2,6 %. 

V segmentu mezinárodních veletrhů si společnost dlou-

hodobě udržuje dominantní postavení, v roce 2008 s po-

dílem bezmála 70 %.    

Statistické výsledky roku 2008
V roce 2008 zorganizovala naše společnost celkem

45 vlastních veletržních projektů. Proti předchozímu

roku to bylo o jedenáct veletržních titulů více, proti

srovnatelnému roku 2006 o čtyři  více. Změny proti roku

2006 jsou tyto:

� zrušena akce Elektro (částečně převedena do SHK)

� k akcím Invex a Digitex  přibyl souběžný projekt

 Interkamera (mezinárodní výstava fotografické tech-

niky)

� zavedena nová samostatná akce Ochrana před po-

vodněmi (dříve součást Stavebních resp. Ekologic-

kých veletrhů)

� v rámci jarního komplexu Styl I.+Kabo I. přibyly dva

nové projekty Cosmetics a S1 (mezinárodní veletrh

vybavení pro outdoorové a zimní sporty)

� konání další nové akce JOB Fair (mezinárodní veletrh

pracovních příležitostí)

Čistá výstavní plocha těchto pořádaných veletrhů do-

sáhla 416,7 tis. m2. Zvláštní předváděcí plocha pak do-

sáhla 89,9 tis. m2.

Kromě vlastních veletržních aktivit se uskutečnily

v areálu další, tzv. hostující akce, jejichž plocha činila

257,5 tis. m2, což je zdaleka nejvíce v historii. Mezi hos-

tující akce jsou zařazeny výstavní i nevýstavní akce or-

ganizované jinými subjekty než naší společností v areálu

výstaviště. Patří sem zejména veškerá činnost útvaru

projekčního týmu Meziveletržní akce (kongresy, f iremní

prezentace, hudební akce aj.), dále výstavy psů a vý-

stava Eden 3000 (centrum vzorových rodinných domů

a vzorkovna stavebních materiálů). Z nich největší roz-

sahem byly MotorTechna jaro a podzim, Tuning Cup, Auto

Kelly a z pohledu významnosti lékařské kongresy, sjezdy

a školní veletrhy, například Gaudeaumus. K připomenutí

80-letého jubilea vzniku areálu byla uspořádána akce

 Výstaviště Open.

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO 
A STAVU JEJÍHO MAJETKU  ZA ROK 2008

Vážené dámy a pánové,



Spolu s předváděcí plochou a plochou hostujících akcí

činil tedy objem celkové výstavní plochy přes 750 tis. m2.

Podíl na výsledcích společnosti za loňský rok má také mi-

moareálová činnost v tuzemsku a v zahraničí.   Celkem

bylo realizováno 434 expozic na 253 akcích. Proti roku

2007 je to méně o 43 akcí a 187 expozic.

Celková návštěvnost našich akcí v roce 2008 včetně

účastníků hostujících akcí dosáhla 1 044,9 tis. osob.

 Veletrhy navštívilo celkem 719,2 tis. platících návštěv-

níků, z toho bylo 46,4 tis. (tj. 6  %) ze zahraničí – celkem

z 91 zemí. 

Na veletrzích pořádaných Veletrhy Brno v roce 2008 se

představilo 10 858 vystavovatelů a 1 475 dalších za-

stoupených firem bez vlastního stánku, a to z 63 zemí.

Celkem se akcí v roce 2008 zúčastnilo 12 333 firem.
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Nejúspěšnější veletrhy roku 2008 podle jednotlivých parametrů

Největší čistá pronajatá plocha byla na těchto veletrzích:

Stavební veletrhy (IBF aj.) 66 803 m2

MSV 62 337 m2

TECHAGRO 60 368 m2

AUTOTEC 47 983 m2

Potravinářské veletrhy (Salima aj.) 21 842 m2

Největší celkovou návštěvnost zaznamenaly v roce 2008 tyto veletržní projekty:

MSV 95 831 návštěvníků

Stavební veletrhy (IBF aj.) 93 644 návštěvníků

Techagro 91 124 návštěvníků

Spotřební veletrhy (MOBITEX aj.) 64 781 návštěvníků

Vánoční trhy 61 011 návštěvníků

Nejvyššího obratu dosáhly projekty:

MSV 387,8 mil. Kč

Stavební veletrhy (IBF aj.) 217,8 mil. Kč

AUTOTEC 141,5 mil. Kč

TECHAGRO 121,1 mil. Kč

Potravinářské veletrhy (Salima aj.) 106,9 mil. Kč



Za rok 2008 činily celkové výnosy společnosti Veletrhy

Brno 1 917,3 mil. Kč (nárůst o 8,4 % proti srovnatelnému

roku 2006) a celkové náklady 1 761,7 mil. Kč (navýšení

o 7,9 %  proti srovnatelnému roku 2006).

Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl hodnoty

155,6 mil. Kč (nárůst proti srovnatelnému roku 2006

o 14,3 %).

Hodnota bilanční sumy – majetku společnosti Veletrhy

Brno k závěru roku 2008 – zaznamenala oproti stavu

k 31.12.2007 zvýšení o 13,9 % na 3 310,8 mil. Kč. Nej-

větší měrou se na něm podílel přírůstek dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku – nový účetní soft-

ware SAP a výstavba pavilonu P.

Na straně zdrojů došlo k zvýšení vlastního kapitálu

o 21,8 % především díky navýšení základního kapitálu

o 175 mil. Kč a dosažení výsledku hospodaření ve výši

109,3 mil. Kč. Základní kapitál je nyní ve výši 1 258,4

mil. Kč a je složen ze 125 837 535 ks akcií na majitele. 

Z pohledu struktury zdrojů, a tedy f inancování majetku

společnosti, má největší podíl vlastní kapitál (46,9 %),

dále bankovní úvěry (23,5 %), dlouhodobé závazky

(13,1 %) a krátkodobé závazky (14,5 %).

V roce 2008 došlo k radikální změně financování cizími

zdroji naší společnosti. S konsorciem bank tvořeným

 Českou spořitelnou, a.s., Československou obchodní

bankou, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. byl

sjednán nový úvěr ve výši 1 280 mil. Kč za účelem refi-

nancování syndikovaného úvěru od skupiny bank vede-

ných WestLB a zajištění prostředků na výstavbu pavilonu

P. Nový úvěr byl uzavřen za výhodnějších podmínek pro

naši společnost ve srovnání s původním syndikovaným

financováním.

Krátkodobý finanční majetek dosáhl k 31. 12. 2008 hod-

noty 315,2 mil. Kč.

Celkový objem investic společnosti v roce 2008 činil

528,6 mil. Kč (z toho pavilon P 447 mil. Kč).

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Na celkovém obratu z projektů v roce 2008 se podílely následující tržby jednotlivě takto:

prodej plochy 58 % (994,7 mil. Kč)

realizace expozic 15 % (253,8 mil. Kč) 

přívody 7 % (114,1 mil. Kč)

akce mimo areál 16 % (269,1 mil. Kč)

hostující akce 3 % (45,8 mil. Kč)

ubytování 1 % (19,6 mil. Kč)

Vývoj ekonomických výsledků 
Obchodní strategie společnosti nám pomohla realizovat

podnikatelské záměry pro uplynulý rok a vedla k překo-

nání výsledků z předcházejících let. Obrat z projektů

 dosáhl v roce 2008 výše 1 697,1 mil. Kč a narostl proti

srovnatelnému roku 2006 o 5,8 %. K tomuto objemu při-

spěla i skladba veletrhů konaných ve dvouleté periodi-

citě, v sudých ročnících silnější. Trend nárůstu obratu je

však také doprovázen nárůstem přímých nákladů. Tím

podíl DBI. k obratu dosahuje za rok 2008 hodnot kolem

52 % proti 53,2 % ve srovnatelném roce 2006.



Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych konstatoval, že  rok 2008 byl pro naši

společnost velmi úspěšným. Veletrhy Brno, a. s. zůstaly

nadále nejvýznamnější veletržní společností ve střední

Evropě.

Představenstvo společnosti tímto doporučuje valné hro-

madě schválení výsledků za rok 2008.

Navzdory výborným výsledkům uplynulého roku nemů-

žeme nevzpomenout skutečnost, že nežijeme pod skle-

něným zvonem, jsme součástí vnějšího prostředí, které

je v této době ovlivněno světovou hospodářskou krizí.

Tato krize bezesporu bude mít vliv i na naši společnost

v příštích obdobích. Prioritou proto bude spolu s dokon-

čením výstavby pavilonu P i přijetí takových opatření,

která pomohou zmírnit následky krize pro naši společ-

nost při současném dodržení všech závazků vůči f inan-

cujícím bankám a obchodním partnerům.

Jří Škrla

generální ředitel

Veletrhy Brno, a. s. 
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Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, 
kterým jdete.
Z. Ziglar



Služby výstavního 
areálu dále zlepšíme, aby 

vyhovovaly i nejvyšším nárokům.

Služby výstavního 
areálu dále zlepšíme, aby 

vyhovovaly i nejvyšším nárokům.



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

Veletrhy BVV v kontextu makroekonomické situace
v roce 2009 

Česká ekonomika je velmi otevřená a závislá na vývozu,

který je z 85 % orientován na země EU. Nejdůležitějšími

obchodními partnery jsou tradičně Německo, Slovensko,

Polsko, Rakousko. 

V roce 2009 dosáhl růst ekonomiky 3,2 %. V 1. čtvrtletí

2009 se však již projevily důsledky světové recese a me-

ziročně hospodářství zaznamenalo pokles o 3,4 pro-

centa. Na výrazném propadu českého hospodářství se

značnou měrou podílí nedostatečná poptávka v zemích

EU, hlavních ekonomických partnerů Česka. I když vlivy

finanční krize byly v případě České republiky pouze se-

kundárního charakteru a bankovní sektor je stabilní

s dostatečnou likviditou bank, je hospodářství ovlivněno

nepříznivým vývojem ve zpracovatelském průmyslu z dů-

vodu odbytové krize na zahraničních trzích. Pro rok 2009

se předpokládá pokles HDP v rozmezí 2,3 – 3,5 %.

Země střední a východní Evropy mají však různé makro-

ekonomické základy. Zatímco Maďarsko, pobaltské státy,

Rumunsko a Bulharsko mají vážné problémy makro -

ekonomické nerovnováhy, Česká Republika, Slovensko

a Polsko představují relativně stabilní ekonomiky. Po

odeznění krize mají státy střední a východní Evropy ve

střednědobém horizontu lepší podmínky k následnému

růstu než státy eurozóny. 

Problematická situace v zakázkovém krytí f irem pro nej-

bližší období má za následek snižování nákladů, zejména

omezování výdajů na propagaci a marketing. Ekonomika

vykazuje pokles o 2-3 %, ale reklamní trh zaznamenal

pokles o 20 %. Nejvíce bylo zasaženo výstavnictví a te-

levizní reklama. Veletržní průmysl proto nemá v roce

2009 příznivé podmínky vzhledem k vývoji české a svě-

tové ekonomiky a nedůvěře firem v další vývoj. Negativní

tendence v ekonomice se projevují omezováním výstavní

plochy, snížení počtu vystavujících f irem a z důvodu

menší poptávky a omezení investičních záměrů také

v počtu odborných návštěvníků a nákupčích.

2. Základní cíle, priority a podnikatelské záměry
BVV na léta 2009/2010

A. Základní vize společnosti BVV

Hlavním cílem Veletrhů Brno je dlouhodobé zvyšování

hodnoty firmy. Ve složité ekonomické situaci je prioritou

udržení, resp. posílení pozice vedoucí veletržní správy

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

V komunikaci společnosti bude kladen důraz na

� posílení hodnoty veletrhu jako klíčového marketin-

gového nástroje v době ekonomické recese, posta-

vené na významu osobní komunikace a efektivním

propojením cílových skupin vystavovatelů a návštěv-

níků. 

� proexportní charakter aktivit BVV (veletrhy jako ná-

stroj pro podporu oboustranného zahraničního ob-

chodu a českého vývozu malých a středních podniků).

� středoevropský charakter veletrhů a evropský stan-

dard infrastruktury a kvality poskytovaných služeb. 

B. Strategické cíle a priority 

1. Strategie návštěvnosti – orientace na požadované

skupiny odborných návštěvníků ze strany vystavovatelů

B2B projektů a nasazení nových komunikačních nástrojů

pro oslovení široké veřejnosti u B2C akcí. 

� Zajištění správného návštěvníka je v dnešní situaci

nejdůležitějším obchodním argumentem veletrhů.

Segmentace cílových skupin návštěvníků a zaměření

veletrhů podle potřeb návštěvnických skupin je zá-

kladem tvorby strategických záměrů střednědobého

horizontu. 

� Zaměření na odbornou veřejnost – využití systému

předregistrace pro oslovení a servis pro vybrané cí-

lové skupiny odborných návštěvníků. 

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
A.S. VELETRHY BRNO NA ROK 2009



� Servis pro návštěvníky je stejně významný jako servis

pro vystavovatele. 

2. Důraz na efektivnost veletrhů – zvyšování přidané

hodnoty pro vystavovatele.

� Ekonomické přínosy pro vystavovatele jako reakce na

ekonomický vývoj – efektivita účasti na veletrhu pro

vystavovatele se ukazuje jako klíčový parametr při

volbě marketingových nástrojů komunikace firem. 

� Zařazování nových témat do nomenklatur jednotli-

vých veletrhů dle vývoje potenciálu v jednotlivých

oborech na základě sledování ekonomického vývoje. 

3. Proexportní strategie nosných veletržních projektů. 

� Cílem je nabídnout malým a středním firmám alter-

nativu k zahraničním prezentacím a umožnit jim

 export prostřednictvím veletrhů pořádaných v br-

něnském areálu s podporou proexportních programů

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

� V době ekonomických problémů tradičních export-

ních destinací nabídnout nové příležitosti k diverzi-

f ikaci aktivit vystavovatelů a orientaci na nová

teritoria (např. jihovýchodní Evropa). Podpora a vy-

tváření podmínek pro zahraniční obchodní mise na

veletrhy v Brně představují základní stavební kámen

této koncepce. 

4. Internacionalizace – zvyšování mezinárodnosti ve-

letrhů na straně odborných návštěvníků a vystavovatelů.

� Vysoká integrace ČR do globální ekonomiky a vysoký

podíl zahraničních firem operujících v ČR, což statis-

ticky snižuje mezinárodní účast, vyžaduje změnu ve

tvorbě statistik veletrhů. V součinnosti s mezinárod-

ními institucemi UFI a CENTREX pracujeme na nové

definici a vykazování nadnárodních firem ve vztahu

k mezinárodnosti veletrhů. 

� Strategie mezinárodnosti se opírá o důsledné prosa-

zování prioritních zemí z pohledu prezentovaného

oboru a soustředění aktivit do jedné až dvou desti-

nací s větším nasazením prostředků. 

� Kromě přítomnosti nových zahraničních firem, které

hodlají proniknout na trh ČR a střední Evropy, je pod-

mínkou internacionalizace veletrhů vyšší přítomnost

zahraničních nákupčích a odborníků ze sousedních

zemí. 

Prioritní teritoria
� Hlavní obchodní partneři ČR – Německo, Polsko, Slo-

vensko, Rakousko, Itálie, Francie, Maďarsko.

� Dynamicky se rozvíjející trhy Asie (Čína, Tchajwan,

Indie, Turecko).

� Země jihovýchodní a východní Evropy (Bulharsko, Ru-

munsko, Chorvatsko, Srbsko, BH, Bělorusko, Ukra-

jina) – zejména pro návštěvnost.

Zahraniční akvizice představuje kombinaci těchto ná-
strojů:
� Spolupráce se zahraničními hospodářskými institu-

cemi a českými institucemi na podporu obchodu v za-

hraničí

� zastoupení zahraničních institucí v ČR 

� zastoupení ČR zahraničí (české zastupitelské

úřady, CzechTrade, Česká centra)

� zahraniční obchodní komory a oborové svazy v za-

hraničí 

� přímé vazby na slovenské partnerské organizace

(oborové svazy).

� Cílené prezentace v zahraničí pro vybrané cílové sku-

piny, využívání f inančně dostupných metod komuni-

kace vůči zahraničí.

� Finančně dostupná medializace v teritoriích priorit-

ního zájmu (zejména sousední země).

� Spolupráce v rámci koncernu Messe Düsseldorf.

5. Nosné veletrhy 2009
� MSV a TL

� Stavební veletrhy Brno + WATTENVI

� IDET 

� AUTOSALON

� WOODTEC
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6. Nové projekty 2009
� Veletrh umění – nový projekt, připravovaný s odbor-

níky v oboru. Plánované konání na podzim 2009.

� Veletrh AirIn – Aircraft Industry Exhibition – září

2009 souběžně s konáním akce Dny Nato v Ostravě. 

� STAINLESS – Mezinárodní kongres a veletrh korozivz-

dorných ocelí.

7. Úprava koncepcí stávajících veletržních akcí
� Úprava tematického zaměření a zejména hledání no-

vého potenciálu.

� Vývoj a oslovení nových segmentů trhu – energe-

tika, inovace a podpora vědy a výzkumu. 

� Využití potenciálu při kombinaci vhodných veletrž-

ních akcí podle návštěvnických preferencí. 

� IDET + PYROS/ISET v jednom termínu. Ve středně-

dobé strategii změna na veletrhy IZS (Integrova-

ného záchranného systému)

� Objektová bezpečnost nově zařazena do Staveb-

ních veletrhů.

8. Optimalizace a rozvoj nabízených služeb 

Meziveletržní pronájmy:
� Priority pro rok 2009 

� Důraz na udržení pravidelných akcí a projektů. 

� Dlouhodobou cílovou skupinou jsou lékařské kon-

gresy a konference.

� Novou cílovou skupinu tvoří f ilmové a produkční

agentury.

� Akvizice hostujících akcí, prioritu představují za-

hraniční organizátoři.

� Zaměření akvizice bude probíhat zejména na

novou halu P, kde se zaměříme na volnočasové ak-

tivity a sportovní akce.

� Cílem propagace je udržení a rozšíření „známosti“

areálu jako multifunkčního prostoru. 

Mimoareálové akce: 
� Priority pro rok 2009

� Další rozvoj pobočky Messe Düsseldorf. 

� Užší spolupráce a posílení akvizičních aktivit

s Messe Düsseldorf. 

� Významnou složkou spolupráce jsou projekty

v Ruské federaci.

� Stabilizace spolupráce s MPO v rámci Oficiálních

účastí ČR v zahraničí.

Realizace a servis:
� Priority pro rok 2009

� Udržení vysokého podílu na realizaci expozic

v areálu i mimo areál.

� Zvýšení ziskovosti výstavby expozic.

� Optimalizace procesů přípravy expozic a koordi-

nace personálních zdrojů.

� Rozšíření nabízených standardních prvků reklamy

v areálu – zvyšování obratu.

� Realizace programu Benefit pro vystavovatele,

zejména v době ekonomického poklesu.

9. Investiční záměry
� V roce 2009 bude otevřen nový pavilon P v západní

části výstaviště.

10. Důraz na procesní řízení
� V roce 2009 nadále pokračujeme ve standardizaci

vnitrofiremních procesů s cílem generování přidané

hodnoty pro zákazníka. 

� Dalším cílem je efektivnější fungování společnosti

a koordinace všech složek v rámci f irmy. 

C. Cíle projektů, které se podílejí na plnění záměrů
BVV v roce 2009

GO
� Zvýšení počtu zahraničních centrál (NTO):

� Systém individuálních nabídek

� Prezentace destinací formou Meeting pointu (do-

předu připravená obchodní jednání) a doprovod-

ných akcí pro širokou veřejnost (kultura,

gastrospeciality, …)

� Rozvoj nových témat:
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� Kongresová a incentivní turistika 

� Golf: golfová turistika a sport 

� Posílit návštěvnost veletrhu formou direct mar-

ketingu. 

� B2B – odborní návštěvníci

� Vytvořit mezinárodní obchodní místo pro obo-

rová setkání – provizní prodejci, uzavíraní

smluv a distribuce katalogů.

� Oslovení odborných návštěvníků formou přes-

nější segmentace cílových skupin.

� B2C – zaměření na vzdálenější regiony (celá ČR,

Slovensko, Polsko) formou rozšířené PR kampaně.

REGIONTOUR
� Udržet pozici veletrhu jako nosného projektu Minis-

terstva pro místní rozvoj ČR, agentury CzechTourism

a AK ČR pro podporu domácího cestovního ruchu a in-

comingu.

� Navýšení účasti regionů z okolních zemí – středo -

evropský REGIONTOUR (2 regiony; specializace přede-

vším na země V4).

� Nové téma: „Kulturní turistika“ – zapojení MK ČR,

NPÚ, kraje a regiony.

STYL/KABO 
� Základním cílem je udržení B2B charakteru akce.

� STYL

� Zaměření na nové projekty hip-hop, event. branže

bijoux.

� Udržet vysoký zájem nových firem při každém roč-

níku.

� Využití vysoké kvality módních přehlídek pro vy-

brané cílové skupiny návštěvníků – klientů pro vy-

stavovatele.

� Získání kolektivních zahraničních účastí ze světo-

vých center textilní a oděvní výroby (Čína, Tchaj-

wan, Turecko).

� KABO

� Udržet trend rostoucího veletrhu.

� COSMETICS

� Získat definitivně k účasti leadery trhu v jednot-

livých stěžejních segmentech. Důraz zejména na

segment „péče o nehty“ a „péče o vlasy“.

� S1

� Etablovat značku na trhu a vymezit projekt vůči

konkurenci.

� Návštěvnická struktura STYL-KABO

� Cílená marketingová komunikace bude zaměřena

na vybraná teritoria v zahraničí (zejména Sloven-

sko, Pobaltí, Rakousko) formou spolupráce s od-

bornými svazy.

� Navýšit návštěvnost zaměřením na nové cílové

skupiny (branže hip-hop, skate, jeans).

� Zvýšení zahraniční odborné návštěvnosti (zahra-

ničních nákupčích).

OPTA
� Zvýrazněné téma – „SPORTS & VISION“. 

� Vyšší internacionalizace projektu – jak na straně za-

hraničních vystavovatelů, tak i zahraničních náv-

štěvníků.

� Zajistit Evropský kongres ECOO v rámci projektu OPTA

2009.

� Módní přehlídky kolekcí brýlí pro sportovní aktivity

a volný čas – „Street Show“.

G+H, VINEX
� Priorita a zaměření na projekt spojení gastronomie

a vína (Vinex). 

� Rozdělení komodit do sekcí a zatraktivnit veletrh for-

mou „hnízd“.

� Pivo a nápoje, víno, lahůdky, technologie, hygie -

na, vybavení a mobiliář, služby.

� Dynamické prezentace

� Spojení vína a jídla, slowfood a pivo, kulinářské

zážitky, frontcooking-show Asie, středomořská

kuchyně, ryby, zelenina.

� Zvýšit počet registrovaných návštěvníků o 2 % a zkva-

litnit jejich strukturu z hlediska odbornosti (zamě-

ření na segment HORECA). 
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MOBITEX
� Orientace na koncového spotřebitele – změna kon-

cepce a zaměření PR kampaně.

� Témata veletrhu i kampaně – alternativní nabídky

a řešení oproti hypermarketům, prodejní veletrh. 

� Realizace inspirativních komplexních celků (inspira-

tivní řešení interiérů, poradenství, architekti, pro-

dej, f inanční instituce) se zaměřením na širokou

cílovou skupinu návštěvníků z panelových domů

a bytů.

� Rozvoj témat:

� Kanceláře a vybavení kanceláří (M – kanceláře).

� Kuchyně a kuchyňský nábytek, studia (M – ku-

chyně).

� Garden4life (rozšíření o sekci „hobby“).

� Zvýšení zahraniční účasti ze sousedních zemí (Polsko

a Slovensko). 

PRODÍTĚ, RYBAŘENÍ
� Prodítě

� Komplexní uchopení tématu týkající se dětí, je-

jich potřeb, vybavení a výchovy. 

� V roce 2009 zaměření na nová témata a oborové

zaměření – hračky, zdravá výživa, dětské oblečení

a kosmetika, potřeby pro matku.

� Rybaření

� Orientace na potenciál vystavovatelů ze zahra-

ničí, zejména na Polsko, Francie, Německo, Slo-

vensko, Norsko.

STAINLESS
� Nový projekt BVV plánovaný v dvouleté periodicitě,

velmi úzce specializovaný veletrh spojený s odbor-

ným kongresem.

� Základním cílem je zajistit úspěšný průběh 1. roč-

níku. 

� Akvizice vystavovatelů a návštěvníků je prováděna

firmou Focus Rostfrei v úzké spolupráci s BVV.

IBF a SHK
� Zvýrazněné téma „energeticky úsporné stavění“ 

� Oslovení nových cílových skupin vystavovatelů,

navázaných na téma úspor. 

� Výrazná profilace v PR kampani.

� Motivační programy pro jednotlivé cílové skupiny vy-

stavovatelů.

� Zkvalitnění návštěvnické struktury 

� Internetová registrace návštěvníků, přesná seg-

men tace cílových skupin a přizpůsobení PR kam-

paně. 

� Překročení podílu 5 % zahraniční odborné návštěv-

nosti zejména z okolních zemí (DE, SK, PL, AUT).

� Doprovodný program – využít předsednictví ČR v EU,

včetně využití pro PR

� Konference SPS s partnery z Francie a Švédska na

zvýrazněné téma veletrhu.

URBIS INVEST
� Udržení a další rozvoj koncepce specializovaného ve-

letrhu – „business akce“. Přesun do samostatného

pavilonu B, speciální servis a PR. 

� Zařazení UI do oficiálních akcí ČR v rámci předsed-

nictví ČR Radě EU – možnost používat oficiální logo

„Předsednictví České republiky Evropské unii“

� Prezentace úspěšně realizovaných a připravených

projektů financovaných z fondů EU.

� Finanční instituce – návrat na veletrh min. v roli

sponzorů odborných akcí.

� Zkvalitnění struktury návštěvníků – zvýšení množství

odborných návštěvníků, navýšení počtu návštěvníků

registrovaných přes internet, zajištění zahraniční

odborné návštěvnosti (Rakousko, Německo, Polsko,

Rusko, Bělorusko, Slovensko).

IDET 
� IDET 2009 rozšířit o bezpečnostní a protipožární tech-

niku (za výhodnějších cenových podmínek) s cílem

v roce 2011 konat společně IDET a PYROS/ISET jako

veletrhy IZS (integrovaného záchranného systému).

� Využít trend sbližování armádních a bezpečnostních

struktur v důsledku boje proti terorismu, přírodním

a průmyslovým katastrofám. 
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� Kvalitními odbornými doprovodnými programy pře-

tvářet IDET do podoby intenzivní lobystické události. 

� Využít významných výročí v roce 2009 (10. výroční

veletrhu IDET, 60. výročí založení Severoatlantické

aliance, 10. výročí vstupu České republiky, Maďarska

a Polska do NATO, konání veletrhu IDET v době před-

sednictví České republiky v EU). 

� Spolupráce s NATO, AOBP.

EMBAXPRINT
� Nová koncepce přístupu k obalovým firmám na trhu

podle zaměření a cílových skupin zákazníků (pri-

márně „potravináři“ a „nepotravináři“). 

� Potenciál v segmentu „nepotravinářských“ obalů –

elektrotechnika, automobilový průmysl, plastové

obaly apod. Navázání spolupráce s novými odbornými

svazy a asociacemi (Sítotiskový svaz, Klastr Omni-

pack).

� Spolupráce s týmem Salima v oblasti obalů pro po-

travinářské obory – realizace nové koncepce, zalo-

žené na jednotném pojetí obalářské branže na

veletrzích Salima a EmbaxPrint. 

� Nový odborný doprovodný program ve spolupráci

s odbornými svazy a novými partnery veletrhu se za-

měřením přesné cílové skupiny odborných návštěv-

níků

� Potravinářská konference – zaměření na návštěv-

nost z oboru potravin. 

� Papír, tisk, obal – konference zaměřená přede-

vším na cílovou skupinu obalářů a výrobců vlni-

tých lepenek.

� Speciální workshopy pro návštěvníky z oboru tisk,

reklama a marketing.

� Zajištění vysoké odborné návštěvnosti podle vybra-

ných segmentů formou přesně zacíleného přímého

marketingu.

WATTENVI – VOD-KA, EnviBrno
� Budovat povědomí o nové značce WATENVI – náhrada

názvu Ekologické veletrhy Brno.

� Prohlubovat synergii Vodky a EnviBrno – znemožnit

opětovné přesunutí Vodky do Prahy od roku 2012.

� Zkvalitnění návštěvnické struktury – segmentace

návštěvníků a posílení účasti z českých regionů a za-

hraničí.

� Zvýšení zahraniční účasti (Německo, Rakousko).

� I nadále pokračovat ve spolupráci s MŽP, MZe, MPO

(poradenství, účast, pořádání konferencí) TMM Tren-

čín (vzájemná PR podpora, cenové zvýhodnění spo-

lečných vystavovatelů).

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
� Provozovat projekt na akcích Stavební veletrhy,

 WATENVI a Idet.

� Obsah a zaměření projektu je stanoveno podle poža-

davků MŽP, MZe, Hasičského záchranného sboru

a složek jednotného záchranného systému. 

� Více zapojit města, obce a krajské úřady – potenci-

ální návštěvníci.

AUTOSALON
� Veletrh slouží jako marketingový nástroj importérům

světových automobilek v ČR a domácím výrobcům a je

tedy výrazně závislý na situaci na trhu osobních auto-

mobilů v ČR.

� Trh v ČR je stabilní, ale nastupující ekonomická krize

výrazně ovlivní zejména automobilový trh. Cílem je

udržet autosalon jako marketingový nástroj komuni-

kace. 

� Návštěvníci – klíčový parametr úspěšnosti projektu

� Nové skupiny návštěvníků – ženy (Žena a auto),

mladí motoristé.

� Návštěvnost ze zahraničí – Slovensko, Polsko

a Rakousko.

� Připravit nové programy – Autosalon Night, WTCC

–Autodrom, MČR Rally- Agrotec.

� Multioborové zaměření přímé komunikace (vy-

užití databází z ostatních projektů).

� Zvýšit podíl odborných návštěvníků v sekcích servisní

technika a díly.
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� Vystavovatelé 

� Využít momentu výstavby nového pavilonu P

k dalšímu vybuzení zájmu automobilek o prezen-

taci v kvalitních podmínkách.

� Garážová a servisní technika 

� Speciální termínová nabídka pro obory gará-

žové techniky a dílů (delší výstava těmto sku-

pinám nevyhovuje). 

� Vybavení automobilů a služby.

PROPET
� Využití rostoucího trendu akce při přechodu na dvou-

letou periodicitu a synergie s akcemi Intercanis, In-

terfelis a NVHZZT.

� Navýšení počtu vystavovatelů – zaměření na terito-

ria ČR, SR, DE, PL.

� Navýšení počtu návštěvníků – rozdělení akce na od-

bornou část a část s atraktivním doprovodným pro-

gramem pro širokou veřejnost. 

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské
techniky (NVHZZT)
� Navýšení počtu vystavovatelů v segmentu zeměděl-

ských technologií.

� Profilace vůči Techagru – využití silné pozice svazů

a asociací. 

MSV/TL
� Optimalizovat umístění veletržních oborů v souvi-

slosti se zvýšením kapacity výstavní plochy  (nový pa-

vilon P). 

� Posílit proexportní pozici veletrhu zvýšením podílu

zahraniční návštěvnosti.

� Podpořit projekt novými tématy

� Inovace v průmyslu – propojení výzkumných ka-

pacit vysokých škol s průmyslovými obory.

� Energetika – získat nový, perspektivní obor se

všemi synergiemi se strojírenským průmyslem.

� Subdodávky – využít potenciál v oborech, které

budou nejméně postiženy předpokládaným po-

klesem výroby. 

� Vystavovatelé – podle odhadu ekonomická krize vý-

razně poznamená zejména průmysl

� Zaměřit se na posílení účasti vystavovatelů

z oboru doprava a logistika.

� Připravit speciální nabídky pro nové vystavova-

tele ze segmentu malých a středních firem.

� Zaměřit se na získání nových vystavovatelů ze-

jména z Německa a Slovenska.

� Získat nové vystavovatele, kteří se neúčastní ve-

letrhu EMO.

� Návštěvníci

� Zacílení nadnárodní kampaně na Slovensko, Ně-

mecko a Polsko.

� Podporovat organizaci zahraničních odborných

podnikatelských misí s konkrétní poprávkou po

výrobcích a službách.

INVEX/DIGITEX/INTERKAMERA
� Nový koncept veletrhu. 

� INVEX

� Oddělit Invex od Digitexu a Interkamery.

� Koncepce se opírá o posílení konferenční části na

úkor potlačení výstavní části – státní správa

a projekty e-Governmentu. Realizace IT nomen -

klatur v ostatních veletrzích. 

� Veletrh jako platforma setkání IT odborníků, zá-

stupců státní správy a samosprávy, manažerů. 

� DIGITEX

� Show, zábava, hry. Účast operátorů formou show. 

� Orientace na aktuální témata v oblasti spotřební

elektroniky. 

� Cílové skupiny: studenti, teenageři, rodiny

s dětmi.

� INTERKAMERA

� Společně s Digitexem. B2B a B2C veletrh.

� Pro širokou fotografickou veřejnost (prezen-

tace firem)

� Odborná část (semináře, workshopy).

� Doprovodné programy – výstavy fotografií a his-

torie fotografie. 
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WOODTEC
� Akvizice se zaměří na nové vystavovatele z Tchaj-

wanu, Číny, Turecka, Rakouska a severských států Ev-

ropy.

� Návštěvníci – zaměření na zahraniční návštěvnost,

zejména ze sousedních zemí a jihovýchodní Evropy.

� Organizovat mise nákupčích dřevařských techno-

logií ze zemí střední a východní Evropy (Rusko,

Pobaltí, Ukrajina, Rumunsko). 

JOB FAIR
� JOB FAIR organizovat dle potřeb oborů a potenciálu

na trhu práce. Zaměření na konkrétní cílové skupiny. 

� Formou spolupráce s internetovými portály pracov-

ních příležitostí a propojenou propagační kampaní

dosáhnout nárůstu komerčně prodané výstavní plo-

chy.

� Pokračovat v budování znalosti značky JOB FAIR.

MEDICAL FAIR
� Prioritou pro rok 2009 bude zdravotnická technika. 

� Laboratorní a diagnostická technika

� Koncept virtuálního operačního sálu

� Koncept moderní ambulance pro praktické lé-

kaře

� Vybavení nemocnic 

� Spotřební zdravotnický materiál

� Odborný doprovodný program

� Zvýrazněné obory – onkologie, asistovaná repro-

dukce, chirurgie, fyzioterapie, psychologie, in-

fekční onemocnění.

� Kongresy – cílem v roce 2009 bude zajistit pří-

tomnost návštěvníků kongresů na výstavě.

� Projekt BUSINESS POINT – zajistit opět obchodní

mise z perspektivních obchodních zemí ve spolu-

práci s Czech Trade (opět RUSKO a východní Ev-

ropa, dále Latinská Amerika, Asie).

� Návštěvnost – pokračovat v segmentačním přístupu

k cílovým skupinám, přímý marketing.

� Vytvořit předpoklady pro komunikaci přesunu ter-

mínu veletrhu v roce 2010 z podzimu do jarního

termínu. 

SPORTLIFE – BIKE Brno/Caravaning Brno/boat Brno
� SPORT Life – využití rostoucího cyklistického trhu se

zaměřením na dynamický rozvoj nových typů kol –

e-biky, městská kola – nové značky a vystavovatelé

� Přesun akce do říjnového termínu s využitím po-

tenciálu vystavovatelů ze zahraničí – Itálie, Fran-

cie, zejména Německo, Asie.

� Další potenciál představuje Slovensko, Polsko

a Rakousko. 

� Caravaning Brno – nasycenost německého trhu před-

stavuje velkou příležitost (přímá účast centrál jed-

notlivých značek)

� Podpoření růstu akce Caravaning Brno přesunem

do pavilonu P.

� Změna koncepce akce boat Brno v souvislosti s plá-

novaným přesunem termínu akce.

� Segmentace návštěvníků s cílem přesného zacílení PR

kampaně (zavedení elektronické registrace návštěv-

níků). 

VÁNOČNÍ TRHY
� Budování místa s jedinečnou vánoční atmosférou –

zvýraznění vánočních tradic a tomu přizpůsobený

atraktivní doprovodný program pro návštěvníky (ře-

meslný jarmark, živý betlém apod.).

� Stabilizace stávajícího rozsahu z hlediska pronajaté

plochy, počtu vystavovatelů i návštěvníků.

� Zlepšení úrovně prezentace vystavovatelů – výhodná

cenová nabídka kójového systému.

� Zlepšení úrovně cateringu a prostředí pro návštěv-

níky.
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Nejlepší způsob, jak psát historii, 
je vytvářet ji.



V pavilonu A se setkali
středoevropští prezidenti ke 

společnému jednání

V pavilonu A se setkali
středoevropští prezidenti ke 

společnému jednání



Nemá smysl opakovat, že společnost Vele-

trhy Brno je hlavním hráčem na poli vý-

stavnictví ve střední Evropě. Všeobecně

známá je i historie výstaviště, které v roce

2008 oslavilo 80 let od svého vzniku a stále

je hlavním symbolem svého „rodiště“. Ne-

překvapíme ani faktem, že město Brno od

počátku s veletrhy úzce spolupracuje a v roce 2001 ma-

jetkově vstoupilo do nově založené akciové společnosti

Veletrhy Brno – nyní vlastní 34 procent akcií. A dokonce

i o velkém množství sportovních, kulturních a sociálních

aktivit, na něž firma poskytuje sponzorské finanční dary,

veřejnost ví. Namátkou připomeňme spolupořádání Ve-

likonočního festivalu duchovní hudby, podporu činnosti

Sdružení pěstounských rodin nebo partnerství basket-

balistů-vozíčkářů. Lze tedy říci ve výroční zprávě Vele-

trhů Brno za rok 2008 něco nového? Bezpochyby ano.

Přes globální ekonomickou recesi patří Veletrhy Brno

k nejvýznamnějším f irmám nejen na jižní Moravě, ale

i v rámci celé České republiky. V anketě Českých 100 nej-

lepších firem se stabilně umisťuje v první desítce, v roce

2008 obsadila 6. příčku a „předběhla“ i takové společ-

nosti, jako je Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj nebo

T-Mobile Czech Republic. Mimořádnou událostí v rozvoji

veletržního areálu je také výstavba pavilonu P, která

bude dokončena v roce 2009. Díky tomuto objektu získají

Veletrhy Brno další prvenství – stavba se stane největším

výstavním pavilonem ve střední Evropě. 

Město Brno dlouhodobě považuje Veletrhy Brno za stra-

tegického partnera a oceňuje jeho výrazný podíl na pro-

pagaci města Brna v národním a mezinárodním kontextu.

Neméně důležitý je význam firmy pro zaměstnanost ve

městě a v regionu a pro jeho rozvoj a růst a také neza-

nedbatelný přínos ekonomický. 

Partnerství města Brna a Veletrhů Brno považuji za klí-

čové i v budoucnu, právě v důsledku celosvětové krize

bude užší spolupráce nezbytná a oboustranně výhodná.

Na proměnlivém trhu nyní uspějí jen ti nejlepší – a o po-

sílení pozice Veletrhů Brno nepochybuji. 

Roman Onderka 
primátor statutárního města Brna 
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ÚVODNÍ SLOVO
PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
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HLAVNÍ AKCIONÁŘI

Hlavní akcionáři společnosti k 31. 12. 2008
podíl na

Název držitele akcií počet akcií zákl. kapitálu (%)

Messe Düsseldorf GmbH 76 757 005 61

Statutární město Brno 42 784 762 34

ostatní 6 295 768 5

Celkem 125 837 535 100

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

Na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2001 (č.j. F 22304/2000, F 22654/2000,

B 3137/4/3) společnost Veletrhy Brno, a. s., přebrala k 31. 10. 2001 veškeré obchodní jmění společnosti Brněnské vele-

trhy a výstavy, a. s., z důvodu sloučení.
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PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti: Veletrhy Brno, akciová společnost

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

IČO: 25582518

DIČ: CZ25582518

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
S MAJETKOVOU ÚČASTÍ VELETRHY BRNO, A.S. VĚTŠÍ NEŽ 20 %      

BRNO INN,
a.s.

74,17 %

Expo 
Restaurace, a.s.

100 %

BVV Fair 
Travel, s.r.o.

100 %

BVV, 
s.r.o.
100 %

Vlečka BVV, 
s.r.o.
100 %

Vystavki 
Brno ooo 

100 %

BD-EXPO, 
s.r.o.

75,10 %

Kongresové 
centrum Brno, a.s.

66 %

BVV, 
Hotel Service

49,05 %

CENTREX
mezinár. sdružení

25 %

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 sou-

časně o jejím sloučení s a. s. Veletrhy Brno rozhodla mi-

mořádná 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 61 % akcií.

Významným akcionářem s blokační minoritou 34 % je

Statutární město Brno. Ostatní akcionáři mají v držení

5 procent akcií.

Hlavním předmětem podnikatelských aktivit a. s. Vele-

trhy Brno je poskytování obchodních (výstavářských)

služeb převážně právnickým osobám. Společnost se dále

zabývá pronájmem vlastních nemovitostí.

Akciová společnost Veletrhy Brno vlastní a provozuje

 veletržní areál o rozloze 667.000 m2 se šestnácti pavi-

lony. K 31. 12. 2007 činila celková hrubá výstavní plo-

cha 194.512 m2, s hrubou krytou plochou v pavilonech

113.544 m2 a hrubou výstavní plochou 80.968 čtvereč-

ních metrů.

Společnost Veletrhy Brno disponuje většinovým podílem

v majetku osmi dceřiných společností. Jejich činnost ve-

směs souvisí s jejím hlavním předmětem podnikatelské

činnosti a slouží k rozšíření nabídky služeb především

účastníkům veletržních projektů, které společnost po-

řádá. K 1. 12. 2003 zanikla dceřiná společnost World

Trade Center, a.s., převodem jmění na svého jediného

 akcionáře, Veletrhy Brno, a. s.



22
23

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

UFI – Globální asociace veletržního průmyslu je nevládní

organizací se sídlem v Paříži. Sdružuje organizátory ve-

letržních a výstavních akcí z celého světa. Členství v této

prestižní organizaci je pro vystavovatele a návštěvníky ori-

entačním vodítkem, dobrou referencí a jednou z garancí

kvality veletržních projektů, pro něž při zařazování do ka-

tegorie mezinárodních veletrhů Asociace stanoví závazná

kritéria. Brněnská veletržní správa je členem od roku 1960.

Z veletržního kalendáře a. s. Veletrhy Brno jsou členy aso-

ciace MSV, EmbaxPrint, FOND-EX, GO, IDET, INVEX, SALIMA,

VINEX, WELDING, WOOD-TEC , MOBITEX a IBF.

SOVA ČR – Společenstvo organizátorů veletržních a vý-

stavních akcí České republiky vzniklo koncem roku 2001

sloučením Sdružení organizátorů výstavních akcí v České

republice a Slovenské republice SOVA, Českého veletr-

žního a výstavního společenstva ČVVS a sekce veletrhů

a výstav Hospodářské komory ČR. Je dobrovolným sdru-

žením firem podnikajících v českém veletržním průmyslu.

Hlavní cíle, na jejichž prosazování se a.s. Veletrhy Brno

prostřednictvím svých zástupců aktivně podílí, spočívají

v integraci a formování veletržního průmyslu ČR ve vztahu

k mezinárodnímu trhu, v podpoře profesionality všech

subjektů českého výstavního trhu a implementaci mezi-

národních standardů a konečně v ochraně hospodářských

zájmů a prestiže pořadatelů veletrhů a výstav v České re-

publice. Prosazuje audit veletržních statistik a dbá na po-

zitivní 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 sdru-

žuje 17 významných organizátorů veletržních a výstav-

ních akcí z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska,

Ukrajiny a Rumunska. Hlavní poslání unie spočívá v pod-

poře transparentnosti, spolehlivosti, skutečné tržní

hodnotě veletržních statistik prostřednictvím nezávis-

lých auditů provádě ných podle mezinárodně uznaných

standardů, a dále ve spolupráci v oblasti veletrž ního

prů mys lu členských zemí i v rámci celého evropského

kontinentu. Centrex plní úlohu shromaž ďovatele a po-

skytovatele 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 národ-

ních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách.

OSPI – Mezinárodní sdružení zástupců firmy Octanorm.

Společnost Veletrhy Brno je jejím výhradním zástupcem

pro Českou republiku a Slovensko.

ČLENSTVÍ A. S. VELETRHY BRNO 
V ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH

ZAHRANIČNÍ SESKUPENÍ,  KTERÁ SPOLUPRACUJÍ 
S PROJEKTY A. S. VELETRHY BRNO

CECIMO – Evropský výbor pro spolupráci v průmyslu ob-

ráběcích a tvářecích strojů

COPE – Konfederace organizátorů obalových veletrhů

EHI – Asociace evropského topenářského průmyslu

EUMABOIS – Evropské sdružení výrobců dřevozpracují-

cích strojů a zařízení

F.I.M.A. – Světové sdružení veletrhů automatizace a mě-

řicí techniky

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



Představenstvo:

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Členové představenstva:

Werner Matthias Dornscheidt
Helmut Winkler
Manfred Kotschedoff
Egbert Franz Zündorf
Daniel Rychnovský
Miloslav Humpolíček
Jiří Zlatuška

Dozorčí rada:

Roman Onderka předseda

Helmut Rattenhuber místopředseda

Petr Blaha člen

Vedení společnosti:

Jiří Škrla generální ředitel

Egbert Franz Zündorf ekonomický náměstek generálního ředitele

Aleš Pohl obchodní náměstek generálního ředitele

Kamil Trávníček technický náměstek generálního ředitele

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI



Herbert Vogt (*1947)
předseda představenstva

Absolvoval Univerzitu ve Frankfurtu nad Mohanem jako diplomovaný ekonom se zaměřením na podnikovou ekonomiku, hos-

podářskou politiku, finanční vědy, statistiku a hospodářské právo. V letech 1974 – 1989 pracoval v různých funkcích daňo-

vého 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 ob-

chodního ředitele působil v letech 1987 až 1999. V roce 1999 byl jmenován generálním ředitelem Brněnských veletrhů a vý-

stav. 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 spo-

lečnosti Messe Düsseldorf, naposledy jako náměstek generálního ředitele Messe Düsseldorf International. V roce 1999 pře-

šel k Messe Leipzig, kde přijal pozici generálního ředitele. Ke dni 1. 1. 2004 byl jmenován do funkce generálního ředitele

Messe Düsseldorf.

Manfred Kotschedoff (*1941)
člen představenstva

V roce 1975 ukončil studium na Svobodné universitě v Berlíně, fakultě hospodářských a soci álních věd. Ve stejném roce byl

promován doktorem politických věd. Poté pracoval v řadě firem, na Vysoké škole hospodářské v Berlíně, v reklamní agen-

tuře. V Messe Düsseldorf půso bí od roku 1976, od roku 1989 je jednatelem a členem vedení Messe Düsseldorf.

Egbert Franz Zündorf (*1953)
člen představenstva

Je absolventem Městského reálného gymnázia v Düsseldorfu. Na Finančním úřadě v Düsseldorfu si doplnil vzdělání jako da-

ňový asistent, v letech 1987-1988 studoval controlling. V roce 1985 nastoupil u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 od-

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



Helmut Wilhelm Winkler (*1951)
člen představenstva

Vzdělání ekonoma ve velkoobchodu a zahraničním obchodu absolvoval pan Winkler ve společnosti Hermann Amthor oHG v Düs-

seldorfu. Od roku 1969 byl zaměstnán ve společnostech se zaměřením na obchod a veletržnictví. Od roku 1989 až do dneš-

ního 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.

Daniel Rychnovský (*1957)
člen představenstva

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

Po studiu pracoval v nemocnici v Havlíčkově Brodě a v nemocnici Milosrdných bratří v Brně, kde až do konce dubna 2008 vy-

konával funkci ředitele. Zasadil se zde o stavbu nového pavilonu a zavedl systém ISO 9001. Do zastupitelstva města Brna byl

poprvé zvolen v roce 2002. V komunálních volbách na podzim 2006 byl opět zvolen do ZMB a stal se také členem Rady města

Brna. V dubnu 2008 byl zvolen I. náměstkem primátora města Brna. Jeho zájmem je především kultura a hudba, cílem je vy-

budování nového koncertního sálu pro město Brno – Janáčkovo kulturní centrum. Členem představenstva a. s. Veletrhy Brno

je od 25. 6. 2007.

Jiří Zlatuška (*1957)
člen představenstva

Senátor (člen Klubu otevřené demokracie, člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Parlamentním shromáždění Rady

Evropy), profesor informatiky na Masarykově univerzitě (děkan Fakulty informatiky, před tím rektor univerzity), od podzimu

2006 člen Rady města Brna za Brno 2006. V současné době je místopředsedou Ústavně-právního výboru Senátu, v minulém

období byl místopředsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice. Místopředseda Evropského hnutí v České

republice a viceprezident American Fund for Czechoslovak Relief v New Yorku. Člen předsednictva Rady vysokých škol a před-

seda legislativní komise. Dlouhodobě se věnuje zejména vzdělávací a vědní politice a společenským důsledkům informatiky.

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

Miloslav Humpolíček (*1961)
člen představenstva

V zastupitelstvu Městské části Královo pole působí od roku 1998, v roce 2000 se stal členem rady. Od roku 2002 předsedá

klubu zastupitelů, vykonává funkci místopředsedy finančního výboru. Je členem komisí sociální a zdravotní, školství, kul-

tury 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 Univer zitě T. Bati ve Zlíně.
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Roman Onderka (*1965)
předseda dozorčí rady

Narodil se v Brně. Absolvoval střední školu a manažerskou školu v Ostravě. Po vojně byl zaměstnán v ADASTu Adamov jako me-

chanik, následně u Českých drah v Brně ve funkci vozmistra. Od roku 2002 působí jako zastupitel ve městě Brně a v městské

části Brno-Starý Lískovec. Ve volebním období 2002–2006 byl členem komise investiční a komise dopravy, v Zastupitelstvu

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

Joachim Erwin (*1949)
místopředseda dozorčí rady do 20.5.2008

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 fi-

načním výboru, je před sedou jak dozorčí rady Messe Düsseldorf GmbH tak i správní rady Stadtsparkasse a členem dozorčí rady

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

Helmut Rattenhuber (*1946)
místopředseda dozorčí rady od 27.6.2008

V letech 1966-1972 absolvoval ekonomické studium na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem jako diplomovaný ekonom. V roce 1972

zahájil své působení v Düsseldorfu, hlavním městě spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Do roku 1979 pracoval ve fi-

nanční správě města v oblasti investiční kontroly a zvláštních úkolů. Od 1979 byl vedoucím pozemkového odboru katastrál-

ního úřadu, od roku 1981 vedoucím celého katastrálního úřadu. Od února 1984 člen představenstva Městské bytové

společnosti. V roce 1994 zvolen do Rady města Düsseldorf. Od dubna 2000 vedoucí finanční správy města a od dubna 2006 i

tajemník města Düsseldorf. 

Petr Mayer (*1947)
člen dozorčí rady do 5.5.2008

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Ve společnosti Veletrhy Brno pracuje od roku 1977,

v současné době v úseku marketingu.

Petr Blaha (*1970)
člen dozorčí rady (zástupce zaměstnanců) od 5.5.2008

Vystudoval Střední odborné učiliště elektrotechnické v Brně. V roce 1993 nastoupil do společnosti Veletrhy Brno jako skla-

dový dělník a postupně se vypracoval až do současné pracovní pozice vedoucího Odboru logistiky.
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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 ob-

chodního ředitele působil v letech 1987 až 1999. V roce 1999 byl jmenován generálním ředitelem Brněnských veletrhů a vý-

stav. 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 da-

ňový asistent, v letech 1987-1988 studoval controlling. V roce 1985 nastoupil u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 od-

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

Aleš Pohl (*1966)
obchodní náměstek generálního ředitele

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

společnosti Veletrhy Brno. V listopadu téhož roku byl jmeno ván náměstkem generálního ředitele pro úsek realizace a servisu.

Od 1. 7. 2004 zastává funkci náměstka generálního ředitele.

Kamil Trávníček (*1956)
technický náměstek generálního ředitele

Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Do a.s. Veletrhy Brno nastou pil 1. 4. 2003. Od 1. 1. 2004 byl

jmenován technickým ředitelem a následně od 1. 7. 2004 technickým náměstkem generálního ředitele.
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Odbor 
komunikací
Pokorný

Obchodní 
skupina 1
Rousek

Projektový tým

Škarka

Projektový tým

Moravec

Projektový tým mezi-
veletržní pronájmy

Klimeš

Projektový tým 
IBF

Ostrá

Odbor 
controllingu

N.N.

Odbor 
informatiky

Kaspar

Odbor 
nákupu

Mannová

Zahraniční 
zastoupení

Knop

Úsek 
ekonomický

Zündorf

ekonomický 
ředitel
Rubeš

Odbor 
finanční
Růžička

Odbor 
účetnictví

Vaculíková

Obchodní 
skupina 2

Krejčí

Obchodní 
skupina 3

Tóth

Obchodní 
skupina 4
Navrátil

Projektový tým

Mlčák

Projektový tým

Menšíková

Projektový tým

Vargová

Odbor rozpoč-
tově projekční

Pokorný

Projektový tým
mimo areál

Volšová

Provozovna 
Messe Düsseldorf

Zündorf

Pobočka 
Praha

Obchodní 
úsek
Pohl

Projektový tým

Torn

Projektový tým

Čikl

Projektový tým

Kuběna

Projektový tým

Malý

Technická obsluha 
výstaviště

Němec

Správa areálu

Piák

Provoz 
energetiky

Plesl

Odbor 
logistiky
Blaha

Odbor 
technický

Grega

Odbor 
obch. techn.
Olšáková

Technický 
úsek

Trávníček

Odbor 
rozvoje projektů

Bílek

Zákaznické 
centrum

Sedláková

Odbor 
právní

Mylbachr

Odbor 
lidských zdrojů

Kroupa

Odbor zahranič-
ních zástupců

Hradský

Generální 
ředitel

Jiří Škrla

PŘEDSTAVENSTVO
Předseda

Herbert Vogt
Místopředseda představenstva 

Jiří Škrla
Členové

Werner Dornscheidt
Helmut Winkler 

Manfred Kotschedoff
Egbert Franz Zündorf

Daniel Rychnovský
Jiří Zlatuška

Miloslav Humpolíček

DOZORČÍ RADA
Předseda

Roman Onderka
Místopředseda

Helmut Rattenhuber
Člen (zástupce zaměstnanců)

Petr Blaha

VELETRHY BRNO
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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V roce 2008 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení:

Roman Onderka
předseda

Joachim Erwin
místopředseda do 20.5.2008

Helmut Rattenhuber 
člen od 27.6.2008

Ing. Petr Mayer
člen do 5.5.2008

Petr Blaha
člen od 5.5.2008  

Dozorčí rada se v roce 2008 sešla celkem třikrát. Výcho-

diskem pro práci dozorčí rady byla kontrola plnění usne-

sení představenstva. Dozorčí rada se zabývala kromě

jiného hospodařením společnosti, záměrem výstavby no-

vého pavilonu P, refinancováním syndikovaného úvěru,

financováním výše uvedeného stavebního záměru a hos-

podářským plánem na rok 2009.

Dozorčí rada konstatuje, že výkon podnikatelské čin-

nosti byl v souladu s právními předpisy, stanovami

a usneseními valné hromady.

Dozorčí  rada  akciové  společnosti  přezkoumala dne

17.4.2009 předloženou řádnou roční účetní závěrku

a konsolidovanou roční účetní závěrku a v obou přípa-

dech došla ke konečnému závěru, že v účetnictví společ-

nosti 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 vypo-

řádání hospodářského výsledku za rok 2008 a s tímto

 návrhem vyslovila souhlas.

Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 17.4.2009

přezkoumala zprávu mezi ovládající a ovládanou osobou

a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovlá-

dající osobou a konstatovala, že ovládané osobě ne-

vznikla žádná újma.

V Brně dne 19.6.2009

Roman Onderka
předseda dozorčí rady 
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Messe Düsseldorf GmbH
404 74 Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61

Spolková republika Německo

– ovládající osoba

podíl na hlasovacích právech ovládané osoby: 61%

Veletrhy Brno, a.s.
647 00 Brno, Výstaviště 1

Česká republika

IČ 25582518

– ovládaná osoba

V posledním účetním období, tj. v roce 2008, byly mezi

ovládající a ovládanou osobou uzavřeny tyto smlouvy:

� smlouva o upsání akcií v rámci zvýšení základního ka-

pitálu. V rámci zvýšení základního kapitálu upsala

ovládající osoba v prvním kole akcie o jmenovité hod-

notě 105.697.620,-- Kč (podle listiny upisovatelů)

a v druhém kole na základě výše cit. smlouvy  o up-

sání akcií další akcie o jmenovité hodnotě

7.528.430,-- Kč. V důsledku úpisu akcií se zvýšil podíl

ovládající osoby na základním kapitálu ovládané

osoby na 61%.

� dohody o započtení pohledávek. Obsahem dohod je

zápočet pohledávek z titulu půjčky poskytnuté ovlá-

dající osobou ovládané osobě v souvislosti se zvýše-

ním základního kapitálu za účelem f inančního

posílení ovládané osoby ve vazbě na realizaci sta-

vebního záměru haly P a z titulu emisního kurzu akcií

upsaných ovládající osobou v rámci zvýšení základ-

ního kapitálu. 

� dodatek ke smlouvě o podpoře veletrhu Hospimedica,

jehož předmětem je změna názvu veletrhu z Hospi-

medica na Medical Fair. Ostatní ujednání smlouvy zů-

stala dodatkem nedotčena. Smlouva (obdobně jako

ostatní smlouvy na podporu projektů), uzavřené na

dobu neurčitou, zůstávají dále v platnosti. 

� smlouvy týkající se účasti na veletržních akcích po-

řádaných ovládající i ovládanou osobou. Obsahem

smluvních vztahů je poskytnutí výstavní plochy k uží-

vání jakož i poskytnutí případných dalších služeb

s tím souvisejících za úplatu. 

Smluvní vztahy se týkaly účasti ovládané osoby na

těchto veletržních akcí pořádaných v roce 2008 ovlá-

dající osobou:

� EuroShop 2008 (23.–27.2.2008), Beauty Interna-

tional 2008 (7.-9.3.2008), Interpack 2008 (24.-

30.4.2008), Drupa 2008 (29.5-11.6.2008) 

a účasti ovládající osoby na těchto veletržních akcích

pořádaných v roce 2008 ovládanou osobou: 

� Cosmetics (14.-15.2.2008), Salima (4.-7.3.2008),

Plastex (13.-16.5.2008), Fond-ex (13.-16.5.2008),

Medical Fair (21.-24.10.2008), Caravaning Brno

(6.-9.11.2008).

� smlouvy o zajištění výstavby výstavních expozic ovlá-

danou osobou pro ovládající osobu na výstavišti

v Moskvě (jako subdodávka) a na následujících dal-

ších akcích v Ruské federaci:

UGOL Novokuzneck (2-5.9.2008), UGOL Doneck 

(3.-6.6.2008),

za úplatu od ovládající osoby, a to v rámci vzájemně

dohodnutých věcných a finančních podmínek na pod-

kladě jednotlivých dílčích objednávek vystavených ze

strany ovládající osoby. 

� 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 za-

kázek výstavářské služby, zejm. systémového cha-

rakteru a závazek ovládající osoby hradit ovládané

osobě dohodnutou smluvní cenu. Smlouva dále

řeší proces udělování zakázky, specifikuje pod-

mínky navázání obchodního vztahu se zákazníkem,

upravuje provedení zakázky, rozsah plnění a otázky
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pojištění a odpovědnosti za vady a za škodu, ce-

nové a platební podmínky aj. Ostatní smlouvy sou-

visející s provozem stálé  provozovny ovládané

osoby v sídle ovládající osoby a s poskytováním vý-

stavářských služeb v této  provozovně, jejichž účin-

nosti byla navázána na účinnost nadepsané

smlouvy o poskytování výstavářských služeb (tj.

nájem kancelářských a skladových prostor a výpo-

četní techniky), zůstaly nadále v platnosti.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do

31.12.2009.

� prováděcí smlouvy ke smlouvě o poskytování vý-

stavářských služeb pro vystavovatele a další zá-

kazníky ovládající osoby na veletrhy, výstavy a

kongresy pořádané ovládající osobou, přičemž

předmětem je závazek ovládané osoby poskytovat

v rámci jednotlivých dílčích zakázek výstavářské

služby, zejm. systémového charakteru a závazek

ovládající osoby hradit ovládané osobě dohodnu-

tou smluvní cenu. 

Mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými

stejnou ovládající osobou byly v posledním účetním ob-

dobí, tj. v roce 2008, uzavřeny tyto smlouvy:

� smlouva o zajištění výstavní expozice ze strany ovlá-

dané osoby (jako subdodavatele) pro společnost

Messe Düsseldorf North America, 150 North Michi-

gan Avenue, Suite 2920, Chicago, IL 60601, USA, na

veletrhu Drupa Düsseldorf (29.5.-11.6.2008) za

úplatu od tohoto objednatele, a to v rámci vzájemně

dohodnutých věcných a finančních podmínek na pod-

kladě objednávek vystavených ze strany objednatele.

� smlouva o zajištění společné výstavní expozice ze

strany ovládané osoby pro společnost Messe Düssel-
dorf China Ltd., 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong-

Kong, China, a společnost Messe Düsseldorf Asia
Pte. Ltd., 3 HabourFront Place, Singapore, na vele-

trhu Drupa Düsseldorf (29.5.-11.6.2008) za úplatu

od těchto objednatelů, a to v rámci vzájemně dohod-

nutých věcných a f inančních podmínek na podkladě

objednávek vystavených ze strany objednatele.

� dodatek ke smlouvě o obchodním zastoupení společ-

nosti Messe Düsseldorf Asia Pte. Ltd., 3 Habour-

Front Place, Singapore, kterým se prodlužuje

účinnost zmíněné smlouvy i pro rok 2009. Ostatní

ujednání smlouvy zůstala tímto dodatkem nedot-

čena. 

Mezi propojenými osobami nebyly ze strany ovládané

osoby v posledním účetním období, tj. v roce 2008, uza-

vřeny jiné smlouvy ani učiněna jiná opatření v zájmu

těchto osob.

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že z výše

uvedených smluv nevznikla ovládané osobě újma.

V Brně dne 23. března 2009 

Představenstvo Veletrhy Brno, a.s.
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Každý z nás by měl mít svůj Everest. Každý by
měl mít ve svých snech ukryt vrchol, na který
by chtěl jednou vystoupit.

Edmund Hillary

V roce 2009 otvíráme největší
pavilon v areálu výstaviště

a střední Evropě o vnitřních
rozměrech 200 x 80 metrů.

V roce 2009 otvíráme největší
pavilon v areálu výstaviště

a střední Evropě o vnitřních
rozměrech 200 x 80 metrů.



AKCE V ROCE 2008

PROJEKT TERMÍNY 
2008

1 GO – 18. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu 10.-13.1
2 REGIONTOUR – 17. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 10.-13.1
3 OPTA – 14. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie 22.-24.2.
4 STYL I. – 31. mezinárodní veletrh módy 13.-15.2
5 KABO I. – 31. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží 13.-15.2
6 COSMETICS – Mezinárodní kosmetický veletrh 14.-15.2.
7 S1 – Mezinárodní veletrh vybavení pro outdoorové a zimní sporty 13.-15.2
8 SALIMA – 26. mezinárodní potravinářský veletrh 4.-7.3.
9 INTECO – 23. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování 4.-7.3.

10 MBK – 4. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství 4.-7.3.
11 VINEX – 13. mezinárodní vinařský veletrh 4.-7.3.
12 MOBITEX – Mezinárodní veletrh bydlení 26.-30.3.
13 ProDítě – Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě 26.-30.3.
14 Rybaření – Mezinárodní výstava rybářských potřeb 26.-30.3.
15 Modely Brno – Specializovaná kontraktačně-prodejní výstava 27.-30.3.
16 TECHAGRO – 10. mezinárodní veletrh zemědělské techniky 6.-10.4.
17 Silva Regina – 10. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh 6.-10.4.
18 Animal Vetex – 9. mezinárodní veterinární veletrh 6.-10.4.
19 IBF – 13. mezinárodní stavební veletrh 22.-26.4.
20 SHK BRNO – 9. mezinárodní veletrh technických zařízení budov 22.-26.4.
21 Urbis Invest – Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce 22.-26.4.
22 WELDING – 19. mezinárodní veletrh svařovací techniky 13.-16.5
23 FOND-EX – 12. mezinárodní slévárenský veletrh 13.-16.5
24 PLASTEX – 2. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů 13.-16.5
25 ProFintech – 2. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy 13.-16.5
26 PYROS/Iset – 14. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb 13.-16.5
27 INTERPROTEC – 9. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a prac. prostředí 13.-16.5
28 VOD-KA – 14. mezinárodní vodohospodářská výstava 20.-22.5.
29 EnviBrno – 14. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí 20.-22.5.
30 Ochrana před povodněmi 20.-22.5.
31 AUTOTEC – Mezinárodní veletrh užitkových automobilů, dílů, příslušenství a servisní techniky 4.-8.6.
32 STYL II. – 32. mezinárodní veletrh módy 19.-21.8.
33 KABO II. – 32. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží 19.-21.8.
34 MSV – 50. mezinárodní strojírenský veletrh 15.-19.9
35 IMT – 6. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 15.-19.9
36 INVEX – 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií 6.-9.10.
37 Digitex – 4. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy 6.-9.10.
38 Interkamera – Mezinárodní výstava fotografické techniky 6.-9.10.
39 MEDICAL FAIR – Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví 21.-24.10.
40 SPORT LIFE – 7. mezinárodní sportovní veletrh 6.-9.11.
41 boat Brno – 7. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů 6.-9.11.
42 Caravaning Brno – 6. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů 6.-9.11.
43 JOB Fair – Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí
44 VÁNOČNÍ TRHY 12.-21.12.

PROJEKTY VELETRHY BRNO a. s. V AREÁLU
45 SC EDEN 3000 – Centrum vzorových rodinných domů a Vzorkovna stavebních materiálů celoročně

HOSTUJÍCÍ
INTERCANIS – 42. mezinárodní výstava psů 28.-29.6.
MVP – Mezinárodní výstava psů 9.-10.2.
MNVP – Moravskoslezská národní výstava psů 18.-19.10.
HOSTUJÍCÍ AKCE – ostatní
HOSTUJÍCÍ AKCE V AREÁLU
Výstaviště OPEN – Den otevřených dveří 24.5.
AKCE V AREÁLU CELKEM

46 SCHOLA NOVA Praha – 15. mezinárodní specializovaný veletrh – škola, vzdělávání a vybavení 1.-3.4
CELKEM ZA ROK 2008



VÝSTAVNÍ PLOCHA (m2) NÁVŠTĚVNOST CELKEM (osob) VYSTAVOVATELÉ

PRONA- Předvá- CELKEM z toho CELKEM z toho % zahr. Počet CELKEM z toho Počet Zastou-
JATÁ děcí zahr. zahr. návšt. zemí zahr. zemí pené

návšt. firmy

4 466 500 4 966 492 35 185 1 030 2,9% 38 301 49 18 52 
6 201 850 7 051 595 616 93 8 504 
4 694 450 5 144 554 6 548 1 315 20,1% 40 106 28 11 116 
8 655 3 673 12 328 2 245 434 133 17 21 
3 687 398 4 085 944 19 050 1 932 10,1% 36 149 46 11 3 

689 1 703 2 392 78 45 7 6 9 
1 104 450 1 554 16 48 3 3 0 

11 969 103 12 072 1 931 524 136 26 169 
3 878 1 200 5 078 171 37 446 5 334 14,2% 50 110 9 7 3 
3 671 0 3 671 227 95 13 4 10 
2 324 30 2 354 461 126 42 14 31 

10 409 0 10 409 612 203 35 13 12 
3 113 700 3 813 121 65 595 2 082 3,2% 22 87 5 3 1 
2 542 600 3 142 77 108 7 4 0 
1 082 4 700 5 782 2 25 1 2 1 

50 241 800 51 041 3 891 473 101 18 36 
8 074 2 291 10 365 421 93 020 7 354 7,9% 52 149 19 9 19 
2 053 1 825 3 878 100 77 3 4 4 

52 960 120 53 080 4 708 826 158 21 29 
10 469 0 10 469 796 95 381 5 215 5,5% 56 228 26 10 5 

3 374 203 3 577 264 135 22 6 2 
4 940 0 4 940 967 116 34 10 7 
3 081 35 3 116 528 12 945 2 196 17,0% 47 184 74 17 3 
3 021 0 3 021 948 184 77 19 12 
1 286 0 1 286 281 86 17 5 3 
4 963 4 112 9 075 132 13 543 1 463 10,8% 47 167 16 7 7 
1 536 0 1 536 614 86 36 11 5 
7 454 300 7 754 343 235 23 9 13 

807 20 827 63 9 278 578 6,2% 31 68 8 7 1 
2 556 0 2 556 951 24 3 4 1 

47 983 24 600 72 583 5 404 62 735 2 169 3,5% 46 592 196 16 12 
8 656 2 865 11 521 2 328 14 411 1 550 10,8% 36 445 139 16 12 
3 899 177 4 076 858 158 48 13 3 

42 353 4 225 46 578 7 542 97 482 9 784 10,0% 57 1 401 393 28 50 
19 984 0 19 984 3 598 518 260 21 39 

4 149 4 356 8 505 193 141 23 13 7
4 173 1 127 5 300 135 55 572 2 403 4,3% 29 40 8 4 1

347 505 852 0 22 0 1 2
7 655 2 900 10 555 498 17 857 1 641 9,2% 40 321 52 18 188

12 110 19 416 31 526 1 467 333 44 14 10 
3 268 546 3 814 321 43 224 2 477 5,7% 32 70 8 6 2 
5 946 880 6 826 400 41 7 5 3 

834 0 834 60 73 19 13 0
3 951 2 985 6 936 177 61 011 0 0,0% 1 286 11 5 67 

390 607 89 645 480 252 46 514 740 283 48 523 6,6% 91 10 456 2 432 55 1 475 
5 795 0 5 795 0 134 255 229 0 1 0 

9 204 0 9 204 30 7 944 98 3 3 0 
6 387 0 6 387 21 9 680 
4 246 0 4 246 18 8 000 NESLEDOVÁNO

0 257 468 257 468 0 114 977 
19 837 257 468 277 305 69 140 601 98 3 0 

25 639 
416 239 347 113 763 352 46 583 1 040 778 10 783 2 435 55 1 475 

449 223 672 19 4 098 75 3 4 0 
416 688 347 336 764 024 46 602 1 044 876 10 858 2 438 55 1 475 
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2008 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: 1 258 375 350 Kč

Počet akcií: 125 837 535

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

1.2. Obecné údaje dceřiného podniku zahrnutého do konsolidačního celku

Název společnosti: Brno INN, a.s.

Sídlo společnosti: Brno, Křížkovského 20, 603 00

Datum vzniku: 25. 5. 1994

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

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

Výše základního kapitálu: 240 000 000 Kč

Počet akcií: 24 000

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

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

notě 62 000 tis.Kč řádně rubopisovaná na řad společnosti Arca Capital Bohemia,a.s. Na základě smlouvy o převodu akcií

ze dne 18.2.2008 došlo k převodu akcií mezi prodávajícím Arca Capital Bohemia, a.s. a Českomoravskou investiční, a.s.,

která je proto nyní novým menšinovým akcionářem společnosti Brno INN, a.s.

FINANČNÍ ČÁS T  KONSOLIDOVANÉHO CELKU
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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 konsolidace,

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 finanční majetek v pořizovací ceně upravené o opravné

položky.

Dceřiný podnik

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

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

ností.

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 nákladů

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 elimi-

novány. Tam kde to bylo nezbytné, byly účetní metody dceřiné společnosti upraveny tak, aby byl zajištěn soulad s me-

todami 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. 2008

Datum účetní závěrky společnosti Brno Inn, a.s.:         31. 12. 2008
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1.4. Složení statutárních orgánů k 31. 12. 2008

Veletrhy Brno a.s.

Představenstvo

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Werner Matthias Dornscheidt členové

Helmut Winkler

Manfred Kotschedoff

Egbert Franz Zündorf

Daniel Rychnovský

Miloslav Humpolíček

Jiří Zlatuška

Prokura

Jiří Škrla

Jaroslav Rubeš

Egbert Franz Zündorf

Aleš Pohl 

Kamil Trávníček 

Dozorčí rada

Roman Onderka předseda

Helmut Rattenhuber místopředseda

Petr Blaha člen

Brno Inn, a.s.

Představenstvo

Egbert Franz Zündorf předseda

Aleš Pohl místopředseda

Beatrice Vojtková člen

Jiří Škrla člen

Dozorčí rada

Jaroslav Rubeš předseda

Věra Dufková místopředseda

Radek Mylbachr 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. Brno 49,05 31 600

CENTREX mezinárodní sdružení Budapešť 25 1 025 THUF

EXPO restaurace, a.s. Brno 100 1 500

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

Vlečka BVV, s.r.o. Brno 100 100

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

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

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

1.6 Finanční výnosy plynoucí z vlastnictví cenných papírů

V roce 2008 nebyly.

2. Obecné údaje

2.1. Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku 31. 12. 2007 31. 12. 2008

Zaměstnanci 608 604

řídící zaměstnanci 68 67
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Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance v tis. Kč

zaměstnanci z toho:

celkem 2008 řídící zaměstnanci 

Mzdové náklady                             297 151 69 522

Odměny členům orgánům společnosti               4 182  4 182

Náklady na sociální zabezpečení                   95 488 17 080 

Sociální náklady                                          11 520 2 751

Osobní náklady celkem 408 341 93 535

Poskytnuté půjčky   1 120 24

Jiné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů - tantiémy byly poskytnuty ve výši 4 786 tis. Kč.

2.2. Informace o účetních metodách a obecných zásadách

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

dovaná 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 účetními jed-

notkami. 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 ocenění

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 použitelnosti

delší než jeden rok. 

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

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

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

ného v souboru majetku.   

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

zůstatková hodnota, je k takovému majetku vytvářena opravná položka.

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

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

tech (formou časového rozlišení). 

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

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

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

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

v podnicích s podstatným a rozhodujícím vlivem.
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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 aritmetický průměr,

snížené o vytvořené opravné položky.

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

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

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

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

vazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky k rozvahovému dni – změny účetních metod v roce

2008 nebyly.

� Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob

přepravné a clo

� Změny stanovení opravných položek k majetku

nebyly změny

� Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravná položka Způsob stanovení

Cenné papíry 100 % u společností v konkurzu nebo likvidaci

Pohledávky Dle zákona o rezervách a zákona o účetnictví

� nad 360 dní po splatnosti a výše pohledávek 

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

� nad 180 dní po splatnosti do výše 100 %

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

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

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

nebyla vytvořena jiná opravná položka

Zásoby Dle zákona o účetnictví

� zásoby s nízkou obrátkou ve výši 50%

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

Odpisový plán byl sestaven na základě předpokládané doby životnosti majetku.

Předpokládaná životnost je stanovena takto / uplatněné odpisové sazby:

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

Dlouhodobý nehmotný majetek:

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

Software na zakázku 8 Degresívní 12,5

Dlouhodobý hmotný majetek:

Stavby 30 – 45 Lineární 2,2 – 3,3

Objekty – kulturní památka 15 Lineární 6,6

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

Dopravní prostředky 4 – 15 Degresívní 6,6 – 25

Inventář 2 – 8 Degresívní 12,5 – 50

Výstavářské zařízení 2 – 5 Lineární 20 – 50

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

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

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

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

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

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

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

� k 31. 12. 2008 byly pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB a zaúčtovány výsledkově. Saldo nerealizo -

vaných kursových zisků a ztrát zjištěných oceněním stavů pohledávek, závazků a krátkodobého f inančního

 majetku v cizích měnách kurzem ČNB k rozvahovému dni je vykázáno jako nerealizovaná kursová ztráta ve

 výsledku hospodaření.

2.3. Daň z příjmu

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

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

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

protože podle daňových zákonů není možné předkládat přiznání k dani z příjmů právnických osob za konsolidační celek.
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Některé výnosové a nákladové položky se vykazují odlišně pro daňové účely a pro účely účetního výkaznictví. Odložená

daň z příjmů se stanovuje závazkovou metodou a vychází z přechodných rozdílů mezi oceněním z hlediska účetnictví a

oceněním pro účely stanovení základu daně z příjmů a počítá se sazbou platnou v roce, ve kterém bude zúčtována. Od-

ložený daňový závazek se zaúčtuje bez ohledu na to, kdy bude přechodný rozdíl pravděpodobně zrušen. V konsolidova-

ných účetních výkazech se vzájemně nezapočítávají odložené daňové pohledávky a závazky, které vznikly u různých

společností konsolidačního celku.

2.4. Události po rozvahovém dni

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

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

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

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

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

nebyly

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

3.1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 

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

Pořizovací cena Oprávky, opravné položky

Skupina majetku 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2008

Pozemky 70 559 66 015 0 0

Budovy, haly, stavby 3 216 545 3 243 474 1 379 137 1 444 182

Samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí 597 061 589 478 482 094 471 800

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 152 528 153 861 116 581 123 881

Výstavářské zařízení 5 845 6 060 4 567 4 896 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 461 512 461 512 189 733 220 500

Umělecká díla a sbírky 1 025 1 007 0 0

Pořízení DHM 5 597 411 840 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 151 81 640 0 0

Celkem 4 510 823 5 014 887 2 172 112 2 265 259
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3.1.2. Nehmotný majetek [v tis. Kč]

Pořizovací cena Oprávky, opravné položky

Skupina majetku 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2008

Software 105 615 145 455 90 175 96 372

Ocenitelná práva 3 564 3 564 2 263 2 657

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 636 10 181 8 376 9 246

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 789 5 979 201 949

Pořízení DNM 20 854 260 0 0

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0

Celkem 144 458 165 439 101 015 109 224

3.1.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Popis zástavního případu

Část nemovitého majetku LV 344     věřitel:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.   1,28 mld. Kč + přísl.

K části nemovitostí ve vlastnictví společnosti Veletrhy Brno, a.s. zapsaným v katastru nemovitostí vedeným Katastrál-

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

obec Brno, okres Brno-město, bylo smlouvou o zástavě nemovitostí ze dne 30.09.2008 uzavřenou mezi společností Ve-

letrhy Brno, a.s. jako zástavcem a zástavním dlužníkem a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Pří-

kopě 858/20, jako zástavním věřitelem založeno zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele za zástavcem

a zástavním dlužníkem z titulu čerpání úvěru z úvěrové smlouvy ze dne 30.09.2008, na základě které byl společnosti po-

skytnut úvěr ve výši 1,28 mld. Kč. Účelem předmětného úvěru je jednak refinancování původního úvěru vůči WestLB AG

(ve výši 430 mil. Kč), jednak financování výstavby pavilonu P (850 mil. Kč). 

Zástavní právo bylo zřízeno k těmto nemovitostem:

pozemkům: 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, 6/2, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/8, 8/9, 12/1, 12/3, 12/4, 16, 17, 18/1, 18/7, 18/8,

18/9, 24/2, 24/26, 24/27, 24/28, 24/29, 24/30, 24/41, 24/43, 24/44, 24/45, 24/47, 24/50, 24/51, 24/52, 24/54,

24/58, 24/59, 24/60, 24/61, 24/69, 26/1, 26/7, 72/5, 77/3, 77/4, 77/9, 77/13, 77/15, 77/16, 79/2, 79/3, 79/4, 79/7,

79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/19, 79/22, 79/23, 80/1, 80/2, 81,

85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16,

86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/27, 86/26, 86/28, 86/29, 86/30, 86/31, 86/32, 86/33, 86/34, 86/35, 86/36, 86/37,

86/38, 86/39, 86/40, 86/41, 86/42, 87, 88, 89, 90, 91, 124/1, 124/2, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 128/1,

128/2, 129/2, 129/9, 129/11, 129/12, 129/13, 129/14, 135, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 147/3,

147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 149/1, 149/2, 149/3, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7,

150/8, 150/9, 150/10, 151/1, 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13,

151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 154, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 157, 158,

159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 160, 163, 166, 168/5, 168/6, 168/7, 168/17, 168/18,

168/19, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25, 168/26, 168/31, 168/32, 168/33, 168/34, 168/54, 168/55,

168/56, 168/57, 168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/74,
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168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 168/84, 168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95,

168/101, 168/112, 2330 

a budovám na pozemcích: 24/2, 24/68, 24/69, 26/7, 77/15, 77/16, 79/22; 19/1; 24/73, 79/3, 79/23, 80/2, 81; 4/1;

1; 79/10; 86/31; 86/40; 86/41; 86/42; 87; 89; 90; 91; 128/1; 129/2; 135; 138; 139; 145; 146; 149/1; 151/2; 151/4;

151/6; 151/7; 151/8; 157; 158; 168/6; 168/7; 168/19; 168/20; 168/21; 168/22; 168/23; 3; 4/3; 13; 22, 128/2

to vše zapsáno na LV 344 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

katastrální pracoviště Brno-město, pro katastrální území Pisárky, obec Brno, okres Brno-město.

Původní zástavní právo, zřízené ve prospěch WestLB, bylo v důsledku zaplacení původního syndikovaného úvěru, resp.

jeho přeúvěrování výše popsaným financováním, z katastru nemovitostí vymazáno.

Popis zástavního případu

Parcely LV 344 a 405 věřitel :  pův. Česká spořitelna, a.s., 32 mil. Kč

nyní INEXA TECHNOLOGY LIMITED / 

konkurz na majetek TOSCARIA spol. s r.o.

Na základě zástavní smlouvy ze dne 15.07.1992 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 ozna-

čena sídlem okresní pobočky Brno, Sukova 4) jako zástavním věřitelem bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem –

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, 24/73, 26/2, 27, 358,  zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním  úřadem pro Ji-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jako soud prvoinstanční rozsudkem ze dne 31.05.2002 tuto žalobu zamítl. Společnost posléze podala v zákonné lhůtě

odvolání proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací soud rozhodl usnesením ze dne 29.06.2005 tak,

že rozsudek Krajského soudu ze dne 31.05.2005 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně roz-

sudkem ze dne 30.03.2006 žalobu zamítl. Společnost podala proti tomuto rozsudku v zákonné lhůtě odvolání k Vrchnímu

soudu v Olomouci. Odvolací soud dne 30.06.2008 rozhodl tak, že rozsudek soudu I. instance potvrdil. 

Žalobou ze dne 29.5.1998 domáhá se současný majitel úvěrové pohledávky, tj. společnost INEXA TECHNOLOGY LIMITED,

se sídlem 4th Floor Lawford House, Albert Palace, Londýn, Velká Británie, 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, Družstevní

3, IČ 46347691, TOSCARIA spol. s.r.o., JT INVEST investiční společnost, a.s. „v likvidaci“, se sídlem Brno, Dvořákova 14,
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IČ 60729724, zavázány zaplatit žalobci částku 55.821.569,30 Kč s přísl. a částku 6.314.961,20 s přísl. Řízení bylo na zá-

kladě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2005 vůči společnosti Veletrhy Brno, a.s. přerušeno z důvodu výše

popsaného soudního řízení na určení zániku zástavního práva. Řízení vůči společnostem TOSCA, spol. s r.o., TOSCARIA

spol. s r.o. a JT INVEST investiční společnost, a.s. „v likvidaci“ bylo zastaveno. Krajský soud usnesením ze dne 24.11.2008

rozhodl o pokračování řízení vůči společnosti Veletrhy Brno, a.s. Společnost podala proti tomuto usnesení odvolání s

tím, že je na místě přerušit toto řízení z důvodu konkurzního řízení probíhajícího na majetek společnosti TOSCARIA

spol. s r.o. O odvolání nebylo ke dni sestavení této účetní závěrky rozhodnuto. 

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

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

podstaty tohoto úpadce zajištěnou pohledávku ve výši 32 mil. Kč nebo aby složila do konkurzní podstaty částku odpoví-

dající ceně nemovitostí, k nimž bylo zřízeno shora popsané zástavní právo. Společnost reagovala na výzvu správce kon-

kurzní podstaty dopisem ze dne 25.05.2007, v němž odmítla vyhovět této žádosti s poukazem na probíhající soudní řízení,

jehož předmětem je posouzení otázky platnosti a existence shora popsaného zástavního práva (viz výše). Oznámením ze

dne 20.06.2007 vyrozuměl správce konkurzní podstaty TOSCARIA spol. s r.o. společnost, že pozemky, k nimž bylo zřízeno

shora popsané zástavní právo, sepsal do konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. K usnesení Krajského soudu v

Brně ze dne 04.07.2007 podala společnost v řádném zákonném termínu žalobu na vyloučení těchto nemovitostí z kon-

kurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. (žaloba ze dne 14.08.2007). V rámci tohoto řízení bude Krajský soud rov-

něž posuzovat otázku platnosti a existence zástavního práva jakož i otázku platnosti smlouvy o prodeji podniku ze dne

04.01.1993 (viz výše). Krajský soud ke dni sestavení této účetní závěrky ve věci nerozhodl.

3.2. Pohledávky

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

66 722 tis. Kč a daňové pohledávky ve výši 42 197 tis. Kč.

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti [v tis. Kč] k 31. 12. 2008

31. 12. 2007 31. 12. 2008

Celkem 113 357 84 634       

z toho po lhůtě:

do 60 dní 71 833 37 528            

61 - 90 dní 13 005        7 126

91 - 180 dní 3  893 9 038   

181 a více dní                                                     24 626 30 942

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008



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

40 530 tis. Kč.

V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné pohledávky z obchodních vztahů ve výši 727 tis. Kč (viz příloha č. 1).

3.3. Závazky

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

196 375 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů vykazuje konsolidační celek ve výši 178 498 tis. Kč. V roce 2007 je v krát-

kodobých závazcích krátkodobá půjčka od Messe Düsseldorf ve výši 113 248 tis. Kč, která byla v roce 2008  započtena

s pohledávkou, která vznikla z navýšení základního kapitálu Veletrhů Brno, a.s.

3.3.1. Závazky po lhůtě splatnosti  [v tis. Kč] k 31.12.2008

31. 12. 2007 31. 12. 2008

celkem                                          36 907 35 405    

z toho po lhůtě:

do 60 dní                                       36 999 33 582         

61 - 90 dní 274 88 

91 - 180 dní                                                           -366 1 735   

V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné závazky z obchodních vztahů ve výši 727 tis. Kč (viz příloha č. 1).

3.3.2. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2008

Veletrhy Brno, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH: 14 162 tis. EUR 381 394 tis. Kč

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, s.r.o. 101 tis. Kč

Celkem 381 495 tis. Kč

3.4. Bankovní úvěr [v tis. Kč] 

31. 12. 2007 31. 12. 2008

Dlouhodobé úvěry                           558 563 777 491

Bankovní úvěry jsou poskytnuty konsorciem bank v CZK s plovoucí úrokovou sazbou (fixace 3MPRIBORU). Účel: refi-

nancování původního úvěru na nákup akcií a výstavbu pavilonu F a výstavba pavilonu P, 3MPRIBOR je zafixován úroko-

vým swapem ve výši 3,38% p.a. 
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Splatnosti úvěrů: tis. Kč

Splatnost do jednoho roku 65 000

Splatnost ve 2. až 5. roce 410 000

Splatnost po 5. roce 302 491

Po splatnosti k rozvahovému dni 0

3.5. Rezervy [v tis. Kč]

Počáteční stav Zůstatek 

k 31. 12. 2007 Tvorba Čerpání k 31. 12. 2008

rezervy zákonné                         0  0 0  0

rezervy ostatní                 34 000  500    2 000  32 500

celkem                       34 000   500 2 000 32 500

3.6. Odložená daň

Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazuje k rozvahovému dni odložený daňový závazek ve výši 35 326 tis. Kč, společnost

Brno Inn, a.s. ve výši 3 153 tis. Kč. 

3.7. Vlastní kapitál konsolidačního celku k 31. 12. 2008 [v tis. Kč]

31. 12. 2007 31. 12. 2008

Základní kapitál 1 113 043 1 288 043

Kapitálové fondy 28 235 28 188

Fondy ze zisku 24 584 29 724

Hospodářský výsledek minulých let 67 150 135 495

Hospodářský výsledek za účetní období 80 170 117 340

Vlastní kapitál celkem 1 313 182 1 598 790

Menšinový

31. 12. 2007 31. 12. 2008

Základní kapitál 61 992 61 992

Kapitálové fondy 1 1

Menšinové ziskové fondy vč. Nerozděleného zisku minulých let -10 185 -4 453

Menšinový hospodářský výsledek za účetní období 5 869 3 724

Menšinový vlastní kapitál celkem 57 677 61 264
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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. 2008 činí zůstatek aktivního konsolidačního rozdílu 40 444 tis. Kč.

3.9. Odměna auditora

Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku vynaložily v roce 2008 za audit 720 tis. Kč a za ostatní ověřovací

služby 350 tis. Kč.

3.10. Výnosy z běžné činnosti

2007 2008

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží       1 854 087 1 974 703

z toho:

tržby z prodeje vlastních služeb                   1 817 659 1 938 107     

prodej zboží                               36 428 36 596

3.11. Přílohy
Příloha č. 1 – Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2008

Příloha č. 2 – Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008

V Brně dne: 20. března 2009

Zpracovala: Jana Vaculíková

Odbor účetnictví

Egbert Franz Zündorf Ing. Aleš Pohl

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

Rok: 2008 Měsíc: 12 IČO: 25582518

Skutečnost v účetním období 

Ozn. AKTIVA běžném minulém

Aktiva celkem 3 429 455 3 021 849
B. Stálá aktiva 2 877 971 2 453 379

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 56 215 43 443
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 749 628 2 338 711
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 31 684 28 085
B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl 40 444 43 140
C. Oběžná aktiva 489 127 498 966

C.I. Zásoby 11 244 9 634
C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 109 3 139
C.III. Krátkodobé pohledávky 119 977 133 079
C.IV. Finanční majetek 355 797 353 114
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 62 357 69 504

Skutečnost v účetním období 

Ozn. PASIVA běžném minulém

Pasiva celkem 3 429 455 3 021 849
A. Vlastní kapitál 1 598 790 1 313 182

A.I. Základní kapitál 1 288 043 1 113 043
A.II. Kapitálové fondy 28 188 28 235
A.III. Fondy ze zisku 29 724 24 584
A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 135 495 67 150
A.V. Hospodářský výsledek za účetní období bez menšinových podílů 117 340 80 170
B. Cizí zdroje 1 735 488 1 543 308

B.I. Rezervy 32 500 34 000
B.II. Dlouhodobé závazky 436 686 412 327
B.III. Krátkodobé závazky 488 811 538 418
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 777 491 558 563
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 33 913 107 682

D. Menšinový vlastní kapitál 61 264 57 677

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 -4 453 -10 185
D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 3 724 5 869
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KONSOLIDOVANÉHO CELKU 
VELETRHY BRNO, a.s. a BRNO INN, a.s.
(v celých tisících Kč)

Rok: 2008 Měsíc: 12 IČO: 25582518

Skutečnost v účetním období 

Ozn. TEXT běžném minulém

Tržby za prodej zboží 36 596 36 428
Náklady vynaložené na prodané zboží 19 067 22 341

+ Obchodní marže 17 529 14 087
Výroba 1 938 107 1 817 659
Výrobní spotřeba 1 126 309 1 083 440

+ Přidaná hodnota 829 327 748 306
Osobní náklady 408 341 391 342
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 179 427 170 457
Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu 2 696 2 696
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů 0 13 050
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů 7 621 0
Další provozní výnosy 49 498 24 160
Další provozní náklady 48 020 45 387

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 232 720 175 634
Finanční výnosy 32 226 34 931
Finanční náklady 99 576 93 190

* Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací -67 350 -58 259
Daň z příjmu za běžnou činnost 53 070 31 318

** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost 112 300 86 057
Mimořádné výnosy 9 547 34
Mimořádné náklady 783 52

* Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek 8 764 -18
*** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období 

bez podílu ekvivalence 121 064 86 039
z toho:

Hospodářský výsledek běžného účetního období 
bez menšinových podílů 117 340 80 170
Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 3 724 5 869

**** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období 121 064 86 039
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Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2008

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. 2008

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

Messe Düsseldorf GmbH 76 757 005 61,00

Statutární město Brno 42 784 762 34,00

drobní akcionáři 6 295 768 5,00

Celkem 125 837 535 100,00

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

1.2. V roce 2008 byly provedeny tyto změny

� ve výši základního kapitálu

Řádná valná hromada společnosti, konaná dne 27.06.2008, rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Důvodem navr-

hovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti v souvislosti s rozhodnutím realizovat in-

vestiční záměr výstavby nového pavilonu P. Bylo rozhodnuto realizovat záměr zvýšení základního kapitálu

společnosti upsáním nových akcií celkem o 175 mil. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo realizováno ve dvou kolech.

Na základě úspěšného upsání všech akcií bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno dne 23.10.2008 do obchodního

rejstříku. Nová výše základního kapitálu činí 1 258 375 350,- Kč.

� ve složení dozorčí rady 

Vzhledem k uplynutí funkčního období člena dozorčí rady, zvoleného za zaměstnance, vyhlásilo představenstvo spo-

lečnosti na 05.05.2008 nové volby člena dozorčí rady z řad zaměstnanců. Na základě výsledků hlasování se novým

členem dozorčí rady, zvoleným zaměstnanci společnosti, stal pan Petr Blaha.

Místopředseda dozorčí rady pan Joachim Erwin dne 20.05.2008 zemřel. Řádná valná hromada, konaná dne

27.06.2008, zvolila na uvolněné místo člena dozorčí rady pana Helmuta Rattenhubera. 
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1.3. Stanovy

V důsledku realizace zvýšení základního kapitálu byl změněn § 7 odst. 1 stanov, který nově zní takto:

Základní kapitál společnosti je 1 258 375 350,- Kč. 

1.4. Organizační struktura společnosti

schéma: viz strana 29

1.5. Složení statutárního orgánu a dalších orgánů společnosti k 31. 12. 2008

Představenstvo

Herbert Vogt předseda

Jiří Škrla místopředseda

Werner Matthias Dornscheidt členové

Helmut Winkler

Manfred Kotschedoff

Egbert Franz Zündorf

Daniel Rychnovský

Miloslav Humpolíček

Jiří Zlatuška

Prokura

Jiří Škrla

Jaroslav Rubeš

Egbert Franz Zündorf 

Aleš Pohl 

Kamil Trávníček

Dozorčí rada

Roman Onderka předseda

Helmut Rattenhuber místopředseda

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

Výše zákl. 

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

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

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

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

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

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

CENTREX mezinárodní sdružení Budapešť 25,00 1 025 THUF

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

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

Vlečka BVV s.r.o. Brno 100,00 100

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

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

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

1.7. Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců       2007    2008

Zaměstnanci           490      484

řídící pracovníci 51 50

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

Osobní z toho: Osobní z toho:

náklady řídící náklady řídící 

2007 pracovníci 2008 zaměstnanci

Mzdové náklady 247 360 54 093 263 868 58 872

Odměny členům orgánům společnosti 2 390 2 390 2 430 2 430

Náklady na sociální zabezpečení 83 847 17 846 83 768 13 989

Sociální náklady 10 012 2 210 10 327 2 538

Osobní náklady celkem 343 609 76 539 360 388 77 829
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Další odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 2007 2008

Tantiémy 3 500    4 786

Půjčky 0 0

Poskytnuté záruky 0 0

Poskytnuté půjčky zaměstnancům v tis. Kč 2007 2008

Zaměstnanci celkem 1 020 1 120

z toho:

řídící zaměstnanci 200 24

Zůstatek půjček 2007 2008

Zaměstnanci celkem 3 139 2 109

z toho:

řídící zaměstnanci 633  235

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 ocenění

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 použitelnosti

delší než jeden rok. 

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

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

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

ného v souboru majetku. 

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

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

tech formou časového rozlišení. 

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

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

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

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

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

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

� Nakupované zásoby materiálu a zboží jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody aritme-

tický průměr, snížené o vytvořené opravné položky.

� Odložená daňová povinnost je zjištěna ze všech přechodných rozdílů mezi účetním výsledkem a daňovým základem

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

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

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

Pořizovací cena majetku získaného formou tohoto finančního pronájmu není aktivována  a je účtována do 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 2008 ve vazbě na § 7 odst. 5  zákona o účetnictví, s  vlivem na majetek a závazky, na

finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky nebyly uplatněny. 

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

přepravné

2.2. Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravná položka Způsob stanovení

Cenné papíry 100% u společností v konkurzu nebo likvidaci

Pohledávky Dle zákona o rezervách a zákona o účetnictví

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

výše 100% – §8c ZoR 545/2005

� nad 180 dní po splatnosti do výše 100 %

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

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

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

nebyla vytvořena jiná opravná položka

Zásoby Dle zákona o účetnictví

� zásoby s nízkou obrátkou ve výši 50%

� zásoby bez obrátky ve výši 90%
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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 měsíční

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

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

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

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

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

� k 31. 12. 2008 byly pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB a zaúčtovány výsledkově. Saldo nerealizovaných kur-

sových zisků a ztrát zjištěných  oceněním stavů pohledávek, závazků a krátkodobého finančního majetku v cizích mě-

nách kurzem ČNB k rozvahovému dni je vykázáno jako nerealizovaný kursová ztráta 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, nejsou za-

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

3.1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek kromě pohledávek

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

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

3.1.1. Hlavní skupiny samostatných movitých a nemovitých věcí

účet druh majetku odpisová pořizovací cena oprávky

skupina [tis. Kč] [tis. Kč]

021100 budovy a haly 4,5 2 587 212 1 146 220

021200 ostatní stavební objekty 4,5 388 324 196 853

022300 energetické stroje 1,2,3 65 915 27 839

022400 pracovní stroje 1,2,3 22 723 21 843

022500 přístroje 1,2,3 265 885 237 854

022600 dopravní prostředky 1,2,3 99 023 65 547

022700 inventář 1,2,3 30 516 25 473

022800 výstavářské zařízení - 4 295 4 042

022910 ostatní DHM - 67 212 59 815

022920 ostatní DHM - 15 420 8 728

022930 výstavářské zařízení - 1 765 854

027100 oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 461 512 220 500

031100 pozemky - 66 015 0

032100 umělecká díla a sbírky - 1 007 0

042100 pořízení DHM - 411 718 0

052 poskytnuté zálohy na DHM - 80 880 0

Výše účtů pořízení DHM a poskytnutých záloh na DHM souvisí s výstavbou nového pavilonu P.

3.1.2. Nehmotný majetek

účet druh majetku odpisová pořizovací cena oprávky

skupina [tis. Kč] [tis. Kč]

013100 Software - 141 438 92 585

013200 drobný NDM - 9 218 8 338

014100 ocenitelná práva - 1 422 520

014200 ocenitelná práva do 60 tis. Kč - 225 170

019100 ostatní DNM - 5 912 903

041100 pořízení DNM - 260 -
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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 169 873 0 537

Leasingové splátky splatné do jednoho roku 22 204 0 488

Leasingové splátky splatné v druhém až pátém roce 88 817 0 925

Leasingové splátky splatné po pátém roce 149 879 0 0

Celková hodnota uzavřených platných leasingových smluv 430 773 0 1 950

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

3.1.4. Přehled majetku zatíženého zástavním právem

Popis zástavního případu

Část nemovitého majetku LV 344 věřitel: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 1,28 mld. Kč + přísl.

K části nemovitostí ve vlastnictví společnosti Veletrhy Brno, a.s. zapsaným v katastru nemovitostí vedeným Katastrál-

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

obec Brno, okres Brno-město, bylo smlouvou o zástavě nemovitostí ze dne 30.09.2008 uzavřenou mezi společností Ve-

letrhy Brno, a.s. jako zástavcem a zástavním dlužníkem a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Pří-

kopě 858/20, jako zástavním věřitelem založeno zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele za zástavcem

a zástavním dlužníkem z titulu čerpání úvěru z úvěrové smlouvy ze dne 30.09.2008, na základě které byl společnosti po-

skytnut úvěr ve výši 1,28 mld. Kč. Účelem předmětného úvěru je jednak refinancování původního úvěru vůči WestLB AG

(ve výši 430 mil. Kč), jednak financování výstavby pavilonu P (850 mil. Kč). 

Zástavní právo bylo zřízeno k těmto nemovitostem:

pozemkům: 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, 6/2, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/8, 8/9, 12/1, 12/3, 12/4, 16, 17, 18/1, 18/7, 18/8,

18/9, 24/2, 24/26, 24/27, 24/28, 24/29, 24/30, 24/41, 24/43, 24/44, 24/45, 24/47, 24/50, 24/51, 24/52, 24/54,

24/58, 24/59, 24/60, 24/61, 24/69, 26/1, 26/7, 72/5, 77/3, 77/4, 77/9, 77/13, 77/15, 77/16, 79/2, 79/3, 79/4, 79/7,

79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/19, 79/22, 79/23, 80/1, 80/2, 81,

85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16,

86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/27, 86/26, 86/28, 86/29, 86/30, 86/31, 86/32, 86/33, 86/34, 86/35, 86/36, 86/37,

86/38, 86/39, 86/40, 86/41, 86/42, 87, 88, 89, 90, 91, 124/1, 124/2, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 128/1,

128/2, 129/2, 129/9, 129/11, 129/12, 129/13, 129/14, 135, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 147/3,

147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 149/1, 149/2, 149/3, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7,

150/8, 150/9, 150/10, 151/1, 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13,

151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 154, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 157, 158,

159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 160, 163, 166, 168/5, 168/6, 168/7, 168/17, 168/18,

168/19, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25, 168/26, 168/31, 168/32, 168/33, 168/34, 168/54, 168/55,

62
63

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008



168/56, 168/57, 168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/74,

168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 168/84, 168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95,

168/101, 168/112, 2330 

a budovám na pozemcích: 24/2, 24/68, 24/69, 26/7, 77/15, 77/16, 79/22; 19/1; 24/73, 79/3, 79/23, 80/2, 81; 4/1;

1; 79/10; 86/31; 86/40; 86/41; 86/42; 87; 89; 90; 91; 128/1; 129/2; 135; 138; 139; 145; 146; 149/1; 151/2; 151/4;

151/6; 151/7; 151/8; 157; 158; 168/6; 168/7; 168/19; 168/20; 168/21; 168/22; 168/23; 3; 4/3; 13; 22, 128/2

to vše zapsáno na LV 344 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

katastrální pracoviště Brno-město, pro katastrální území Pisárky, obec Brno, okres Brno-město.

Původní zástavní právo, zřízené ve prospěch WestLB, bylo v důsledku zaplacení původního syndikovaného úvěru, resp.

jeho přeúvěrování výše popsaným financováním, z katastru nemovitostí vymazáno.

Popis zástavního případu

Parcely LV 344 a 405 věřitel: pův. Česká spořitelna, a.s., 32 mil. Kč

nyní INEXA TECHNOLOGY LIMITED / 

konkurz na majetek TOSCARIA spol. s r.o.

Na základě zástavní smlouvy ze dne 15.07.1992 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 ozna-

čena sídlem okresní pobočky Brno, Sukova 4) jako zástavním věřitelem bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem –

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, 24/73, 26/2, 27, 358,  zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním  úřadem pro Ji-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lhůtě odvolání proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací soud rozhodl usnesením ze dne 29.06.2005

tak, že rozsudek Krajského soudu ze dne 31.05.2005 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně

rozsudkem ze dne 30.03.2006 žalobu zamítl. Společnost podala proti tomuto rozsudku v zákonné lhůtě odvolání k Vrch-

nímu soudu v Olomouci. Odvolací soud dne 30.06.2008 rozhodl tak, že rozsudek soudu I. instance potvrdil. 

Žalobou ze dne 29.5.1998 domáhá se současný majitel úvěrové pohledávky, tj. společnost INEXA TECHNOLOGY LIMITED,

se sídlem 4th Floor Lawford House, Albert Palace, Londýn, Velká Británie, 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,

Družstevní 3, IČ 46347691, TOSCARIA spol. s.r.o., JT INVEST investiční společnost, a.s. „v likvidaci“, se sídlem Brno,
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Dvořákova 14, IČ 60729724, zavázány zaplatit žalobci částku 55.821.569,30 Kč s přísl. a částku 6.314.961,20 s přísl. Ří-

zení bylo na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2005 vůči společnosti Veletrhy Brno, a.s. přerušeno

z důvodu výše popsaného soudního řízení na určení zániku zástavního práva. Řízení vůči společnostem TOSCA, spol.

s r.o., TOSCARIA spol. s r.o. a JT INVEST investiční společnost, a.s. „v likvidaci“ bylo zastaveno. Krajský soud usnesením

ze dne 24.11.2008 rozhodl o pokračování řízení vůči společnosti Veletrhy Brno, a.s. Společnost podala proti tomuto

usnesení odvolání s tím, že je na místě přerušit toto řízení z důvodu konkurzního řízení probíhajícího na majetek spo-

lečnosti TOSCARIA spol. s r.o. O odvolání nebylo ke dni sestavení této účetní závěrky rozhodnuto. 

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

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

podstaty tohoto úpadce zajištěnou pohledávku ve výši 32 mil. Kč nebo aby složila do konkurzní podstaty částku odpo-

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

konkurzní podstaty dopisem ze dne 25.05.2007, v němž odmítla vyhovět této žádosti s poukazem na probíhající soudní

řízení, jehož předmětem je posouzení otázky platnosti a existence shora popsaného zástavního práva (viz výše). Ozná-

mením ze dne 20.06.2007 vyrozuměl správce konkurzní podstaty TOSCARIA spol. s r.o. společnost, že pozemky, k nimž

bylo zřízeno shora popsané zástavní právo, sepsal do konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. K usnesení Kraj-

ského soudu v Brně ze dne 04.07.2007 podala společnost v řádném zákonném termínu žalobu na vyloučení těchto ne-

movitostí z konkurzní podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. (žaloba ze dne 14.08.2007). V rámci tohoto řízení bude

Krajský soud rovněž posuzovat otázku platnosti a existence zástavního práva jakož i otázku platnosti smlouvy o prodeji

podniku ze dne 04.01.1993 (viz výše). Krajský soud ke dni sestavení této účetní závěrky ve věci nerozhodl.

3.2. Pohledávky

3.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2007 2008

celkem 109 930 82 148

z toho po lhůtě:

do  60 dní 69 507 36 032

61 – 90 dní 12 815 7 005

91 – 120 dní 775 4 016

121 – 180 dní 2 894 4 935

181 – 360 dní 3 918 7 414

Nad 360 dní 20 021 22 746
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3.2.2. Pohledávky v cizí měně [tis. Kč]

2007 2008

celkem 32 564 36 065

rozpis dle jednotlivých měn:

CHF 5 2

USD 440 565

RUB 1 350 396

EUR 30 769 35 102

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

Název 2008

Brno Inn, a.s. 3 003

BVV Fair Travel, s.r.o. 2 083

EXPO restaurace, a.s. 11 165

Kongresové centrum Brno, a.s. 29

Vlečka Brno, s.r.o. 19

Messe Düsseldorf North Amerika 479

Messe Düsseldorf GmbH 132 547

BD – Expo Kft 13

Vystavki Brno o.o.o. 11

Messe Düsseldorf Čína 154

Messe Düsseldorf Asie 154

Celkem 149 657

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

Název 2008

Brno Inn, a.s. 291

BVV Fair Travel, s.r.o. 144

EXPO restaurace, a.s. 947

Kongresové centrum Brno, a.s. 2

Messe Düsseldorf GmbH 5 647

Vystavki Brno o.o.o. 10

Celkem 7 041

3.2.5. Zůstatky dlouhodobých pohledávek k podnikům ve skupině k 31. 12. 2008

nejsou
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3.2.6. Přehled pohledávek netto celkem [tis. Kč]

2006 2007 2008

Krátkodobé celkem 58 509 128 482 157 252

Dlouhodobé celkem 3 794 3 139 2 109

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

Dne 01.04.2003 uzavřely společnost Veletrhy Brno, a.s. jako pronajímatel a společnost EXPO DATA spol. s r.o., se síd-

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

určitou do 31.03.2013. Veškeré pohledávky pronajímatele za nájemcem z této smlouvy o nájmu nebytových prostor,

které mohou vzniknout za její účinnosti, jsou zajištěny zástavním právem ke strojům ve vlastnictví společnosti TISKÁRNA

EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o., se sídlem Brno, Výstaviště 1, IČ 60723921. Zástavní právo k těmto movitým věcem bylo za-

loženo zástavní smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu dne 10.10.2003 a téhož dne byla zástava zapsána do

Rejstříku zástav. V souladu s čl. XI. odst. 1 v.u. smlouvy o nájmu nebytových prostor provedly smluvní strany v roce

2006 opětovné ocenění věcí tvořících předmět zástavy a aktualizovaly její předmět i rozsah. V důsledku toho se společ-

nost dne 29.08.2006 vzdala zástavního práva založeného zástavní smlouvou ze dne 10.10.2003 a současně uzavřela

k zajištění pohledávek z v.u. smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.04.2003 se společností TISKÁRNA EXPODATA-

DIDOT, spol. s r.o. dne 29.08.2006 novou zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu ke strojům ve vlastnictví zá-

stavce. Na jejím základě byla příslušná nová zástava zajišťující pohledávky výše specif ikované zapsána do Rejstříku

zástav. 

3.3. Hospodářský výsledek roku 2007 [tis. Kč]

Účetní zisk roku 2007 celkem 66 015

Rozdělení – příděl do rezervního fondu 3 301

– příděl do sociálního fondu 2 500     

– tantiemy 4 786

– nerozdělený zisk 55 428

3.4. Základní kapitál 

Nominální kapitál Počet akcií 

k 31. 12. 2008    k 31. 12. 2008

(tis. Kč) (ks)

Kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 Kč 1 258 375 125 837 535
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3.5. Vlastní kapitál společnosti [tis. Kč]

2006 2007 2008

Základní kapitál 1 083 375 1 083 375 1 258 375

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. -271 -175 -206

Zákonný rezervní fond 13 628 18 124 21 425

Statutární a ostatní fondy 2 526 3 815 4 809

Nerozdělený zisk minulých let 0 75 664 131 092

Neuhrazená ztráta minulých let -3 257 0 0

Hospodářský výsledek běžného roku 89 918 66 015 109 344

Vlastní kapitál celkem 1 214 250 1 275 149 1 553 170

3.6. Závazky

3.6.1. Závazky po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2007 2008

Celkem 36 907 35 405

3.6.2. Závazky v cizí měně po lhůtě splatnosti [tis. Kč]

2007 2008 

Celkem 9 365 7 962

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

Název 2008

Brno Inn, a.s. 7 242

BVV Fair Travel, s.r.o. 11 904

CENTREX mezinárodní sdružení 156

EXPO restaurace, a.s. 15 887

Kongresové centrum Brno, a.s. 387

Vlečka Brno, s.r.o. 317

BD – Expo Kft. 1 205

Vystavki OOO, Moskva 12 462

Messe Düsseldorf GmbH 39 486

Celkem 89 046
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3.6.4. Zůstatky závazků k podnikům ve skupině [tis. Kč]

Název 2008

Brno Inn, a.s. 435

BVV Fair Travel, s.r.o. 138

EXPO restaurace, a.s. 650

Kongresové centrum Brno, a.s. 30

BD – Expo Kft. 179

Messe Düsseldorf GmbH 346

Celkem 1 778

3.6.5. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2008

Messe Düsseldorf GmbH 14 162 tis. EUR 381 394 tis. Kč

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, s.r.o. 101 tis. Kč

Celkem 381 495 tis. Kč

3.6.6. Přehled závazků netto celkem [tis. Kč]

2006 2007 2008

Krátkodobé celkem 390 699 525 702 479 732

Dlouhodobé celkem 426 529 411 146 433 533

pozn. V dlouhodobých závazcích je vykazován odložený daň. závazek v roce 2006 ve výši 34 143 tis. Kč , v roce 2007 ve

výši 29 512 tis. Kč a v roce 2008 ve výši 35 326 tis. Kč a dále závazky ze zádržného při stavbě pavilonu P ve výši 15 781

tis. Kč.

V roce 2007 v krátkodobých závazcích je krátkodobá půjčka od Messe Düsseldorf ve výši 113 248 tis, která byla v roce

2008 započtena s pohledávkou, která vznikla z navýšení základního kapitálu.

Výpočet odložené daňové povinnosti

Stav Odl. daň. závazek (-)

Titul vzniku 31. 12. 2008 Sazba daně Odl. daň. pohledávka (+)

Rozdíl účetní a daňové zůstat. ceny -204 335 19% -38 824

Opravná položka k zásobám 459 20% 92

Opravná položka k pohledávkám 4 836 20% 968

Ostatní nedaňové rezervy a čas.rozlišení 12 193 20% 2 438

Celkem -186 847 -35 326
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3.7. Bankovní úvěr [tis. Kč]

2006 2007 2008

Dlouhodobé úvěry 699 428 553 714 777 491

Bankovní úvěry jsou poskytnuty konsorciem bank v CZK s plovoucí úrokovou sazbou (fixace 3MPRIBORU). Účel: refi-

nancování původního úvěru na nákup akcií a výstavbu pavilonu F a výstavba pavilonu P, 3MPRIBOR je zafixován úroko-

vým swapem ve výši 3,38% p.a. 

Splatnosti úvěrů:

tis. Kč

Splatnost do jednoho roku 65 000

Splatnost ve 2. až 5. roce 410 000

Splatnost po 5. roce 302 491

Po splatnosti k rozvahovému dni 0

3.8. Zákonné a ostatní rezervy [tis. Kč]

Počát. stav Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008

rezerva na zástavu ČKA 32 000 0 0 32 000

rezerva na audit 500 500 500 500

rezerva na žalobu o náhradu škody 500 0 500 0

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

Celkem 34 000 500 2 000 32 500

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

3.9.1. Opravné položky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2008 [tis. Kč] 39 750

z toho:

daňové opravné položky

Opravné položky k pohledávkám v konkurzu (účet 391100) 9 770

Opravné položky k pohledávkám (účet 391200) 4 616

Celkem 14 386
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účetní opravné položky

Opravná položka k pohledávkám (účet 391300) 24 627

Opravná položka k ostatním pohledávkám z obchodního styku (účet 391500) 737

Celkem 25 364

3.9.2. Opravné položky k finančním investicím celkem k 31. 12. 2008 [tis. Kč] 41 984

z toho:

opravné položky k podnikům

s podstatným vlivem (účet 096200) 35 584

opravné položky k půjčkám

k podnikům ve skupině (účet 096600) 6 400

3.9.3. Opravné položky k zásobám celkem k 31. 12. 2008 [tis. Kč] 459

z toho:

k zásobám s nízkou obrátkou 213

k zásobám bez obrátky 246

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

2006 2007 2008

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží 1 706 534 1 699 917 1 817 387

z toho:

tržby z prodeje vlastních služeb 1 681 115 1 673 811 1 792 064

prodej zboží 25 419 26 106 25 323

Prodej cenných papírů a vkladů 0 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 187 0 0

Finanční činnosti 36 133 34 556 31 530

Mimořádné výnosy ve výši 9 547 tis. Kč jsou tvořeny vratkou daně z nemovitosti za minulá období.

V Brně dne: 9. 2. 2009

Zpracovala: Jana Vaculíková

Odbor účetnictví

Egbert Franz Zündorf Jaroslav Rubeš

prokurista prokurista

70
71

VELETRHY BRNO, a. s.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008



Rozvaha 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

Minulé úč. 

Běžné účetní období období

Ozn. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63) 001 5 511 121 -2 200 277 3 310 844 2 907 732
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 003 4 972 365 -2 160 068 2 812 297 2 368 516
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 158 475 -102 516 55 959 42 490
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0
3. Software 007 150 656 -100 923 49 733 15 829
4. Ocenitelná práva 008 1 647 -690 957 1 251
5. Goodwill (+/-) 009 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 5 912 -903 5 009 4 556
7. Nedokončený dlouhod. nehmotný majetek 011 260 0 260 20 854
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 012 0 0 0 0
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 4 569 422 -2 015 568 2 553 854 2 127 141
B. II. 1. Pozemky 014 66 015 0 66 015 70 559

2. Stavby 015 2 975 536 -1 343 073 1 632 463 1 663 154
3. Samost. movité věci a soubory movitých věcí 016 572 754 -451 995 120 759 114 976
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0
5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1 007 0 1 007 1 025
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 411 718 0 411 718 5 597
8. Poskyt. zálohy na dlouhod. hmotný majetek 021 80 880 0 80 880 51
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 461 512 -220 500 241 012 271 779

B. III. Dlouh. finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 244 468 -41 984 202 484 198 885
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 175 703 0 175 703 175 734

2. Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 025 35 609 -35 584 25 26

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 027 6 400 -6 400 0 0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 26 756 0 26 756 23 125
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční 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) 031 483 959 -40 209 443 750 477 897
C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 9 353 -459 8 894 6 984
C. I. 1. Materiál 033 0 0 0 0

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3. Výrobky 035 0 0 0 0
4. Zvířata 036 0 0 0 0
5. Zboží 037 8 756 -459 8 297 6 984
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 597 0 597 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 2 109 0 2 109 3 139
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0
7. Jiné pohledávky 046 2 109 0 2 109 3 139
8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 157 252 -39 750 117 502 128 482
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 104 052 -39 750 64 302 122 692

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 42 197 0 42 197 0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 6 471 0 6 471 1 347
8. Dohadné účty aktivní 056 3 870 0 3 870 2 993
9. Jiné pohledávky 057 662 0 662 1 450

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 315 245 0 315 245 339 292
C. IV. 1. Peníze 059 7 358 0 7 358 6 425

2. Účty v bankách 060 307 887 0 307 887 332 867
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 54 797 0 54 797 61 319
D. I. 1. Náklady příštích období 064 54 531 0 54 531 61 150

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0
3. Příjmy příštích období 066 266 0 266 169
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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 3 310 844 2 907 732
A. Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84) 068 1 553 170 1 275 149
A. I. Základní kapitál (ř. 70+71+72) 069 1 258 375 1 083 375
A. I. 1. Základní kapitál 070 1 258 375 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 28 125 28 156
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 -206 -175
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 26 234 21 939

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 21 425 18 124
2. Statutární a ostatní fondy 080 4 809 3 815

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83) 081 131 092 75 664
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 131 092 75 664

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

ř. 01-(69+73+78+81+85+118) 084 109 344 66 015
B. Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114) 085 1 723 256 1 524 562
B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 32 500 34 000
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0
3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0
4. Ostatní rezervy 090 32 500 34 000

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 433 533 411 146
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 15 781 0

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 381 495 377 098
3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0
6. Vydané dluhopisy 097 0 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0
8. Dohadné účty pasivní 099 931 4 536
9. Jiné závazky 100 0 0

10. Odložný daňový závazek 101 35 326 29 512
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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) 102 479 732 525 702
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 176 957 108 613

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 113 248
3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0
4. Závazky ke spolčeníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 106 0 0
5. Závazky k zaměstnancům 107 197 192 179 647
6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 108 7 066 7 322
7. Stát - daňové závazky a dotace 109 7 014 12 458
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 42 477 66 494
9. Vydané dluhopisy 111 0 0

10. Dohadné účty pasivní 112 46 542 35 773
11. Jiné závazky 113 2 484 2 147

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 777 491 553 714
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 712 491 378 857

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 65 000 174 857
3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0

C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 34 418 108 021
C. I. 1. Výdaje příštích období 119 6 147 4 097

2. Výnosy příštích období 120 28 271 103 924
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Výkaz zisku a ztráty 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

Skutečnost v účetním období

Ozn. TEXT Číslo řádku sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01 25 323 26 106
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 15 856 19 384
+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 9 467 6 722
II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 1 804 455 1 684 358
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 792 064 1 673 811

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0
3. Aktivace 07 12 391 10 547

B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 1 078 578 1 037 094
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 167 410 150 215
B. 2. Služby 10 911 168 886 879
+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 735 344 653 986
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 360 393 343 609
C. 1. Mzdové náklady 13 263 868 247 360
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 2 430 2 390
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 83 768 83 847
C. 4. Sociální náklady 16 10 327 10 012
D. Daně a poplatky 17 12 397 13 954
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 157 425 149 416
III. Tržby z prodeje dlouhodobéhoho majetku a materiálu (ř. 20+21) 19 37 283 5 960
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobéhoho majetku 20 36 131 4 615
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 152 1 345
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu (ř. 23+24) 22 9 596 2 808
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 9 596 2 790
F. 2. Prodaný materiál 24 0 18
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v porovozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 25 7 532 -7 139
IV. Ostatní provozní výnosy 26 9 194 15 428
H. Ostatní provozní náklady 27 22 229 25 277
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) 30 212 249 147 449
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Skutečnost v účetním období

Ozn. TEXT Číslo řádku sledovaném minulém

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36) 33 0 0
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 8 571 3 018
K. Náklady z f inančního majetku 38 0 0
IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů 39 0 0
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů 40 0 0
M. Změna stavu rezerv a oprvaných položek ve f inanční oblasti 41 0 -998
X. Výnosové úroky 42 15 171 14 594
N. Nákladové úroky 43 78 401 79 488
XI. Ostatní f inanční výnosy 44 7 788 15 946
O. Ostatní f inanční náklady 45 18 503 10 082
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 -65 374 -55 014
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 49 46 295 26 402
Q. 1. -  splatná 50 40 481 31 033

2. -  odložená 51 5 814 -4 631
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49) 52 100 580 66 033
XIII. Mimořádné výnosy 53 9 547 34
R. Mimořádné náklady 54 783 52
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 55 0 0
S. 1. – splatná 56 0 0

2. – odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55) 58 8 764 -18
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59) 60 109 344 66 015
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+(53-54)) 61 155 639 92 417
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Přehled o peněžních tocích 
(za rok končící 31. 12. v tisících Kč)

31. 12. 2008 31. 12. 2007

P.     Počáteční zůstatek peněžních prostředků 339 292 243 047
Z.     Účetní zisk, ztráta z běž.č. před zdaněním 146 875 92 435
A.1.  Úpravy o nepeněž.operace  A.1.1.až 5 124 974 286 759
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 157 425 149 416
A.1.2. Oprav.pol.,rezervy,přechod.účty -59 550 77 064
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -36 131 -4 615
A.1.4. Výnosy z dividend 0 0
A.1.5. Vyúčtov.náklad. a výnos. úroky 63 230 64 894
A.*   Čistý CF z provoz.činnosti Z.+A.1. 271 849 379 194
A.2.  Potřeba pracov.kapitálu A.2.1.až 3 -49 679 69 462
A.2.1. Pohledávky z provoz.činnosti 3 039 -62 297
A.2.2. Krátkodob.závazky z provoz.činnosti -50 748 131 391
A.2.3. Změna stavu zásob -1 970 368
A.2.4. Krátkodobý fin. maj.nespadající do peň.prostř.a ekv. 0 0
A.**  Čistý CF z provoz.činnosti A.*+A.2 222 170 448 656
A.3.  Výdaje z plateb.úroků s vyj.kap.úr. -78 401 -79 488
A.4.  Přijaté úroky 15 171 14 594
A.5.  Zaplacená DP za běž.činnost a doměrky -35 703 -27 421
A.6.  Mimoř.účet.případy včetně DP m.č. 8 764 -18
A.7.  Přijaté dividendy a podíly 0 0
A.8.  Vyplacené dividendy - přerozdělení 0 0
A.*** Čistý CF z provozní činnosti A.**+A3až6 132 001 356 323
B.1.  Výdaje za stálá aktiva -601 237 -103 016
B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 36 131 4 615
B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B.*** Čistý CF z investiční činnosti B.1.až3. -565 106 -98 401
C.1.  Změna stavu závazků 240 350 -156 466
C.2.  Dopady změn vl.kap.na pen.př. C2.1.až 6. 168 708 -5 211
C.2.1. Zvýšení zákl.kap. nebo rezerv 175 000 0
C.2.2. Vyplacení podílu na vl.kap.společníkům 0 0
C.2.3. Dary,dotace do vl.kap.+ C.2.2. a další 0 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 506 -1 711
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly vč.daně -4 786 -3 500
C.***   Čistý CF z finanční činnosti C.1.až 3. 409 058 -161 677
F.   Čistý cash flow     A.***+B.***+C.*** -24 047 96 245
R.   Konečný stav peněžních prostř. P.+ F. 315 245 339 292
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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

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
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