Central European
Exhibition
Centre
Nadpis
Konsolidovaná výroční zpráva
Veletrhy Brno, a.s.

| 2010

Perex.
Otext.

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 · 1

Exhibitions
Central European Exhibition Centre

Obsah
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

3

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2010

4

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A. S. VELETRHY BRNO NA ROK 2011

9

ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA MĚSTA BRNA

27

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

28

PROFIL SPOLEČNOSTI

31

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

32

ČLENSTVÍ A. S. VELETRHY BRNO V ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH

33

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

34

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

37

PŘEDSTAVENSTVO

38

DOZORČÍ RADA

41

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

42

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

44

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2010

45

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

46

VELETRHY A VÝSTAVY V ROCE 2010

50

FINANČNÍ ČÁST

53

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

54

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV 2011

103

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 · 1

Conventions
Central European Exhibition Centre

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení obchodní přátelé,
Významný český sochař Vladimír Preclík kdysi vytvořil zajímavé dílo,
jakési úsměvné leporelo, které nazval „52 týdnů jednoho úspěšného
roku“. Při pohledu na právě uplynulý hospodářský rok bychom vlastníkům
naší společnosti, jejím akcionářům i našim zaměstnancům také rádi
referovali v podobném duchu.
Rok 2010 však byl bohužel ještě poznamenán
důsledky hospodářské recese, kterou v té či
oné míře prošly ekonomiky naprosté většiny
evropských zemí, z našeho pohledu zejména
těch, na nichž je naše proexportní hospodářství
bytostně závislé. Pokles konjunktury a často
existenční problémy ﬁrem, našich zákazníků, se
v posledních dvou letech zcela logicky projevily
i na našich veletrzích. Přes mimořádné úsilí celého
osazenstva společnosti se například nepodařilo
zabránit výraznému poklesu zejména u stavebních
veletrhů a automobilového veletrhu, které
oba patří mezi páteřní, nosné projekty našeho
veletržního programu.
Věříme však, že rok 2010 byl tím zlomovým,
kdy domácí ekonomika opět vykázala náznaky
stabilního růstového trendu. Také výsledky akcí
druhé poloviny loňského roku na brněnském
výstavišti naznačily, že jsme se odrazili
od příslovečného dna a že můžeme s důvěrou
očekávat vývoj k lepšímu. Jsme přesvědčeni, že
k tomu máme dobré výchozí předpoklady: dokázali
jsme výrazně snížit provozní náklady na úroveň,
kdy hospodaříme s malou ztrátou, můžeme
vykázat velmi dobrou likviditu, máme dostatečné

ﬁnanční rezervy z minulých let. Podstatné pro
náš veletržní byznys je to, že jsme schopni
nabídnout veletrh jako jedinečný, vysoce efektivní
nástroj podpory mezinárodního obchodu. Našim
vystavovatelům dokážeme připravit správnou
koncepci veletrhu, deﬁnovat a oslovit odpovídající
cílovou skupinu tak, aby konečným výsledkem
tohoto propojení byl komerční úspěch obou
aktérů. Důsledným uplatňováním této ﬁlozoﬁe
lze právem očekávat obnovení důvěry ﬁrem
ve veletrh jako důležitý faktor mezinárodního
hospodářského rozvoje. Ruku v ruce s tím dojde
k posílení konkurenceschopnosti Veletrhů Brno
v ekonomickém regionu, v němž naše akciová
společnost podnikatelsky působí. Věřím, že
potom, tak jako dlouhou řadu minulých let, bude
možno opět s potěšením a hrdostí referovat o „52
úspěšných týdnech na brněnském výstavišti“.

Herbert Vogt
předseda představenstva
Veletrhy Brno, a. s.
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti Veletrhy Brno a stavu jejího majetku
za rok 2010
I. Úvod
Jménem představenstva a vedení akciové společnosti Veletrhy Brno překládám
zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2010, který se zapíše do historie podnikání
ve výstavnictví jako jeden z nejobtížnějších. Veletržní činnost totiž vykazuje velmi
vysokou citlivost na ekonomický cyklus, růst nebo pokles ekonomiky a na důvěru
ﬁrem ve své další podnikání.
Z důvodu dopadů hospodářské recese byly od roku 2009 masivně snižovány
ﬁremní výdaje na marketing a propagaci a to až o 40%.
K podstatnému snížení došlo v oblasti inzerce v médiích (tisk, TV, rozhlas), ve
venkovní reklamě a v neposlední řadě u veletrhů a výstav. Pro rok 2010 plánovali
vystavovatelé - naši zákazníci – omezené výdaje na marketing včetně veletržních
účastí právě v době vrcholící recese a hospodářské nejistoty.
K podstatnému snížení ﬁremních marketingových
výdajů došlo nejen u českých ﬁrem, ale vzhledem
ke globálnímu charakteru recese a ﬁnanční krize
i u zahraničních, včetně hlavních
vystavovatelských zemí na veletrzích BVV
(Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie,
Čína/Tchajwan). Negativně se projevila také
vysoká globalizace české ekonomiky, neboť
rozhodování místních ﬁrem se zahraniční
kapitálovou účastí, ﬁliálky a zastoupení
zahraničních ﬁrem byla ovlivněna mateřskými
centrálami (zákazy účasti na veletrzích).
Určitým pozitivním dopadem na trh veletrhů
v ČR a SR je urychlení konsolidace a polarizace
veletržních akcí a organizátorů veletrhů. Podíl
naší společnosti na auditovaném trhu veletržního
průmyslu České republiky se v parametru výstavní
plocha upevnil a dosáhl v roce 2010 hodnoty 62%.
BVV patří první místo ve všech dalších sledovaných
parametrech - počtu vystavovatelů, návštěvníků
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i novinářů. V segmentu mezinárodních odborných
veletrhů činil tržní podíl společnosti 76% (v roce
2009 67,4%).

II. Reakce vedení společnosti na vnější
podmínky
Společnost Veletrhy Brno se dokázala vnějším
podmínkám adekvátně přizpůsobit a zmírnit
negativní dopady ekonomické situace na
hospodaření společnosti. Konzistentními
opatřeními a úsporami nákladů od počátku roku
se podařilo eliminovat výpadky plánovaných tržeb.
Režijní, projektové a provozní náklady
V roce 2010 bylo dosaženo úspor režijních nákladů
ve výši 113 mil. Kč a projektových nákladů
73 mil. Kč. Pozornost byla zaměřena na mzdové
náklady, provozní výdaje v areálu, energie, údržbu,
provozní náklady projektů, náklady na marketing,
propagaci.

Zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy
V roce 2010 byl kladen důraz na zvyšování
výkonnosti zaměstnanců, využívání interních
lidských zdrojů, omezení spolupráce s externími
agenturami v komunikaci a marketingu, zavedení
ﬂexibilní organizace práce v obchodním úseku,
byla připravena optimalizace a standardizace
procesů obchodního úseku na základě
elektronizace obchodní agendy, což bude mít
pozitivní vliv v dalším období. Snížením počtu
pracovníků o 35 včetně zrušení těchto pracovních
pozic a nevyplacení plné variabilní složky mezd
bylo dosaženo úspory mzdových nákladů 60
mil. Kč. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům
vedení, členům představenstva a dozorčí rady.
Prodej nepotřebného majetku
V roce 2010 byla odprodána nemovitost „Pension
Hlinky“ (18,5 mil. Kč). Byl zredukován vozový park
a částečně převeden na formu outsourcingu.
Veletržní projekty
Hlavním strategickým cílem je udržení
a rozšiřování portfolia veletržních témat, udržení
a zvyšování úrovně poskytovaných veletržních
služeb a to i přes nutné úspory projektových
a režijních nákladů. Nejdůležitějším úkolem byla
stabilizace cen nájemného a vstupného jako
hlavního zdroje tržeb společnosti. Byl zaveden
prodej výhodných cenových balíčků (kombinovaný
prodej výstavní plochy a veletržních služeb).
V roce 2010 byl poprvé uspořádán v Brně veletrh
motocyklů MOTOSALON a kongresový veletrh

EXPODENT v Praze. Současně bylo zrušeno konání
akcí, které nezajišťovaly dostatečnou rentabilitu
a zisk (Brno Art Fair, Digitex, Interkamera). V roce
2010 byla uzavřena dohoda mezi BVV
a Terinvestem o pořádání mezinárodního veletrhu
elektrotechniky AMPER v Brně v dalších letech, což
posiluje postavení brněnského výstaviště v ČR
a SR.
Kromě veletržních akcí se uskutečnily na výstavišti
další hostující akce - výstavní a nevýstavní akce,
kongresy (KARDIO), hudební koncerty, televizní
produkce (Česko Slovensko má talent). Pronajatá
plocha hostujících akcí dosáhla 289,6 tis. m2
a příjmy z této činnosti 43 mil. Kč.
Aktivity v zahraničí
Na hospodářských výsledcích se podílí také
rozsáhlé aktivity společnosti v zahraničí –
organizace oﬁciálních účastí ČR v gesci MPO ČR,
kolektivních účastí českých ﬁrem na veletrzích
v zahraničí, výstavba veletržních expozic pro
Messe Düsseldorf a další zahraniční partnery
v Moskvě a Düsseldorfu (zvýšení DBI o 10%).

III. Hospodářské výsledky 2010
Obrat z obchodní činnosti dosáhl 990,7 mil. Kč
(147 mil. Kč méně oproti plánu). Tento výpadek
byl eliminován dosažením úspor režijních,
projektových a investičních nákladů. Celková
úspora projektových nákladů oproti plánu činila
72,8 mil. Kč, na čemž se významně podílelo snížení
výdajů na marketing a propagaci na základě
přijatých organizačních opatření.
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Na celkovém obratu z obchodní činnosti v roce
2010 se podílely následující tržby jednotlivě takto:
prodej plochy

54%

532,6 mil. Kč

realizace expozic

15%

148,8 mil. Kč

technické přívody

6%

61,4 mil. Kč

akce v zahraničí
a v ČR mimo areál

21%

204,8 mil. Kč

4%

43,0 mil. Kč

hostující akce

Za rok 2010 činily celkové výnosy společnosti
Veletrhy Brno 1 160,6 mil. Kč a celkové náklady
1 243,0 mil. Kč. Hospodářský výsledek před
zdaněním dosáhl hodnoty -82,473 mil. Kč.
Hodnota bilanční sumy - majetku společnosti
Veletrhy Brno k závěru roku 2010 - zaznamenala
k 31.12.2010 hodnotu 3 153,5 mil. Kč. Celková
bilanční suma poklesla o 84,4 mil. Kč. Zatímco
v oblasti stálých aktiv došlo k poklesu vlivem
odpisů, oběžný majetek zaznamenal nárůst.
Na straně zdrojů došlo ke snížení vlastního
kapitálu v důsledku záporného hospodářského
výsledku ve výši -82,473 mil. na hodnotu
1 338,2 mil. Kč.

Československou obchodní bankou, a.s.
a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Účelem
úvěru bylo reﬁnancování původního úvěru
na nákup akcií a stavbu pavilonu F a na ﬁnancování
výstavby nového pavilonu P. V průběhu roku 2010
byla uhrazena řádná splátka úvěru a dvě splátky
mimořádné. Celkově byla splacena jistina ve výši
výši 87,9 mil. Kč.
Krátkodobý ﬁnanční majetek dosáhl k 31. 12. 2010
hodnoty 195,9 mil. Kč.
Celkový objem investic společnosti v roce 2010
činil 18 mil. Kč.
I přes velmi složitou situaci ve veletržním průmyslu
se společnosti podařilo v roce 2010 splnit veškeré
závazky vůči bankám, dodavatelům a dalším
partnerům. Zásluhou ﬁnančního řízení byla
likvidita společnosti velmi dobrá a umožňovala
splatit nejen řádné, ale i mimořádné splátky úvěru.
I přes výpadky obratu se podařilo dosáhnout
lepšího hospodářského výsledku, než bylo
plánováno. Společnosti se podařilo posílit svoji
pozici na veletržním trhu ČR.
Představenstvo společnosti tímto doporučuje
valné hromadě schválení výsledků za rok 2010.

Z pohledu struktury zdrojů, a tedy ﬁnancování
majetku společnosti má největší podíl vlastní
kapitál (42,4%), dále bankovní úvěry (33,9%),
dlouhodobé závazky (18,0%) a krátkodobé
závazky (5,1%).

Statistické výsledky roku 2010

K 31.12.2010 činil zůstatek bankovních úvěrů
1 068,9 mil. Kč. Úvěr byl poskytnut konsorciem
bank tvořeným Českou spořitelnou, a.s.,

Čistá výstavní plocha veletržních projektů dosáhla
hodnoty 289,4 tis. m2. Dosažený výsledek je
o 7,1% menší, než bylo plánováno. Zvláštní
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Veletrhy BVV 2010 v číslech
V roce 2010 uspořádala naše společnost celkem
42 vlastních veletržních projektů.

předváděcí plocha pak dosáhla 56,4 tis. m2.
Ukazatel celkové výstavní plochy v roce 2010 spolu
s předváděcí plochou a plochou hostujících akcí
činil tedy 644,4 tis. m2.
Celková návštěvnost na brněnském výstavišti
v roce 2010 včetně účastníků hostujících akcí
dosáhla 924,1 tis. osob. Počet zahraničních
návštěvníků, kteří k nám zavítali z 94 zemí, činil
29 tis. osob.

Největší celkovou návštěvnost zaznamenaly v roce
2010 tyto veletržní projekty:
TECHAGRO + RYBAŘENÍ
Stavební veletrhy (IBF aj.)
+ MOBITEX

117 253 návštěvníků
80 541 návštěvníků

AUTOTEC, AUTOSALON BRNO 79 880 návštěvníků
MSV

71 347 návštěvníků

MOTOSALON

60 379 návštěvníků

Na veletrzích pořádaných Veletrhy Brno v roce
2010 se představilo 7 732 vystavovatelů a 922
dalších zastoupených ﬁrem bez vlastního stánku,
a to z 58 zemí. Celkem se akcí v roce 2010
zúčastnilo 8 654 ﬁrem.

Vánoční trhy

55 663 návštěvníků

Největší čistá pronajatá plocha byla na těchto
veletrzích:

Stavební veletrhy (IBF aj.)

95,7 mil. Kč

TECHAGRO

90,4 mil. Kč

Gastronomické veletrhy

56,4 mil. Kč

AUTOTEC, AUTOSALON BRNO

38,8 mil. Kč

TECHAGRO
MSV + IMT

2

59 307 m

34 523 m

2

Nejvyššího obratu dosáhly projekty:
MSV

203,1 mil. Kč

2

Stavební veletrhy (IBF aj.)

26 495 m

AUTOTEC, AUTOSALON BRNO

25 382 m2

SPORT Life

17 327 m2

Gastronomické veletrhy

14 408 m2

Jiří Kuliš
generální ředitel
Veletrhy Brno, a. s.
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Podnikatelský záměr
a. s. Veletrhy Brno na rok 2011

1. Východiska – makroekonomické trendy
(Zdroj: ČSÚ, MF ČR )
Veletrhy BVV v kontextu makroekonomické
situace v roce 2011
Hospodaření společnosti Veletrhy Brno je
velmi silně ovlivňováno vnějšími ekonomickými
podmínkami, které se od hospodářské recese
zdaleka nedostaly na úroveň před rokem 2009.
Oživení přichází pozvolna, stále přetrvává
opatrnost ﬁrem ve vztahu k výdajům, zejména
potom v marketingových investicích. V roce 2011
očekáváme přijetí klíčových reforem vedoucích
k úsporám státního rozpočtu. Budou mít negativní
dopady na zdravotnictví, zbrojní průmysl, policii,
hasiče a záchranné služby, zemědělství
a stavebnictví .
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 a Rakousko.
Mimo země EU je nejdůležitějším partnerem Čína.
Česká ekonomika se od 3. čtvrtletí 2009 postupně
vymaňuje z hospodářského propadu, zotavení však
probíhá pomalu a ﬁrmy stabilizují svou pozici
na trhu.
V roce 2010 oživení zajistila domácí poptávka
a růst HDP dosáhl výše 2,3%. V roce 2011
k výraznějšímu zlepšení české ekonomiky
a situace na vnitřním trhu pravděpodobně
nedojde, ekonomika je silně závislá na exportu
a absorpční schopnosti zahraničních trhů.
Očekávaný růst HDP vlivem konsolidačních

opatření mírně zpomalí na 1,9%, domácí poptávka
se zvýší v roce 2011 o pouhých 0,1% a poklesne
reálná vládní spotřeba, což bude mít vliv
na podnikatelské aktivity ﬁrem.
Česká ekonomika, stejně jako tématický veletržní
program BVV, je postavena na automobilovém
průmyslu, strojírenství a stavebnictví. Tedy
oborech, které byly nejvíce postiženy recesí.
Změny na trhu vyústily v konsolidaci a odchod
některých ﬁrem z ČR. V roce 2010 se situace začala
zlepšovat a celková produkce průmyslu vzrostla
v roce 2010 o 10 %, ve zpracovatelském průmyslu
o 11 %. Výroba dopravních prostředků
a hutní prvovýroba rostly shodně +22,1%. Naopak
stavebnictví se nadále propadá o 7,8%, jen o málo
menší propad zaznamenalo zemědělství (-5,5%).
Pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2010 naznačuje,
že i v roce 2011 bude pokračovat pozitivní trend
a očekáváme pozvolné oživení investic ze strany
ﬁrem. Na ekonomické bilanci ČR se vysokou měrou
podílí zejména výkonnost ekonomiky Německa,
našeho tradičního obchodního partnera.
Problematická ekonomická situace vedla ﬁrmy
ke snižování nákladů, což se výrazně projevilo
zejména snižováním marketingových výdajů
o 30 – 60%, včetně výdajů na veletrhy. Negativně
se projevila globalizace české ekonomiky (globální
rozhodování nadnárodních ﬁrem
v centrálách o případné účasti na veletrhu).
Po dosavadních propadech v zakázkovém krytí
se situace stabilizuje, omezení režijních nákladů
podniků zatím zůstávají v platnosti, což má
negativní dopad na celý sektor marketingových
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služeb včetně veletrhů. Výrazně se projevuje
rovněž konkurence v rámci samotného veletržního
oboru (zejména konkurence cenová), kdy probíhá
konsolidace veletržního trhu v ČR a SR, ovlivněna
problémy organizátorů výstav v Praze.
Světová ekonomika pokračuje v oživení, hlavní
světové ekonomiky rostou. Tempo hospodářského
růstu je nerovnoměrné, vysoký růst zaznamenávají
především Čína a Indie. V roce 2011 se očekává
meziroční růst reálného HDP ve výši 3,0% v USA
a 1,8% v EU 27. V roce 2012 další pozvolný růst
(3,1% v USA a 2,1% v EU 27). Vysoké zadlužení
veřejných rozpočtů ve většině států EU
s následnými dopady na rozpočtovou konsolidaci
a nerovnoměrnost vývoje v zemích eurozóny však
představují rizika dalšího vývoje.
Země střední a východní Evropy však mají různé
makroekonomické základy. V čele zemí mimo
eurozónu bude i nadále stát Polsko, ekonomika by
měla růst také na Slovensku. Současné rozpočtové
problémy některých členů eurozóny však mohou
negativně ovlivnit některé země střední a východní
Evropy, které jsou závislé na vývozu do západní
Evropy. Nejistotu vyvolává rovněž nestabilní kurz
koruny k euru a dolaru.
Nestabilní vnější prostředí dané křehkým
oživením, které je stále zatíženo výraznými riziky,
se bude nadále projevovat úsporami a omezováním
účastí ze strany ﬁrem. O dalším vývoji rozhodne
podnikatelský sentiment a zejména výhled na rok
2012. Pokud ekonomika udrží svůj růst, investiční
aktivity ﬁrem přinesou oživení i do veletržního
podnikatelského prostředí.
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2. Základní cíle, priority a podnikatelské záměry
BVV na léta 2011/2012
A. Základní vize společnosti BVV
Základní cíle společnosti pro rok 2011 vychází
z parametrů vnějšího prostředí, které sice
zaznamenává oživení, to je ale pomalé a křehké
s mnoha riziky. Hlavním cílem Veletrhů Brno
je dlouhodobě přizpůsobit společnost vnějším
podmínkám trhu společně se zachováním
standardů a kvality našich produktů, aby byla
prokázána oprávněnost veletrhů jako média.
Z hlavního cíle vyplývá další optimalizace
nákladové struktury společnosti a konsolidace
portfolia veletržních akcí. Klíčovými faktory
zůstává zachování cenové úrovně („sustainable
pricing policy“) a udržení dobrých vztahů
s hlavními partnery.
V návaznosti na ekonomické prostředí využít
potenciál trhu a rozšířit portfolio vlastních
veletrhů o nová témata.
Prioritou společnosti i nadále zůstává posílení
pozice vedoucí veletržní správy v regionu střední
Evropy a zvýšení podílu na auditovaném trhu
veletržního průmyslu České republiky.
Strategie vedoucí k naplnění cílů je postavena na:
• posilování obchodního a proexportního
charakteru nosných veletrhů jako nástroje
pro podporu oboustranného zahraničního
obchodu a českého vývozu malých a středních
podniků,
• posílení hodnoty veletrhu jako klíčového

marketingového nástroje ve spojení se
zvýšením efektivity účasti ﬁrem,
• využití tržního potenciálu nových témat,
tématického zaměření a obsahu veletrhů,
kvalitního doprovodného programu se
zaměřením na přímou podporu obchodních
aktivit vystavovatelů i návštěvníků,
• získání zavedených veletržních projektů
pro konání v Brně,
• udržení výnosové úrovně veletržních akcí.
B. Strategické cíle a priority
1. Obchodní a proexportní charakter nosných
veletrhů
• Strategie je založena na spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Ministerstvem zahraničí ČR, Ministerstvem
zemědělství, státními agenturami
CzechTourism, CzechTrade, a hospodářskými
institucemi.
• Cílem je udržení a využití programů podporu
exportu prostřednictvím tuzemských veletrhů
(Incoming, Inkubátor) dle „Koncepce
prezentace ČR na mezinárodních veletrzích
a výstavách“ Ministerstva průmyslu a obchodu.

Polsko, Slovensko, Rakousko, Itálie, Francie,
Maďarsko.
- Dynamicky se rozvíjející trhy Asie (Čína,
Tchajwan, Indie, Turecko).
- Země jihovýchodní a východní Evropy
(Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko,
BH, Bělorusko, Ukrajina) – zejména ve vztahu
k návštěvníkům.
• Podpoře mezinárodnosti akcí BVV slouží
- v současné době konsolidovaná zastupitelská
síť BVV,
- spolupráce se zahraničními hospodářskými
institucemi a českými institucemi na podporu
obchodu v zahraničí:
- zastoupení zahraničních institucí v ČR
- zastoupení ČR v zahraničí (české
zastupitelské úřady, CzechTrade, Česká
centra),
- zahraniční obchodní komory a oborové
svazy v zahraničí,
- přímé vazby na slovenské partnerské
organizace (oborové svazy),
- koordinace zahraničních aktivit s Městem
Brnem a Jihomoravským krajem,
- spolupráce v rámci koncernu Messe
Düsseldorf.

2. Mezinárodnost veletrhů
• Mezinárodnost je klíčová ve vztahu ke kvalitě
veletržních projektů a představuje významnou
konkurenční výhodu.
• Prioritní teritoria:
- Hlavní obchodní partneři ČR - Německo,
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3. Veletrh jako marketingový a obchodní nástroj
• Propagace veletrhu jako odbytového nástroje
s přidanou hodnotou a výraznou konkurenční
výhodou ve vztahu k ostatním nástrojům
marketingového mixu.
• Vhodná medializace veletrhů a veletržních
témat doprovodných programů, novinek
a zajímavostí (včetně medializace
vystavovatelů – přidaná hodnota veletržní
účasti).
• Dlouhodobější účinnost veletrhů (media,
iKatalog).
4. Efektivita veletrhů
• Tématické zaměření veletrhů s důrazem
na obchodní příležitosti na trhu ve spolupráci
s klíčovými asociacemi a hospodářskými
komorami významně ovlivňuje efektivitu
veletrhů.
• B2B aktivity, podpora obchodních jednání
a zajištění kvalitní návštěvnické struktury jsou
nástroje pro zvýšení efektivity.
• Efektivita účasti na veletrhu pro vystavovatele
představuje klíčový parametr při volbě
marketingových nástrojů komunikace ﬁrem.
5. Strategie návštěvnosti
• Kvalitní návštěvnost představuje základní
parametr pro posouzení přínosu veletrhu
ze strany vystavovatelů.
• Z hlediska důležitosti je nejdůsledněji
sledována především struktura návštěvníků,
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nikoliv absolutní počet. Tato změna souvisí se
změnami cílů vystavovatelů, které se přesunují
z cílů budování značky do oblasti získávání
kontaktů pro budoucí obchod.
• Témata a zaměření veletrhů se budou vyvíjet
primárně podle potřeb návštěvníků.
• Servis pro návštěvníky bude i do budoucna
prioritou obchodní strategie.
6. Nová témata
• Nové veletrhy v portfoliu BVV
- PRINTexpo - projekt naváže v novém
konceptu na akci PRINT, nyní se zaměřením
tisku pro marketing, signmaking a signage,
a vytvoří protiváhu veletrhu Reklama/Polygraf
v Praze.
- MOTORSPORT EXPO - společně s veletrhem
AUTOSALON BRNO - veletrh dílů a příslušenství
pro motoristický sport, který úspěšně doplňuje
speciﬁcké potřeby návštěvníků automobilových
akcí.
• Využití tržního potenciálu nových témat,
vyplývajících ze změn české ekonomiky.
- Franchising
- Finanční veletrh
- Veletrhy spotřebního zboží a hobby
- Veletrh pro mladé

7. Nosné veletrhy 2011
• MSV, Transport a Logistika
• Stavební veletrhy Brno, Mobitex
• IDET/PYROS-ISET
• AUTOSALON BRNO

• IDET/PYROS-ISET – v novém konceptu
bezpečnostních veletrhů (Integrovaný
záchranný systém).
• IBF/MOBITEX: vytvoření tématického komplexu
bydlení a stavba.

• WOOD-TEC

• IBF - konference na téma rozvoje dopravní
infrastruktury (PPP - projekty ANO).

• SPORT Life, Bike Brno, boat Brno,
Caravaning Brno

• IBF – začlenění tématiky „Green Building“
do výstavní a doprovodné části.

8. Úprava koncepcí stávajících veletržních akcí

9. Rozšíření portfolia hostujících veletrhů

• Cílem úprav tématického zaměření a obsahu
veletrhů včetně kvalitního doprovodného
programu je přímá podpora obchodních aktivit
vystavovatelů i návštěvníků.

• V areálu výstaviště se budou konat nové
hostující veletrhy, které byly doposud
pořádány v Praze.

• PRINTExpo – úprava koncepce a nomenklaturní
doplnění původního projektu EMBAXPrint.
PRINTExpo se zaměřením na tisk a marketing
se bude konat každoročně, obalářská část
EMBAXu v sudých letech u veletrhu SALIMA.
• Posílení odborných veletrhů o nomenklatury IT
systémů pro průmysl.
• MSV – Transfer Technologií, pokračování
spolupráce s univerzitami na téma
aplikovaného výzkumu + nabídka nemovitostí
pro průmysl, průmyslových zón a investičních
pobídek pro průmysl.

• AMPER (Mezinárodní veletrh elektrotechniky
a elektroniky) a OPTONIKA (Veletrh optické
a fotonické techniky), které budou pořádány
každoročně na přelomu březen/duben, rozsah
cca 18.000 m2 netto, 600 vystavovatelů,
pořadatel Terinvest Praha.
• Veletrh ITEA (Veletrh hraček) a Modelář jako
hostující prodejní akce, pořadatel ITEA s.r.o.
(souběžně s prodejními veletrhy Rybaření
a ProDítě se zaměřením na širokou veřejnost).

• Začlenění tématiky Energetická efektivita
a alternativní energie: IBF (energetická
úspornost ve stavebnictví), MSV (energetická
úspornost v průmyslu), AUTOSALON BRNO
(elektromobilita).
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10. Optimalizace a rozvoj nabízených služeb
Meziveletržní pronájmy:
Priority pro rok 2011
• Cílem je posilování image areálu jako
multifunkčního prostoru (nejen veletržního
prostoru).
• Propagace haly P pro hudební akce a velké
eventy.
• Důraz na udržení pravidelných akcí a projektů.
• Cílové skupiny tvoří organizátoři lékařských
kongresů a konferencí (využití nového
konferenčního sálu pav. E), lokační a ﬁlmové
agentury.
• Další prioritní oblast tvoří ﬁremní (pojišťovny,
banky apod.) a sportovní akce.
• Akvizice hostujících akcí, prioritu představují
zahraniční organizátoři.
Mimoareálové akce:
Priority pro rok 2011

Realizace expozic a servis:
Priority pro rok 2011
• Udržení vysokého tržního podílu na realizaci
expozic v areálu a zvýšení ziskovosti výstavby.
• Zavedení “typových balíčků” = zajištění účasti
na klíč formou společné nabídky všech služeb.
• Zvýšení kvality výstavby veletržních expozic
v souvislosti s výběrem spolupracujících
subdodavatelských ﬁrem.
• Zvyšování ziskovosti realizace expozic
snižováním podílu ﬁxních a variabilních
nákladů.
• Optimalizace skladových zásob vybavení pro
stavbu expozic v závislosti na snížení množství
realizovaných m2 expozic.
• Udržení dosavadních a získání nových
ﬁremních zákazníků, kolektivních účastí
(tuzemských a zahraničních).
11. Propojení komunikačních aktivit s MMB
a JMK.

• Rozšíření služeb a zvýšení kvality expozic
a pronájmů v pobočce Messe Düsseldorf.

• Brno – město vědomostní ekonomiky,

• Rozšíření realizace expozic v Ruské federaci
(bližší spolupráce s MDM v Moskvě).

• Jednotná komunikace MB, JMK ve vztahu
k metropoli kraje, CCRJM a BVV,

• Realizace vybraných oﬁciálních účastí České
republiky na zahraničních veletrzích (pro MZE,
MPO, HK ČR a ostatní).

• Hlavní headline „BRNO – HLAVNÍ MĚSTO
VELETRHŮ“.

• Akvizice areálových zákazníků s nabídkou
realizace expozic na zahraničních veletrzích.
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12. Důraz na standardizaci
a zjednodušení procesů
• V roce 2011 bude dokončena elektronizace
obchodních procesů. Zahrnuje elektronickou

přihlášku, elektronickou fakturaci, nové
webové stránky. Cílem je sjednotit
a zjednodušit procesy a postupy směrem
k zákazníkům.

- Zaměření na produktovou prezentaci
zahraničních destinací
- Zapojení zahraničních národních centrál
a tuzemských asociací cestovních kanceláří

• ikatalog jako nová platforma informací
o vystavovatelích umožní prodloužení doby
působení veletrhu na potenciální zákazníky.
Cílem je vytvoření hodnotného databázového
zdroje Podnikatelský záměr a.s. Veletrhy Brno
na rok 2011

• Návštěvník:
- Orientace na vzdálenější regiony ČR,
Slovensko a Polsko formou rozšířené PR
kampaně
- Obsahem veletrhů i v kampani se zaměřit
na širokou veřejnost.

C. Cíle projektů, které se podílejí na plnění
záměrů BVV v roce 2011

REGIONTOUR

GO
• Udržení veletrhů GO a Regiontour jako klíčové
platformy odvětví cestovního ruchu.

• Udržet pozici veletrhu jako nosného projektu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, agentury
CzechTourism a AK ČR pro podporu domácího
cestovního ruchu a incomingu.

• Zvýšení počtu tuzemských cestovních kanceláří
a agentur:
- Uzavření smluv s tuzemskými asociacemi
o kolektivní účasti
- Zapojení do produktové prezentace
zahraniční destinace v rámci doprovodného
programu

• Navýšení účasti regionů z okolních zemí středoevropský REGIONTOUR (specializace
především na země V4).

• Zvýšení počtu zahraničních centrál (NTO):
- Prezentace destinací formou
B2B - Meeting point
(dopředu připravená obchodní jednání)
B2C - doprovodných akcí pro širokou
veřejnost (kultura, gastrospeciality, …)

• Realizace atraktivního doprovodného
programu pro širokou veřejnost (Pá-Ne)
- Zaměření na produktovou prezentaci
jednotlivých regionů
- Zapojení MMR ČR, AK ČR, CzechTourism
a oborových sdružení(FoS ČR, AHR ČR,
AKC ČR, …)

• Rozvojová témata:
- Realizace atraktivního doprovodného
programu pro širokou veřejnost (Pá-Ne)

• Rozvojová témata:
- Církevní turistika
- Gastronomie
- Folklór a lidová řemesla

• Návštěvník:
- Orientace na vzdálenější regiony ČR,
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Slovensko a Polsko formou rozšířené PR
kampaně
STYL/KABO
• Pokračovat v orientaci na B2B návštěvnický
segment
- Výraznější důraz na návrháře a studenty
designu
• Změna termínu a úprava otevírací doby
od srpna 2011
- Přesun termínu z úterý – čtvrtek na neděle
– úterý ( neděle umožní návštěvu i
obchodníkům z menších prodejen a
provozoven)
- Prodloužení otevírací doby poslední den
veletrhu do 17,00 hodin
• Změna vzhledu expozic v pavilonu V –
upřednostnění samostatných ﬁgur se stánky
ze systému PREMIUM v centrální části pavilonu
• V srpnovém termínu udržet tradiční silnou
pozici prezentace oboru prádlo/plavky
• Udržet podíl zahraničních vystavovatelů mezi
26 a 30%
• Zrušení přehlídek obuvi (nedostatek
aktuálních kolekcí v párech u vystavovatelů)
- Nově Shoe-Fashion Café s promítáním
aktuálních trendů v obuvi, přehlídek obuvi
ze zahraničí a kolekcí vystavovatelů
OPTA
• Udržet pozici č. 1 veletrhu OPTA v oboru oční
optiky v ČR a SK a proﬁlovat jeho charakter
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výhradně jako odborný a kontraktační
• Zvýrazněné téma OPTA 2011 – sport a volný
čas, mládež a teenageři
• Doprovodný program:
- Rozšíření a zkvalitnění odborného programu
rozdělením do dvou dnů: v sobotu ﬁremní
prezentace, v neděli kreditované odborné
přednášky
- Soutěž o nejlepší exponát TOP OPTA rozšířit
o soutěž TOP OPTA odborné veřejnosti
s možností hlasování odborných návštěvníků
• Připravované novinky:
- Nová ﬁlozoﬁe společenských večerů
s cílem maximálně je využít pro networking
vystavovatelů a jejich obchodních partnerů
- AFTERPARTY v sobotu večer v expozicích
pavilonu P
• Nový koncept „lifestyle fair“:
- Zlepšení komfortu vystavovatelů
a návštěvníků vytvořením odpočinkových zón
FAIR LOUNGE a OPTA CAFÉ
- Plošné pokrytí komunikací koberci VENUS,
zásadní zlepšení logistiky
- Nové formy propagace a komunikace
vystavovatelů (plazmové obrazovky)
VINEX & HORECA Fórum
• Udržet téma gastronomie a vína v portfóliu
BVV - formou odborné obchodní kontraktační
prezentace za účasti leaderů trhu
- Nová, jednoduchá e efektivní forma
jednodenní obchodní prezentace a
společenského programu (networking).

- Účast vinařských společností – představení
a srovnání více než 500 vzorků vín z ČR
a zahraničí.
- Účast dodavatelů do gastronomie – od
hygieny a sanitace po kuchařskou show.
• Rozvojová témata:
- Degustační zóna oceněných vín GP VINEX
2011 (230 vzorků vín)
- „Snoubení pokrmů s vínem“ – představení
národních receptů špičkovými kuchaři
– projekt AHR ČR – „Czech Specials“
- Kultivace gastronomie – nové technologie,
bezpečnost a hygiena
• Kvalita návštěvníků - segmentovaný výběr
a pozvání odborníků:
- Využití ověřených databází partnerů
- Eliminace nevhodné klientely - 100%
registrace a označení návštěvníků
• Prestižní soutěže:
- GP VINEX 2011 – mezinárodní soutěž vín
- Gastrojunior Brno 2011 – NOWACO Cup 17. ročník Mezinárodního mistrovství ČR, ﬁnále
soutěže mladých talentů v oborech kuchař,
číšník, cukrář
- ZP PIVEX 2011
MOTOSALON Praha
• Motosalon s podporou SDA, klíčové asociace,
se podařilo přesunout v roce 2010 z Prahy
do Brna. Dohodnuto střídavé umístění
veletrhu v Brně a v Praze.
• Motosalon 2011 se podle dohody uskuteční
v areálu PVA Letňany Praha.

• Prioritou je udržení účasti hlavních značek
na trhu motocyklů a potvrzení pozice
motocyklového veletrhu č. 1 v ČR, významné
akce ve středoevropském rozměru v daném
odvětví
- Prodloužení smlouvy s SDA – Motocyklovou
sekcí na další roky.
• Návštěvník - orientace na kvalitní doprovodný
program.
PRODÍTĚ
• Veletrh ProDítě nově společně s hostujícími
akcemi Terinvestu ITEA a Modelář = možná
synergie v kampani i doprovodném programu
• Cíl = zvýšit atraktivnost veletrhu, rozšířit
tématický záběr veletrhu a přivést více
návštěvníků
• Zkrácení průběhu akce z 5 na 4 dny
• Rozvojová témata:
- „Oblečení pro děti“
- „Návrhy studentských pokojů“
- „Maminka“ a „Kosmetika pro dítě i maminku“
• Doprovodný program „Dětský svět“
- 4-denní program pro děti
- Tématicky rozšířit i pro starší děti
• Návštěvnická kampaň:
- Zachování prvního dne (čtvrtek) pro odborné
návštěvníky
RYBAŘENÍ
• Po loňském souběhu akce s výstavou Silva
Regina = návaznost na myslivost, návrat
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do původního a osvědčeného formátu
• 4-denní formát
• Souběžně s ProDítě, ITEA a Modelář
• Posílení akvizice v zahraničí (Slovensko)
– vystavovatel i návštěvník
ITEA a Modelář – hostující veletrhy
• Poprvé realizace akcí v Brně
• Realizátor – ITEA s.r.o.
- BVV = pronájem výstavních hal a zajištění
objednaných služeb
• Synergie s veletrhem ProDítě (kampaň a DP)
• Rozšíření o atraktivní témata - hry, hračky
a modelářství
AMPER – hostující veletrh
• Využít potenciál areálu BVV pro další rozvoj
zavedeného veletrhu.
• Realizátor – Terinvest Praha.
• Hlavní cíl pro rok 2011 je udržení počtu
vystavovatelů a návštěvníků vzhledem
ke změně místa konání a přesunu akce z Prahy
do Brna.
• Prioritou je doplnění portfolia akcí pořádaných
BVV o nomenklaturu elektrotechniky
a elektroniky.
• Umožnit vystavovatelům využít moderní
výstavní haly pro kreativnější pojetí výstavních
expozic.
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SVB (Stavební veletrhy Brno), Urbis Invest,
Urbis Technologie
• Souběžné konání s veletrhem Mobitex
– ucelený komplex veletrhů, které zahrnují
všechny obory stavebnictví, technického
zařízení budov a vybavení interiérů
• Nově souběžné konání s veletrhy Urbis Invest
a Urbis Technologie – tj. doplnění výše
uvedených oborů o komunální technologie
a služby, komerční nemovitosti, investiční
příležitosti a inovační strategie
a podnikání v jednotlivých regionech
• Díky komplexnosti spojení všech oborů
veletrhy umožňují otevřené diskuse
podnikatelské sféry a státní správy ve všech
oborech stavebnictví, TZB, komunálních
technologií a potřeb měst a obcí
• Zvýrazněné téma „Green building“ zahrnující
celosvětově atraktivní témata (energeticky
úsporné stavění, úspory energie při stavbě
a provozu budovy, alternativní zdroje energií
a vytápění)
- Oslovení nových cílových skupin
vystavovatelů, navázaných na téma úspor.
- Výrazná proﬁlace v PR kampani a odborném
doprovodném programu
• Největší prezentace oboru stavebních strojů
ve střední a východní Evropě v roce 2011
(prezentace probíhá ve 3-leté periodicitě)
• Zkvalitnění návštěvnické struktury:
- Internetová registrace návštěvníků, přesná
segmentace cílových skupin a přizpůsobení PR

kampaně
- Udržení celkového počtu návštěvníků, včetně
zahraničních návštěvníků (akcent zejména
na okolní země - DE, SK, PL, AUT)
• Ochrana před povodněmi 2011 – praktické
ukázky protipovodňových opatření
• Doprovodný program:
- „Dopravní infrastruktura v době krize – je
řešením PPP?“ – konference pod záštitou
Ministerstva dopravy ČR - projekty řešení krize
ve stavebnictví s důrazem na ﬁnancování.
- „Green building“.
- „Kontakt – kontrakt“ – salon obchodních
příležitostí (systém předem domluvených
obchodních schůzek).
- Bezplatná poradenská centra pro laickou i
odbornou veřejnost - Stavební poradenské
centrum, Poradenské centrum o pasivních
domech a Cechu topenářů a instalatérů.
- XVIII. celostátní kongres starostů
a primátorů měst a obcí ČR – témata
centralizace veřejné zprávy, rozpočtové určení
daní a přímá volba starostů.
MOBITEX
• Rozvoj komplexu veletrhů s nabídkou
kompletní prezentace problematiky „bydlení“
– termínový souběh se Stavebními veletrhy.
• Změna koncepce na B2C:
- Změna koncepce a zaměření PR kampaně
- Doprovodný program zaměřen čistě
na inspiraci a bezplatný poradenský servis pro
návštěvníky

• Spolupráce s oborovými sdruženími (Asociace
českých nábytkářů, Cech čalouníků
a dekoratérů ČR, Svaz českých a moravských
družstev a Svaz obchodu a cestovního ruchu
ČR)
• Akvizice v zahraničí:
- Zaměřit se na akvizici na Slovensku,
v Rakousku a Polsku.
• Doprovodné programy:
- Realizace Projektu ARCHITEKT:
· Realizované inspirativní interiéry
· Bezplatný poradenský servis interiérových
architektů pro návštěvníky
· Realizace Projektu DESIGN
· Podpora studentů a mladých designérů
v rámci soutěže GRAND PRIX MOBITEX
sekce STUDENT
· NÁBYTEK ROKU 2011 - INOVACE – výstava
vítězných exponátů (realizátor - Asociace
českých nábytkářů).
PRINTexpo
• Nová koncepce veletrhu – v roce 2011 si
veletrh vytýčil novou strategii s výraznějším
zaměřením na technologie a materiály
ve výrobě reklamy, tiskařské služby, ale také
další prezentaci ﬁrem z oblasti podpory
prodeje.
- Zapojení vystavovatelů do doprovodného
programu v rámci Workﬂow obrazových dat
- Rozšířený doprovodný program (celkem 36
přednášek). Tematicky zaměřen na: tiskové
technologie, marketingové komunikace,
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tradiční formy komunikace
- Souběžně bude probíhat Direkt marketingová
konference a konference pod patronací Svazu
papíru a celulózy (SPPC).
• Odborná podpora svazů – Sítotiskový svaz,
Česká marketingová společnost, POPAI CE,
Print Media Academy, Asociace komunikačních
agentur, Zväz podnikateľov v polygraﬁi,
Svaz polygraﬁckých podnikatelů a dalších
zájmových skupin.
IDET, PYROS-ISET
• Nová koncepce veletrhu s názvem Veletrhy
integrovaného záchranného systému spojuje
veletrhy IDET 2011 a PYROS/ISET, veletrh
požární a bezpečnostní techniky a služeb.
• Koncepce se opírá o trend sbližování
armádních a bezpečnostních struktur
v důsledku boje proti terorismu, přírodním
a průmyslovým katastrofám.
• Kvalitní odborné doprovodné programy
veletrhu IDET – mezinárodní konference
CATE (Community – Army – Technology –
Environment), oﬁciální prezentace Bílé knihy
o obraně.
• Doprovodný program pro veřejnost je
koncipován na sobotu. Připraveny budou
praktické ukázky armádní, požární
a bezpečnostní techniky.
• Spolupráce s významnými institucemi
a asociacemi - NATO, AOBP, Bezpečnostní
rada státu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR,

20 · KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Česká pobočka AFCEA, Asociace
leteckých výrobců ČR, Univerzita obrany Brno,
Jagello 2000.
STAINLESS
• Udržet vysokou úroveň akce i přes
předpokládaný nepříznivý vývoj v oboru
korozivzdorných ocelí.
• Zvýšit počet vystavovatelů z ČR a regionu
střední a východní Evropy.
• Posílit návštěvnost z ČR a z okolních zemí,
zejména z Polska a Rakouska:
- V návštěvnosti se zaměřit na odborníky
z chemického průmyslu, strojírenství
a energetiky.
WATENVI – VODOVODY-KANALIZACE, EnviBrno
• Prohlubovat synergii VODOVODY-KANALIZACE
a EnviBrno, aby byla zachováno konání
VODOVODY-KANALIZACE v Brně i po roce 2011.
• Posílit spolupráci s MŽP, MZe, MPO
(poradenství, účast, pořádání konferencí).
• Hlavní témata: Vodohospodářství,
Environmentální technologie, Zpracování
a využití odpadu.
• Doprovodný program zaměřen zejména
na možnosti ﬁnancování a novou legislativu
v souvisejících oborech, doplněn o nezávislá
odborná poradenská centra.
• Ochrana před povodněmi 2011 – praktické
ukázky protipovodňových opatření.

• Návštěvnická struktura:
- Zkvalitnění návštěvnické struktury
– segmentace návštěvníků a posílení účasti
z českých regionů a zahraničí, spolupráce
s obchodními komorami, ambasádami
a agenturou CZECH TRADE
- Akcent na zahraniční delegace z Běloruska,
Chorvatska, Slovenska, Nizozemí, Itálie,
Španělska, Bulharska a Rumunska
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
• Praktické ukázky protipovodňových opatření.
• Obsah a zaměření projektu jsou stanoveny
podle požadavků MŽP, MZe, Hasičského
záchranného sboru a složek jednotného
záchranného systému.
• Více zapojit města, obce a krajské úřady
– potenciální návštěvníci.
• Provozovat projekt na akcích Stavební
veletrhy, WATENVI a IDET.
AUTOSALON BRNO
• Veletrh slouží jako marketingový nástroj
importérům světových automobilek v ČR
a domácím výrobcům. Je výrazně závislý
na situaci na trhu osobních automobilů v ČR.
• Trh v ČR je celkem stabilní, ale ekonomická
krize výrazně ovlivnila poptávku na malém
odbytišti, kterým je ČR.
• Návštěvníci – klíčový parametr úspěšnosti
projektu:
- Nové skupiny návštěvníků – ženy (Žena

a auto), mladí motoristé
- Návštěvnost ze zahraničí - Slovensko, Polsko
a Rakousko
- Připravit nové programy:
· Classic show – historické automobily
· Motorsport Expo - motoristický sport
• Vystavovatelé:
- Zvýšit počet importérských účastí
automobilek s cílem postavit další ročníky
výhradně na kvalitní importérské účasti
značek, Brno nabízí možnost prezentace
v kvalitní výstavním areálu
- Odchod garážové techniky nahradit
tématikou fandovství k automobilům nové technologie, motorsport , historické
automobily
· Speciální nabídku pro obory garážové
techniky a dílů připravujeme
na AUTOTEC 2012
- Vybavení automobilů a služby
PROPET
• Využití rostoucího trendu akce při přechodu
na dvouletou periodicitu a synergie s akcemi
Intercanis, Interfelis a NVHZZT
• Navýšení počtu vystavovatelů – zaměření
na teritoria ČR, SR, DE, PL
• Navýšení počtu návštěvníků – rozdělení
akce na odbornou část a část s atraktivním
doprovodným programem pro širokou
veřejnost
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Národní výstava hospodářských zvířat
a zemědělské techniky (NVHZZT)

a logistiky rámci samostatného veletrhu
Transport a Logistika.

• Navýšení počtu vystavovatelů v segmentu
zemědělských technologií - využití silné pozice
svazů a asociací

EXPODENT PRAHA

• Rozšíření expozice s hospodářskými zvířaty
do 2 pavilonů

• Veletrh i kongres se budou konat
v Kongresovém centru Praha ve společném
termínu.

MSV/TL
• Posilovat rozsah a kvalitu MSV s využitím růstu
optimismu v některých průmyslových oborech.
• Optimalizovat umístění veletržních oborů
v souvislosti se zvýšeným zájmem o účast
některých oborových skupin.
• Nová témata:
- Téma efektivnosti nákladů, procesů a zdrojů
v průmyslu.
• Vystavovatelé:
- Zaměření na Polsko – Polsko jako partnerská
země, nabídnout MSV jako významné místo
pro prezentaci polských ﬁrem.
- Rozvíjet téma transfer technologií
a inovací, spolupráce výzkumných pracovišť
průmyslovými ﬁrmami.
- Udržet reprezentativní zastoupení
dominantního oboru MSV – oboru obráběcích
a tvářecích strojů i přes konání EMO Hannover.
- Využít zlepšující se situace v oboru
plastikářských technologií k posílení tohoto
progresivního segmentu v rámci MSV.
- Rozšířit účast vystavovatelů z oboru dopravy,
manipulace, skladování, průmyslového balení
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• Výstava z oblasti stomatologie a ústní hygieny
v synergii s Pražskými dentálními dny.

• Výstava je podporována Českou
stomatologickou komorou – prioritou je
prodloužení spolupráce na další roky.
• Potenciál představuje výraznější oslovení
polského trhu.
• Doprovodné programy rozšířit z B2B i na B2C
segment:
- Důraz na prevenci – program od útlého věku.
- Přiblížení práce zubních techniků pacientům.
WOOD-TEC
• Veletrh s podporou klíčového sdružení
EUMABOIS (Evropského sdružení výrobců
dřevozpracujících strojů) a jeho členských
svazů.
• Prioritou zůstává udržení pozice jednoho
z nejdůležitějších veletrhů v oblasti
dřevozpracujícího průmyslu.
• Potenciál představují vystavovatelé ze zemí
s významnou produkcí dřevoobráběcích strojů,
kteří dosud na WOOD-TECu nebyli zastoupeni
- Tchaj-wan, Čína, Turecko.
• V oblasti návštěvnosti je cílem posílit

nadnárodní kampaně - Slovensko, Polsko,
země východní a jihovýchodní Evropy.
- Za ﬁnanční podpory SVDSZ uskutečnit
obchodní mise z některé z těchto zemí
(Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Bulharsko).
MEDICAL FAIR
• Posilování koncepce veletrhu vytvářející
předpoklady pro jeden kvalitní zdravotnický
veletrh v ČR:
- MEDICAL SUMMIT BRNO 2011 – týden
zdravotnictví v Brně
- MEDICAL FAIR
- REHAPROTEX
- KONGRESY
• Tématické zaměření:
- B2B sekce - zdravotnická technika, přístroje,
nástroje a vybavení zdravotnických provozů,
rehabilitační, kompenzační, protetické
a ortopedické pomůcky.
- B2C sekce:
· Prioritou je rozšíření prezentace
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.
· Nová koncepce projektu PRO SENIOR.
· Zdravý životní styl - wellness, ﬁtness,
balneo, zdravá výživa, prevence, podpora
zdraví, péče o nohu.
· Prezentace neziskového sektoru PRO VÁŠ
ÚSMĚV (nadace, občanská sdružení).
· Prodejní centrum.
• Doprovodné programy a aktivity:
- Soutěž Medical Fair Award – nové kategorie
zaměřené na zdravotnickou techniku

a REHAPROTEX.
- KONGRESY – odborný program z oborů
miniinvazivní chirurgie, e-health, m-health,
fyzioterapie, sterilizace, diabetologie,
pediatrie, celiakie …
- DEN ZDRAVOTNICTVÍ s ministrem
zdravotnictví – 18. 10.
- DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB s ministrem práce
a sociálních věcí – 19. 10.
- Doprovodný program a poradenské služby
pro širokou veřejnost v pavilonu.
SPORT Life - Bike Brno/Caravaning Brno/boat
Brno
• Změna koncepce minulého ročníku se
neosvědčila, v roce 2011 se veletrh bude konat
v původním listopadovém termínu.
• Bike Brno:
- Z důvodu posunu do listopadu posílení
doprovodných akcí pro veřejnost uvnitř hal
- Posílení zahraniční účasti vystavovatelů
a návštěvníků ze zahraničí – zvýšení
mezinárodního významu BIKE Brno zejména
Německo, Itálie, Francie, Asie.
- Zaměření na dynamický rozvoj nových typů
kol – e-biky, městská kola – nové značky a
vystavovatelé.
• Caravaning Brno:
- Spolupráce se sdružením OSCAR – podpora
účasti vystavovatelů a spolupráce na
doprovodném programu.
• boat Brno:
- Získat zpět důvěru vystavovatelů a zachránit
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výstavu po nevydařeném posledním ročníku
z důvodu říjnového termínu.
VÁNOČNÍ TRHY
• Budování místa s jedinečnou vánoční
atmosférou a vánočními tradicemi.
• Pokračovat ve zlepšení úrovně prezentace
vystavovatelů formou jednotných prodejních
expozic.
• V náborových aktivitách se zaměřit
na výklenky trhu, které nemají prostor
v hypermarketech a vytvoření odlišné nabídky
vůči hypermarketům.
• Potenciál akce je v posílení účasti řemeslníků.
• Návštěvnická strategie je založena
na atraktivním doprovodném programu
pro návštěvníky se zaměřením zejména na
rodiny s dětmi (řemeslný jarmark, živý betlém,
dětské soutěže a představení pro děti apod.).
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Concerts
Central European Exhibition Centre

Úvodní slovo primátora města Brna

Rok 2010 byl nejen v České republice ve znamení pomalého zotavování se
z hospodářské recese. K druhé fázi cyklu – hospodářské expanzi
a prosperitě – máme ještě daleko, ale výsledky alespoň české ekonomiky
ukazují rok 2010 v nadějném světle. Hrubý domácí produkt stoupl o 2,2 %
a růst české ekonomiky, ale také exportu zboží a služeb byl rychlejší než
v Evropské unii. Přinesla tato čísla něco pozitivního také městu Brnu
a společnosti Veletrhy Brno? Ano i ne.
Na jednu stranu poklesly daňové výnosy
a příspěvky ze státního rozpočtu, které tvoří
zásadní část příjmů města Brna. Na druhou
stranu se podařilo dokončit řadu projektů, které
ulehčí nebo zpříjemní Brňanům život – ať už je to
rekonstrukce Moravského náměstí, nová expozice
v zoo, univerzitní kampus, akvapark
v Kohoutovicích, vybudování odstavného
vlakového nádraží se zázemím pro servis vlakových
souprav. Ale také se podařilo některé významné
projekty zahájit, např. rekonstrukci vily Tugendhat
či výstavbu brněnského přírodovědného
exploratoria.
V případě společnosti Veletrhy Brno je tou
horší zprávou pro rok 2010 omezení investic,
snížení počtu zaměstnanců a nutnost přísných
úsporných opatření. Tou lepší je, že tato opatření
v kombinaci s oživením poptávky po veletržních
službách ve druhém pololetí zabrala – původně
odhadovaná ztráta 120 milionů korun se výrazně
snížila a společnost se dívá do roku 2011 s mírným
optimismem.

sportovních akcí nebo koncertů. Právě to je jedním
z doporučení Koncepce ekonomického rozvoje
města, kterou si Brno nechalo zpracovat. Těsnější
spolupráce města Brna se společností Veletrhy
Brno v této oblasti bude oboustranně výhodná;
společnosti pomůže snížit ztrátu a městu umožní
proﬁlovat se jako evropské centrum kongresů
střední velikosti. I to může být jedním z důvodů
zmíněného optimismu.
Přehled roku 2010 v celé jeho šíři je obsahem
výroční zprávy, kterou držíte v rukou. Věřím, že
zveřejněná fakta a čísla – ač bývají považována
za suchá a nezáživná – poskytnou čtenářům
poměrně plastický a zajímavý obraz lídra na poli
výstavnictví ve střední Evropě.
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna

Jednou z cest, jak vylepšit hospodaření ﬁrmy,
je intenzivnější komplexní využití rozsáhlého
veletržního areálu pro pořádání kongresů,
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Hlavní akcionáři

Majoritní akcionáři společnosti k 31. prosinci 2010 jsou:

Název držitele akcií

počet zaknihovaných akcií
na majitele (ks)

podíl na zákl. kapitálu (%)

Messe Düsseldorf GmbH

76 770 000

61,0

Statutární město Brno

42 784 762

34,0

6 282 773

5,0

125 837 535

100

Drobní akcionáři
Celkem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137.
Na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2001 (č.j. F 22304/2000,
F 22654/2000, B 3137/4/3) společnost Veletrhy Brno, a. s., přebrala k 31. 10. 2001 veškeré obchodní
jmění společnosti Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., z důvodu sloučení.
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Sporting
Events
Nadpis

Central European Exhibition Centre
Perex.
Otext.

Proﬁl
společnosti

Právním nástupcem a. s. Brněnské veletrhy
a výstavy (BVV a. s.) se stala společnost Veletrhy
Brno zrušením BVV a. s. bez likvidace ke dni
31. 12. 2000.
O tom, a současně o jejím sloučení s a. s. Veletrhy
Brno, rozhodla mimořádná valná hromada akciové
společnosti Brněnské veletrhy a výstavy konaná
dne 22. listopadu 2000. Jako právní nástupce
převzala akciová společnost Veletrhy Brno ke
dni sloučení veškeré obchodní jmění zanikající
akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy.
Dnem 1. listopadu 2001 vstoupilo v platnost
pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Brně
ze dne 24. října 2001 o fúzi akciových společností
Brněnské veletrhy a výstavy a Veletrhy Brno.
Majoritním akcionářem ve společnosti Veletrhy
Brno je Messe Düsseldorf s podílem 61 % akcií.
Významným akcionářem s blokační minoritou 34 %
je Statutární město Brno. Ostatní drobní akcionáři
mají v držení 5 procent akcií.

Hlavním předmětem podnikatelských aktivit
a. s. Veletrhy Brno je poskytování obchodních
(výstavářských) služeb převážně právnickým
osobám. Společnost se dále zabývá pronájmem
vlastních nemovitostí. Akciová společnost Veletrhy
Brno vlastní a provozuje veletržní areál
o rozloze 652 167 m2 se 14 pavilony, pavilon Brno
dlouhodobě pronajat. K 31. 12. 2010 činila celková
hrubá výstavní plocha 202 805 m2 s hrubou krytou
plochou v pavilonech 121 314 m2 a volnou výstavní
plochou 81 491 čtverečních metrů.
Společnost Veletrhy Brno disponuje většinovým
podílem v majetku osmi dceřiných společností.
Jejich činnost vesměs souvisí s jejím hlavním
předmětem podnikatelské činnosti a slouží
k rozšíření nabídky služeb především účastníkům
veletržních projektů, které společnost pořádá.
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Dceřiné společnosti

ALBERGA, a.s., v likvidaci, v konkurzu,

49 %

BRNO INN, a.s.

74,17 %

Expo restaurace, a.s.

100 %

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

100 %

BVV Brněnské veletrhy a výstavy spol. s r.o.

100 %

Vlečka BVV společnost s ručením omezeným 100 %
Vystavki Brno o.o.o.

100 %

BD-EXPO Kft.

75,10 %

Kongresové centrum Brno, a.s.

66 %

Hotel & Service, akciová společnost

49,05 %

CENTREX mezinárodní sdružení

25 %
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Členství a. s. Veletrhy Brno
v organizacích a sdruženích

UFI – Globální asociace veletržního průmyslu je
nevládní organizací se sídlem v Paříži. Sdružuje
organizátory veletržních a výstavních akcí
z celého světa. Členství v této prestižní organizaci
je pro vystavovatele a návštěvníky orientačním
vodítkem, dobrou referencí a jednou z garancí
kvality veletržních projektů, pro něž při zařazování
do kategorie mezinárodních veletrhů Asociace
stanoví závazná kritéria. Brněnská veletržní správa
je členem od roku 1960. Z veletržního kalendáře a.
s. Veletrhy Brno jsou členy asociace MSV, Embax,
FOND-EX, GO, IDET, SALIMA, VINEX, WELDING,
WOOD-TEC , MOBITEX a IBF.
SOVA ČR – Společenstvo organizátorů veletržních
a výstavních akcí České republiky vzniklo koncem
roku 2001 sloučením Sdružení organizátorů
výstavních akcí v České republice a Slovenské
republice SOVA, Českého veletržního a výstavního
společenstva ČVVS a sekce veletrhů a výstav
Hospodářské komory ČR. Je dobrovolným
sdružením ﬁrem podnikajících v českém veletržním
průmyslu. Hlavní cíle, na jejichž prosazování se
a.s. Veletrhy Brno prostřednictvím svých zástupců
aktivně podílí, spočívají v integraci
a formování veletržního průmyslu ČR ve vztahu
k mezinárodnímu trhu, v podpoře profesionality
všech subjektů českého výstavního trhu
a implementaci mezinárodních standardů
a konečně v ochraně hospodářských zájmů
a prestiže pořadatelů veletrhů a výstav v České
republice. Prosazuje audit veletržních statistik
a dbá na pozitivní medializaci českého veletržního
průmyslu.

CENTREX – Mezinárodní unie pro veletržní
statistiku byla založena v roce 1997 z iniciativy
předních organizátorů veletržních a výstavních
akcí střední a východní Evropy (Brněnské veletrhy
a výstavy, Poznaňský mezinárodní veletrh,
INCHEBA Bratislava a HUNGEXPO Budapešť).
Od roku 1999 je CENTREX členem UFI. V současné
době sdružuje 20 významných organizátorů
veletržních a výstavních akcí z České republiky,
Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny
a Rumunska. Hlavní poslání unie spočívá
v podpoře transparentnosti, spolehlivosti,
skutečné tržní hodnotě veletržních statistik
prostřednictvím nezávislých auditů prováděných
podle mezinárodně uznaných standardů,
a dále ve spolupráci v oblasti veletržního průmyslu
členských zemí i v rámci celého evropského
kontinentu. Centrex plní úlohu shromažďovatele
a poskytovatele znalostí o veletržním průmyslu
(Exhibition Knowledge Provider) střední
a východní Evropy. Funkci výkonného ředitele
CENTREX zastává Károly Nagy. Na letošním jarním
zasedání unie Centrex v Plovdivu byl na následující
dva roky zvolen jejím předsedou Jiří Kuliš,
generální ředitel a.s. Veletrhy Brno.
OSPI – Mezinárodní sdružení zástupců ﬁrmy
Octanorm. Společnost Veletrhy Brno je jejím
výhradním zástupcem pro Českou republiku
a Slovensko.
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Zahraniční seskupení, která spolupracují
s projekty a. s. Veletrhy Brno

CECIMO – Evropský výbor pro spolupráci v průmyslu obráběcích a tvářecích strojů
COPE – Konfederace organizátorů obalových veletrhů
EHI – Asociace evropského topenářského průmyslu
EUMABOIS – Evropské sdružení výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení
F.I.M.A. – Světové sdružení veletrhů automatizace a měřicí techniky
O.I.C.A. – Mezinárodní sdružení výrobců automobilů
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Fashion
Shows
Central European Exhibition Centre

Statutární orgány společnosti

Představenstvo:
Herbert Vogt

předseda

Jiří Kuliš

místopředseda

Členové představenstva:
Werner Matthias Dornscheidt
Helmut Winkler
Egbert Franz Zündorf
Daniel Rychnovský
Miloslav Humpolíček
Jiří Zlatuška
Norbert M. Schmidt
Dozorčí rada:
Roman Onderka

předseda

Dirk Elbers

člen

Petr Blaha

člen

Vedení společnosti:
Jiří Kuliš

generální ředitel

Norbert M. Schmidt

obchodní náměstek generálního ředitele

Egbert Franz Zündorf

ekonomický náměstek generálního ředitele

Kamil Trávníček

technický náměstek generálního ředitele
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Představenstvo

Herbert Vogt (*1947)
předseda představenstva
Absolvoval Univerzitu ve Frankfurtu nad Mohanem jako diplomovaný ekonom se zaměřením
na podnikovou ekonomiku, hospodářskou politiku, ﬁnanční vědy a hospodářské právo. V letech 1974
– 1989 pracoval v různých funkcích daňového a ﬁnančního odboru města Wiesbaden (hlavní město
spolkové země Hessensko) a v letech 1989 - 2000 jako vedoucí odboru rozpočtu a ﬁnancování města
Düsseldorf (hlavní město spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko).
V Messe Düsseldorf působil od začátku roku 2000 do srpna 2010 ve funkci ekonomického náměstka
a jednatele. V představenstvu společnosti Veletrhy Brno působí od května 2001.
Jiří Kuliš (*1952)
místopředseda představenstva
Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na zahraniční obchod.
V letech 1976 – 1992 pracoval na různých manažerských pozicích ve společnosti Brněnské veletrhy
a výstavy. Před odchodem do diplomacie zastával v letech 1990 – 1992 pozici obchodního ředitele
obchodní skupiny zahraničních akcí. V letech 1992-2005 působil jako vedoucí diplomatické mise ČR
na Novém Zélandu, následně jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchodně-ekonomický
rada ČR v Japonsku a obchodně-ekonomický rada ČR v USA.
Od roku 2006 působil jako externí konzultant vedení BVV pro internacionalizaci. 1.1.2010 byl jmenován
do funkce generálního ředitele Veletrhy Brno. Hovoří plynule německy, anglicky a rusky, je ženatý a má
dvě děti.
Werner Matthias Dornscheidt (*1954)
člen představenstva
Vystudoval vysokou školu v Aachenu se zaměřením na marketing, kterou ukončil s titulem ekonom.
V letech 1979 - 1999 pracoval ve společnosti Messe Düsseldorf, naposledy jako náměstek generálního
ředitele Messe Düsseldorf International. V roce 1999 přešel k Messe Leipzig, kde přijal pozici
generálního ředitele. 1.1.2004 byl jmenován do funkce generálního ředitele Messe Düsseldorf.
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Egbert F. Zündorf (*1953)
člen představenstva
Je absolventem Městského reálného gymnázia v Düsseldorfu. Na Finančním úřadě v Düsseldorfu si
doplnil vzdělání jako daňový asistent, v letech 1987-1988 studoval controlling. V roce 1985 nastoupil
u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 odpovědný za zahraniční účasti. Od roku 2002 je ekonomickým
náměstkem společnosti Veletrhy Brno.
Bc. Miloslav Humpolíček (*1961)
člen představenstva
V zastupitelstvu Městské části Královo Pole působí od roku 1998 a následně zvolen v roce 2002, 2006
a 2010.
V roce 2002 byl zvolen do Zastupitelstva města Brna a následně 2006 a 2010, kde zastává funkci
předsedy komise technických sítí, místopředsedy sociální a zdravotní komise, člena kulturní komise,
člena kontrolního výboru, člena komise životního prostředí, člena komise bezpečnosti a veřejného
pořádku.
V současnosti pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jako člen vrcholového managementu
nemocnice pro úsek bezpečnosti a krizového řízení. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně obor
sociální pedagogika.
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 vykonával 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 vybudování nového koncertního sálu pro město Brno – Janáčkovo kulturní centrum.
Členem představenstva společnosti je od 25. 6. 2007.
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Helmut Wilhelm Winkler (*1951)
člen představenstva
Vzdělání ekonoma ve velkoobchodu a zahraničním obchodu absolvoval pan Winkler ve společnosti
Hermann Amthor oHG v Düsseldorfu.
Od roku 1969 byl zaměstnán ve společnostech se zaměřením na obchod a veletržnictví.
Od roku 1989 až do dnešního dne pracuje u společnosti Messe Düsseldorf GmbH, kde vykonává funkci
vedoucího manažera projektů. Kromě toho se pan Winkler podílí na sestavování nových koncepcí
a na realizaci nových veletržních témat.
Jiří Zlatuška (*1957)
člen představenstva
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. je profesor informatiky, děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity,
člen Rady města Brna. Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity absolvoval v roce 1981 v oboru
matematická informatika a teoretická kybernetika. V roce 1994 založil na Masarykově univerzitě Fakultu
informatiky, v jejímž čele stál až do roku 1998, kdy byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity. Rektorem
byl dvě funkční období do roku 2004 a od té doby je opět děkanem Fakulty informatiky. V roce 2006 byl
zvolen do zastupitelstva města Brna, kde je za uskupení Brno 2006 - Tým Jiřího Zlatušky - také členem
Rady města Brna.
Norbert M. Schmidt (*1965)
člen představenstva
Díky svému stavebně-technickému vzdělání získal první pracovní zkušenosti jako stavbyvedoucí
u düsseldorfské společnosti IDR AG. Od roku 1992 byl zaměstnán u Messe Düsseldorf (dříve NOWEA
International), v letech 1993-1999 jako projektový manažer. V roce 2000 byl pověřen jako vedoucí
projektu založením společného podniku „JOINT VENTURE“ mezi společnostmi Messe Düsseldorf
a Kölnmesse. V roce 2001 převzal vedení CIDEX Trade Fairs v Indii. S účinností od 1. ledna 2004 zastával
funkci ředitele Messe Düsseldorf Moskva. Od září 2009 působí u společnosti Veletrhy Brno, v únoru 2010
byl jmenován obchodním náměstkem generálního ředitele.
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Dozorčí rada

Roman Onderka
předseda dozorčí rady
Narodil se v Brně, absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Brno Business School Fakulty
podnikatelské, program Master of Business Administration, validováno Nottingham Trent University
Velká Británie, a Vysokou školu Karla Engliše v Brně, a.s., bakalářské studium ve studijním programu
Ekonomika a management, obor Ekonomika a právo v podnikání.
Od roku 2002 působil jako zastupitel ve městě Brně. Pro volební období 2006 – 2010 byl uvolněn
pro funkci primátora statutárního města Brna. Pozici primátora obhájil také v komunálních volbách
na podzim roku 2010. Současně zastává funkci 1. místopředsedy Městského výkonného výboru ČSSD
Brno – město. Je také členem Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku a členem Rady vlády pro udržitelný
rozvoj.
Dirk Elbers (*1959)
místopředseda dozorčí rady
Vystudovaný podnikový ekonom je od roku 1996 členem rady města Düsseldorf. Od roku 2004 byl
1. náměstkem primátora města Düsseldorf. Ve volbách dne 31. srpna 2008 byl zvolen primátorem
Düsseldorfu, hlavního města spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Od roku 2008 je předsedou
dozorčí rady Messe Düsseldorf.
Petr Blaha (*1970 )
člen dozorčí rady (zástupce zaměstnanců) od 27.6.2008
Vystudoval Střední odborné učiliště elektrotechnické v Brně. V roce 1993 nastoupil do společnosti
Veletrhy Brno jako skladový dělník a postupně se vypracoval až do současné pracovní pozice vedoucího
Odboru logistiky.
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Vedení společnosti

Jiří Kuliš
generální ředitel
Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. V letech 1976
– 1992 pracoval na různých manažerských pozicích ve společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. Před
odchodem do diplomacie zastával v letech 1990 – 1992 pozici obchodního ředitele obchodní skupiny
zahraničních akcí. V letech 1992-2005 působil jako vedoucí diplomatické mise ČR na Novém Zélandu,
následně jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchodně-ekonomický rada ČR v Japonsku
a obchodně-ekonomický rada ČR v USA.
Od roku 2006 působil jako externí konzultant vedení BVV pro internacionalizaci. 1.1.2010 byl jmenován
do funkce generálního ředitele Veletrhy Brno. Hovoří plynule německy, anglicky a rusky, je ženatý a má
dvě děti.
Norbert M. Schmidt
obchodní náměstek generálního ředitele
Díky svému stavebně-technickému vzdělání získal první pracovní zkušenosti jako stavbyvedoucí
u düsseldorfské společnosti IDR AG. Od roku 1992 byl zaměstnán u Messe Düsseldorf (dříve NOWEA
International), v letech 1993-1999 jako projektový manažer. V roce 2000 byl jako vedoucí projektu
pověřen založením společného podniku „Joint Venture“ společností Messe Düsseldorf a Kölnmesse.
V roce 2001 převzal vedení CIDEX Trade Fairs v Indii. S účinností od 1. ledna 2004 zastával funkci ředitele
Messe Düsseldorf Moskva. Od září 2009 působí u společnosti Veletrhy Brno, v únoru 2010 byl jmenován
obchodním náměstkem generálního ředitele.
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Egbert Franz Zündorf
ekonomický náměstek generálního ředitele
Je absolventem Městského reálného gymnázia v Düsseldorfu. Na Finančním úřadě v Düsseldorfu si
doplnil vzdělání jako daňový asistent, v letech 1987-1988 studoval controlling. V roce 1985 nastoupil
u Messe Düsseldorf, kde byl do roku 2002 odpovědný za zahraniční účasti. Od roku 2002 je ekonomickým
náměstkem společnosti Veletrhy Brno.
Kamil Trávníček
technický náměstek generálního ředitele
Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Do akciové společnosti Veletrhy
Brno nastoupil 1.4.2003. Dne 1.1.2004 byl jmenován technickým ředitelem a následně od 1.7.2004
technickým náměstkem generálního ředitele.
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Struktura společnosti

Představenstvo
Herbert Vogt
Jiří Kuliš
Werner Dornscheidt
Helmut Winkler
Norbert M. Schmidt
Egbert Zündorf
Jiří Zlatuška
Daniel Rychnovský
Miloslav Humpolíček

Dozorčí rada
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Roman Onderka
Dirk Elbers
Petr Blaha

předseda
místopředseda
člen (zástupce
zaměstnanců)

Generální ředitel
Jiří Kuliš

Vnější vztahy

Odbor komunikací

Odbor rozvoje projektů

Odbor právní

Odbor personální

Radoslav Klepáč

David Pokorný

Jaroslav Bílek

Radek Mylbachr

Tomáš Kroupa

Odbor ﬁnanční

Odbor účetnictví

Odbor controllingu

Odbor informatiky

Odbor nákupu

Martin Růžička

Jana Vaculíková

Vladimír Moravec

Martin Kaspar

Ludmila Mannová

Obchodní skupina 1

Projektový tým IBF

Projektový tým 1

Projektový tým 2

Projektový tým 3

Jiří Rousek

Radim Tichý

Miloň Mlčák

Věra Menšíková

Gabriela Vargová

Projektový tým typové
expozice

Projektový tým
technické přívody

Projektový tým 4

Projektový tým 5

Projektový tým 6

Karel Torn

Jiří Čikl

Jan Kuběna

Libor Urbánek

Martin Škarka

Obchodní skupina 2

Projektový tým
realizace

Odbor rozpočtově
produkční

Radek Malý

Michal Čechura

Radek Nováček

Odbor obchodně
technický

Úsek
generálního ředitele

Ekonomický úsek

Ekonomika

Egbert F. Zündorf

Jaroslav Rubeš

Obchodní úsek

Obchodní ředitel

Norbert M. Schmidt

Tomáš Moravec

Projektový tým
mimoareál
Jana Štěpánková

Projektový tým
meziveletržní pronájmy

Jan Klimeš

Pobočka Praha
Jaroslav Čepek

Technický úsek
Kamil Trávníček

Technická obsluha

Správa areálu

Provoz energetiky

Odbor logistiky

Petr Němec

Vladimír Piák

Jiří Plesl

Petr Blaha
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Lea Olšáková

Zpráva dozorčí rady
o kontrolní činnosti v roce 2010

V roce 2010 pracovala dozorčí rada společnosti
ve složení:
Roman Onderka
předseda
Dirk Elbers
člen
Petr Blaha
člen
Dozorčí rada se v roce 2010 sešla celkem třikrát.
Východiskem pro práci dozorčí rady byla kontrola
plnění usnesení představenstva. Dozorčí rada se
zabývala kromě jiného hospodařením společnosti,
riziky hospodářského plánu
na rok 2010, akvizicí nových veletrhů, změnou
ﬁnancování syndikovaného úvěru, personálními
otázkami obsazení grémií společnosti, prodejem
nemovitého majetku a hospodářským plánem
na rok 2011.

Dozorčí rada projednala návrh představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku za rok
2010 a s tímto návrhem vyslovila souhlas.
Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne
24.3.2011 přezkoumala zprávu mezi ovládající
a ovládanou osobou a ovládanou osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
a konstatovala, že ovládané osobě nevznikla újma.
V Brně dne 10. června 2011
Roman Onderka
předseda dozorčí rady

Dozorčí rada konstatuje, že výkon podnikatelské
činnosti byl v souladu s právními předpisy,
stanovami a usneseními valné hromady.
Dozorčí rada akciové společnosti přezkoumala
dne 24.3.2011 předloženou řádnou roční účetní
závěrku a dne 16.6.2011 rovněž konsolidovanou
roční účetní závěrku a v obou případech došla
ke konečnému závěru, že v účetnictví společnosti
neexistují žádné důvody pro námitky a účetnictví
odpovídá příslušným právním předpisům. Dozorčí
rada doporučuje valné hromadě schválit jak
řádnou roční účetní závěrku, tak i konsolidovanou
roční účetní závěrku.
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou
podle ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
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 2010, byly mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeny tyto
smlouvy:
• smlouvy týkající se účasti ovládající osoby na veletržních akcích pořádaných ovládanou osobou.
Obsahem smluvních vztahů je poskytnutí výstavní plochy k užívání jakož i poskytnutí případných
dalších služeb s tím souvisejících za úplatu.
Smluvní vztahy se týkaly účasti ovládající osoby na těchto veletržních akcích pořádaných v roce
2010 ovládanou osobou: SALIMA (2.-5.3.2010), STYL II (24.-26.8.2010), FOND-EX (13.-17.9.2010),
MEDICAL FAIR (19.-22.10.2010).
• smlouvy týkající se účasti ovládané osoby na veletržních akcích pořádaných ovládající osobou.
Obsahem smluvních vztahů je poskytnutí výstavní plochy k užívání jakož i poskytnutí případných
dalších služeb s tím souvisejících za úplatu.
Smluvní vztah uzavřený v roce 2010 se týkal účasti ovládané osoby na veletržní akci pořádané
ovládající osobou EUROSHOP (26.2.-2.3.2011).
• smlouvy o zajištění výstavby výstavních expozic ovládanou osobou pro ovládající osobu
na výstavištích Krasnopresnenskaja naberežnaja a Crocus v Moskvě (jako subdodávka)
a na následujících dalších akcích:
- v Ruské federaci
UGOL ROSII Novokuzneck (4.-7.6.2010), UGOL + MINING Doneck (7.-10.9.2010),
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- ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
IPEX Birmingham (18.-25.5.2010),
za úplatu od ovládající osoby, a to v rámci vzájemně dohodnutých věcných a ﬁnančních podmínek
na podkladě jednotlivých dílčích objednávek vystavených ze strany ovládající osoby.
• smlouvy týkající se poskytnutí plnění ovládající osobou pro ovládanou osobu na veletržních akcích
METAV (23.-27.2.2010), GLASSTEC (28.9.-1.10.2010), K (27.10.-3.11.2010) a MEDICA
(17.-20.11.2010) pořádaných ovládající osobou (poskytnutí výstavní plochy a výstavba expozice,
technické a jiné služby) za úplatu od ovládané osoby, která tato plnění dále za úplatu poskytla
pro své zákazníky v rámci smluvních vztahů s nimi založených.
• smlouvy související s činností provozovny ovládané osoby v Düsseldorfu, SRN:
• smlouva o poskytování výstavářských služeb pro vystavovatele a další zákazníky ovládající
osoby na veletrhy, výstavy a kongresy pořádané ovládající osobou, přičemž předmětem je
závazek ovládané osoby poskytovat v rámci jednotlivých dílčích zakázek výstavářské služby,
zejm. systémového charakteru a závazek ovládající osoby hradit ovládané osobě dohodnutou
smluvní cenu. Smlouva dále řeší proces udělování zakázky, speciﬁkuje podmínky navázání
obchodního vztahu se zákazníkem, upravuje provedení zakázky, rozsah plnění a otázky
pojištění a odpovědnosti za vady a za škodu, cenové a platební podmínky aj. Ostatní smlouvy
související s provozem stálé provozovny ovládané osoby v sídle ovládající osoby a s poskytováním
výstavářských služeb v této provozovně, jejichž účinnost byla navázána na účinnost nadepsané
smlouvy o poskytování výstavářských služeb (tj. nájem kancelářských a skladových prostor
a výpočetní techniky), zůstaly nadále v platnosti.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012.
• prováděcí smlouvy ke smlouvě o poskytování výstavářských služeb pro vystavovatele a další
zákazníky ovládající osoby na veletrhy, výstavy a kongresy pořádané ovládající osobou, a dále
smlouvy o poskytování výstavářských služeb pro vystavovatele a další zákazníky ovládající osoby
ve formě atypické výstavby, přičemž předmětem je závazek ovládané osoby poskytovat v rámci
jednotlivých dílčích zakázek výstavářské služby a závazek ovládající osoby hradit ovládané osobě
dohodnutou smluvní cenu.
• ke smlouvám na podporu projektů Styl / Kabo I a II, SHK, IBF, AUTOSALON BRNO / AUTOTEC, MSV,
Medical Fair, SPORT Life (jejichž předmětem je závazek ovládající osoby za úplatu od ovládané osoby
podporovat smluvně sjednaným způsobem v.u. projekty pořádané ovládanou osobou a které byly
uzavřeny v předcházejících letech) konstatuje ovládaná osoba, že tyto smlouvy zůstaly nadále
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v platnosti. Ve sledovaném období nebyla z těchto smluv uhrazena ovládající osobě smluvní cena
a tato byla zaúčtována jako závazek vůči ovládající osobě.
• u smlouvy o poskytnutí dlouhodobé půjčky společníka ze dne 23.08.2000 ovládaná osoba
konstatuje, že tato smlouva zůstává dále v platnosti a že v roce 2010 nebyl z této půjčky uhrazen
ovládanou osobou ovládající osobě smluvní úrok a tento byl zaúčtován jako závazek vůči ovládající
osobě. K této smlouvě o půjčce byl v roce 2010 uzavřen mezi ovládající a ovládanou osobou dodatek,
kterým byl s účinností od počátku roku 2010 snížen úrok půjčky.
• dodatek ke smlouvě o podřízenosti ze dne 30.09.2008 uzavřené mezi ovládanou osobou, ovládající
osobou a bankami Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a UniCredit Bank
Czech Republic, a.s., který rozšiřuje rozsah podřízených závazků, tj. závazků, které jsou podřízeny
závazkům z ﬁnančních dokumentů dle úvěrové smlouvy ze dne 30.09.2008, rovněž o úroky
z dlouhodobé půjčky společníka ze dne 23.08.2000.
Mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly v posledním
účetním období, tj. v roce 2010, uzavřeny tyto smlouvy:
• smlouvy o výstavbě výstavní expozice ovládanou osobou pro společnost Messe Düsseldorf North
America, 150 North Michigan Avenue, Suite 2920, Chicago, IL 60601, USA, jejichž předmětem
je závazek ovládané osoby poskytnout objednateli výstavbu expozice pro účast na veletrzích
pořádaných ovládající osobou na výstavišti v Düsseldorfu, tj. Glasstec (28.9.- 1.10.2010)
a K (27.10.-3.11.2010) a závazek objednatele uhradit ovládané osobě za toto plnění sjednanou cenu.
Mezi propojenými osobami byl v roce 2010 uzavřen dodatek ke smlouvě o obchodním zastoupení Messe
Düsseldorf Asia Pte.
Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě újma.
V Brně dne 24. března 2011
Představenstvo Veletrhy Brno, a.s.
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Veletrhy a výstavy v roce 2010
ř.

PROJEKT

Termíny
2010

1

GO – Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

14.-17.1.

2

REGIONTOUR – Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

14.-17.1.

3

OPTA – Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

5.-7.2.

4

STYL I. – Mezinárodní veletrh módy

16.-18.2.

5

KABO I. – Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

16.-18.2.

6

S1 - Mezinárodní veletrh vybavení pro outdoorové a zimní sporty

16.-18.2.

7

SALIMA – Mezinárodní potravinářský veletrh

2.-5.3.

8

INTECO - Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování

2.-5.3.

9

MBK - Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství

2.-5.3.

10

VINEX - Mezinárodní vinařský veletrh

2.-5.3.

11

EMBAX - Mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií

2.-5.3.

12

MOTOSALON Brno - Mezinárodní veletrh motocyklů, příslušenství a oblečení

10.-14.3.

13

ProDítě - Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

11.-14.3.

14

TECHAGRO - Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

21.-25.3.

15

SILVA REGINA - Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

21.-25.3.

16

ANIMAL VETEX - Mezinárodní veterinární veletrh

21.-25.3.

17

RYBAŘENÍ - Mezinárodní výstava rybářských potřeb

21.-28.3.

18

IBF – Mezinárodní stavební veletrh

13.-17.4.

19

SHK BRNO – Mezinárodní veletrh technických zařízení budov

13.-17.4.

20

MOBITEX – Mezinárodní veletrh bydlení

13.-17.4.

21

VODOVODY-KANALIZACE - Mezinárodní vodohospodářská výstava

25.-27.5.

22

EnviBrno - Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

25.-27.5.

23

Urbis Technologie - Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

25.-27.5.

24

Ochrana před povodněmi

25.-27.5.

25

AUTOTEC & AUTOSALON BRNO – Mezinárodní veletrh užitkových a osobních automobilů, dílů a servisní techniky

5.-10.6.

26

STYL II. – Mezinárodní veletrh módy

24.-26.8.

27

KABO II. – Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

24.-26.8.

28

MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh

13.-17.9.

29

IMT - Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

13.-17.9.

30

WELDING - Mezinárodní veletrh svařovací techniky

13.-17.9.

31

FOND-EX - Mezinárodní slévárenský veletrh

13.-17.9.

32

PROFINTECH - Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

13.-17.9.

33

INTERPROTEC - Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí

13.-17.9.

34

Urbis Invest - Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

13.-17.9.

35

Invex Forum - Odborné ITC & business setkání

14.-15.9.

36

SPORT Life - Mezinárodní sportovní veletrh

7.-10.10.

37

boat Brno - Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

7.-10.10.

38

Caravaning Brno - Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

7.-10.10.

39

MEDICAL FAIR - Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

19.-22.10.

40

VÁNOČNÍ TRHY

10.-19.12.

41

SC EDEN 3000 – Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů

celoročně

HOSTUJÍCÍ AKCE

PROJEKTY BVV NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI

MVP - Mezinárodní výstava psů

6.-7.2.

INTERCANIS - Mezinárodní výstava psů

19.-20.6.

MNVP - Moravskoslezská národní výstava psů

25.-26.9.

HOSTUJÍCÍ AKCE - ostatní

HOSTUJÍCÍ AKCE V AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ
AKCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI CELKEM
42

Expodent Praha - Středoevropský veletrh stomatologie a ústní hygieny (Kongresové centrum Praha)

CELKEM ZA ROK 2010
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6.-8.10.

VÝSTAVNÍ PLOCHA (m2)
PRONAJATÁ

Předváděcí

NÁVŠTĚVNOST CELKEM (osob)
CELKEM

z toho
zahraničí

VYSTAVOVATELÉ

CELKEM

z toho
zahraničí

% zahraničních
návštěvníků

Počet zemí

33 595

477

1,4%

18

2 500

870

3 370

313

5 831

1 074

6 905

515

3 518

450

3 968

248

4 984

1 023

6 007

1 074

3 865

673

4 538

734

1 037

0

1 037

7 072

2

7 074

2 015

600

2 615

99

3 322

0

3 322

187

1 999

0

1 999

2 924

600

3 524

5 124

1 055

6 179

230

60 379

43

0,1%

3 288

400

3 688

138

23 764

223

0,9%

45 160

1 000

46 160

2 774

CELKEM

z toho
zahraničí

Počet zemí

Zastoupené
ﬁrmy

178

30

12

20

492

86

13

415

83

18

9

112

296

82

16

3

136

28

9

2

70

41

4

2

1

1 691

307

105

20

63

73

5

6

1

80

12

5

1

192

72

13

5

11

535

153

63

15

6

5

97

5

5

0

10

92

6

3

0

432

98

19

21

5 566

8 707

29 867

867

1 120

3 365

15,6%

12,9%

11,3%

21

25

51

11 979

1 368

13 347

1 210

2 168

1 853

4 021

95

2 356

300

2 656

106

20 207

130

20 337

2 835

6 288

0

6 288

374

165

5 365

204

5 569

562

102

11

6

3

6 246

270

6 516

399

186

25

11

8

595

0

595

27

39

4

3

0

1 678

0

1 678

15

29

1

2

0

2 076

0

2 076

0

33

0

1

0

25 382

16 649

42 031

2 041

359

83

15

13
1

117 253

80 541

8 871

5 861

3 404

614

5,0%

4,2%

6,9%

159

28

10

17

72

6

4

4

82

2

3

0

531

104

17

19

17

7

7

40

42

31

79 880

1 313

1,6%

45

7 004

896

12,8%

27

4 895

1 699

6 594

1 548

310

107

17

3 641

644

4 285

685

126

27

11

3

21 412

1 833

23 245

4 438

742

211

22

33

13 111

0

13 111

2 480

411

192

19

32

3 001

0

3 001

340

75

20

8

3

1 577

0

1 577

239

88

22

10

5

1 484

0

1 484

237

65

15

7

3

1 288

120

1 408

355

69

21

12

6

500

0

500

34

46

3

2

0

55

760

815

9

11

1

2

12

11 014

16 363

27 377

2 444

321

80

14

21

1 196

415

1 611

156

36

5

4

0

5 117

2 195

7 312

353

36

6

5

1

4 954

2 900

7 854

252

252

28

13

73

71 347

40 065

12 561

6 798

3 216

793

9,5%

8,0%

6,3%

59

35

29

3 843

995

4 838

85

55 663

0

0,0%

1

368

6

4

0

254 067

56 445

310 512

30 119

635 063

28 990

4,6%

91

7 245

1 580

51

920

5 813

0

5 813

0

109 369

222

0

1

0

16 458

0

16 458

60

8 078

82

6

0

0

8 187

0

8 187

21

6 867

92

2

0

1

4 321

0

4 321

0

7 000

50

0

0

0

0

298 549

298 549

0

155 723

28 966

298 549

327 515

81

177 668

224

8

288 846

354 994

643 840

30 200

922 100

7 691

1 588

51

921

1

591

0

591

38

2 000

41

3

4

1

289 437

354 994

644 431

30 238

924 100

7 732

1 591

52

922
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Special
Events
Central European Exhibition Centre

Finanční
část
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce
k 31. 12. 2010 konsolidovaného celku Veletrhy
Brno, a.s. a Brno Inn a.s.
1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vlastníci společnosti

Obecné údaje mateřského podniku

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2010 jsou:
Veletrhy Brno, a.s.
74,17%
Česká investiční, a.s.
25,83%

Vznik a charakteristika společnosti
Veletrhy Brno, a.s. („společnost”) vznikla
26. listopadu 1999. Hlavním předmětem činnosti
společnosti je organizování a pořádání veletrhů.
Vlastníci společnosti
Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2010 jsou:
Messe Düsseldorf GmbH
Statutární město Brno
Ostatní

61,0%
34,0%
5,0%

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 3137.
Sídlo společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
Brno
Česká republika
Identiﬁkační číslo
25582518
Obecné údaje dceřiného podniku zahrnutého
do konsolidačního celku
Vznik a charakteristika společnosti
BRNO INN, a.s.(„společnost”) vznikla 25. května
1994. Hlavním předmětem činnosti společnosti
jsou ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
v kategorii hotel, hotel Garni, zařazených do třídy
** a výše, včetně provozování hostinských činností
v těchto zařízeních.
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 1313.
Sídlo společnosti
BRNO INN, a.s.
Křížkovského 20
Brno
Česká republika
Identiﬁkační číslo
60700238
Členové představenstva a dozorčí rady
k 31. prosinci 2010

Veletrhy Brno, a.s.
Členové představenstva
Herbert Vogt (předseda)
Jiří Kuliš (místopředseda)
Werner Matthias Dornscheidt
Egbert F. Zündorf
Miloslav Humpolíček
Daniel Rychnovský
Helmut Winkler
Jiří Zlatuška
Norbert M. Schmidt
Členové dozorčí rady
Roman Onderka
Dirk Elbers
Petr Blaha

Prokuristé
Jaroslav Rubeš
Kamil Trávníček

BRNO INN, a.s.
Členové představenstva
Egbert F. Zündorf (předseda)
Jiří Kuliš
Beatrice Vojtková
Členové dozorčí rady
Jaroslav Rubeš
Radek Mylbachr
Petr Kmetík
Konsolidační metoda
Konsolidovaná účetní závěrka respektuje obecné
účetní zásady, je sestavena v souladu
s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.
v aktuálním znění, dle které se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví a Českého účetního
standardu č. 020.
Systém konsolidace
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena
mateřskou společností konsolidačního celku
systémem přímé konsolidace z údajů vycházejících
z účetních závěrek mateřského podniku a ovládané
a řízené společnosti. Individuální účetní závěrky
společností vstupujících do konsolidace jsou
sestaveny k 31.12.2010.
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% hlasovacích práv nebo na základě
jiných skutečností je společnost schopna řídit
ﬁnanční a provozní politiku těchto společností.
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. Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi
pořizovací cenou podílů konsolidovaného
podniku a jejich oceněním podle podílové účasti
konsolidující účetní jednotky na výši vlastního
kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou.
Konsolidační rozdíl je odpisován 20 let, pokud
neexistují důvody pro kratší dobu odpisování.
Konsolidační rozdíl se zúčtovává do položky
zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu
na vrub nákladů z běžné činnosti.
Vnitroskupinové vztahy a transakce mezi podniky
ve Skupině Veletrhy Brno jsou eliminovány. Tam,
kde to bylo nezbytné, byly účetní metody dceřiné
společnosti upraveny tak, aby byl zajištěn soulad
s metodami používanými Skupinou Veletrhy Brno.
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Změna výpočtu konsolidačního rozdílu, úpravy vlastního kapitálu
V roce 2010 provedla společnost prověrku výpočtu konsolidačního rozdílu, přičemž jeho změna ve výši
13 mil. Kč byla zaúčtována oproti vlastnímu kapitálu.
Rovněž došlo ke korekci základního kapitálu a menšinového základního kapitálu, jehož hodnota
představuje v roce 2010 pouze základní kapitál Veletrhů Brno, a.s., resp. 25,83 % základního kapitálu
BRNO INN, a.s.
Obchodní společnosti s majetkovou účastí Veletrhy Brno, a.s., nezahrnuté do konsolidačního celku

počet
akcií

Nominální
hodnota
akcie v Kč

Celkový
zisk (+)
ztráta (-)
za rok 2010

Vlastní
kapitál k
31.12.2010

Pořizovací
cena

Účetní
netto
hodnota k
31.12.2010

Účetní netto
hodnota k
31.12.2009

49

-

-

-

-

20000

-

-

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

100

-

-

6

113

100

100

100

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

100

-

-

-1531

-1483

620

620

620

49,05

-

-

-

-

15484

-

-

CENTREX mezinárodní
sdružení

25

-

-

94

426

23

23

25

EXPO restaurace, a. s.

100

300

5000

-2352

5694

2100

2100

2100

Vlečka BVV společnost
s ručením omezeným

100

-

-

-35

198

100

100

100

75,10

-

-

94

1530

734

734

797

Kongresové centrum
Brno, a. s.

66

66

10000

-34

1460

660

660

660

Vystavki Brno, o.o.o.

100

-

-

42

1823

500

500

500

Pražské veletrhy, spol.
s r.o.

50

-

-

-

-

100

-

-

40421

4837

4902

ALBERGA, a. s.,
v likvidaci

BVV Hotel & Service,
akciová společnost

BD-Expo Kft.

Vlastnický
podíl
v%

Celkem majetkové účasti
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V případě účetních závěrek vykázaných v cizí
měně jsou údaje uvedené v majetkových účastech
přepočteny kurzem ČNB k rozvahovému dni.
Společnost Pražské veletrhy, spol. s r.o. byla
rozhodnutím rejstříkového soudu (Městského
soudu v Praze) vymazána ke dni 27.01.2010
z obchodního rejstříku.
Společnost BVV Hotel & Service, akciová
společnost, byla rozhodnutím rejstříkového
soudu (Krajského soudu v Brně) vymazána ke dni
11.01.2011 z obchodního rejstříku.
V roce 2010 neměla společnost z dlouhodobého
ﬁnančního majetku žádný výnos z titulu přijatých
dividend.

BD-Expo Kft.:
Budapest, Naphegy tér 8, Maďarsko
Kongresové centrum Brno, a. s.:
Brno, Výstaviště 1
Vystavki Brno, o.o.o.:
Moskva, Krasnopresněnskaja naberežnaja 14,
Rusko
Pražské veletrhy, spol. s r.o.:
Praha, Václavské nám. 37
Změny v obchodním rejstříku
společnosti Veletrhy Brno, a.s.
V roce 2010 byly provedeny následující změny
v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Adresy sídel ovládaných a řízených osob a účetních
jednotek pod podstatným vlivem jsou následující:

• odstoupení pana Karlheinze Wismera z funkce
člena představenstva, zánik členství 31.1.2010

ALBERGA, a. s.:
Brno, Zeleného 72

• volba (kooptace) pana Jiřího Kuliše do funkce
člena a místopředsedy představenstva
na zasedání představenstva konaném
17.12.2009, vznik členství 1.2.2010, vznik
funkce 1.2.2010

BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o.:
Brno, Výstaviště 1
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.:
Brno, Výstaviště 1
BVV Hotel & Service, akciová společnost:
Brno, Výstaviště 1
CENTREX mezinárodní sdružení:
Budapest, Albertirsai út.10, Maďarsko
EXPO restaurace, a. s.:
Brno, Výstaviště 1
Vlečka BVV společnost s ručením omezeným:
Brno, Výstaviště 1

• odstoupení pana Manfreda Kotschedoffa
z funkce člena představenstva, zánik členství
25.6.2010
• volba (potvrzení kooptace) pana Jiřího Kuliše
do funkce člena představenstva na řádné valné
hromadě konané 25.6.2010, volba do funkce
místopředsedy představenstva 25.6.2010
• volba pana Norberta M. Schmidta do funkce
člena představenstva na řádné valné hromadě
konané 25.6.2010
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• volba (potvrzení kooptace) pana Jiřího
Zlatušky na řádné valné hromadě konané
25.6.2010
• opětovná volba pana Romana Onderky
do funkce člena dozorčí rady na valné hromadě
konané 25.6.2010
Ostatní změny:
• udělení prokury panu Norbertu M. Schmidtovi
k 27.5.2010
• ukončení prokury pana Norberta M. Schmidta
k 25.6.2010
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
• 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 předpokládané 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 pořizovací ceny. Stanovení
reprodukční pořizovací ceny vychází
z hodnoty majetku obdobného charakteru již
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evidovaného v souboru majetku.
• Výstavářské zařízení v hodnotě do 100,00 Kč
je vykázáno jako náklad společnosti
v okamžiku pořízení. Výstavářské zařízení
do pořizovací hodnoty 10 000,00 Kč je
vykázáno jako náklad v roce pořízení
a v následujících dvou letech formou časového
rozlišení.
Výstavářské zařízení v pořizovací ceně vyšší než
10 000,00 Kč se považuje za dlouhodobý hmotný
majetek, pokud je doba použitelnosti delší než
1 rok. Výjimku tvoří výstavářské prvky Octanorm
- Doppelform, které se účtují jako výstavářské
zařízení do 10 000,00 Kč, i když jejich pořizovací
cena je vyšší než 10 000,00 Kč.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby
odpisování podle skupin majetku:
majetek

metoda

doba
odpisování

Stavby

lineární

30-45 let

Objekty – kulturní památka

lineární

15 let

Stroje a přístroje

lineární

4-15 let

Automobily

lineární

4 roky

Inventář

lineární

2-8 let

Výstavářské zařízení

lineární

2-5 let

Software, licence, jiný DHM

lineární

3-4 roky

Software na zakázku

lineární

8 let

Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku

lineární

15 let

(b) Dlouhodobý ﬁnanční majetek
Dlouhodobý ﬁnanční majetek tvoří poskytnuté
půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok
a majetkové účasti v podnicích s podstatným
a rozhodujícím vlivem. Majetkové účasti
v podnicích, kde účetní jednotka vykonává
podstatný či rozhodující vliv, jsou oceněny
pořizovací cenou zohledňující případné snížení
hodnoty.

schopnosti svých zákazníků a věkové struktury
pohledávek.
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny k zásobám
s nízkou obrátkou a bez obrátky.
Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravná
položka

Způsob stanovení

(c) Krátkodobé cenné papíry a podíly

Cenné papíry

Cenné papíry k obchodování a dluhové cenné
papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti
jsou oceňovány pořizovací cenou.

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%

Zásoby

Dle zákona o účetnictví
• zásoby s nízkou obrátkou ve výši
50%
• zásoby bez obrátky ve výši 90%

K rozvahovému dni společnost nevlastní
krátkodobé cenné papíry k obchodování.
(d) Zásoby
Materiál a zboží jsou oceňovány skutečnými
pořizovacími cenami s použitím metody
aritmetického průměru snížené o vytvořené
opravné položky. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení a přepravné.
(e) Stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý ﬁnanční majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému
ﬁnančnímu majetku v konkurzu a likvidaci
nebo v případě ostatního dočasného snížení
realizovatelné hodnoty.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným
pohledávkám na základě vlastní analýzy platební

Rezervy
Rezerva na audit je tvořena na základě smlouvy.
Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost
vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní
závěrky předchází okamžiku stanovení výše
daňové povinnosti. V následujícím účetním období
společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou
daňovou povinnost.
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• 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

Odložená daň vychází z veškerých dočasných
rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv
a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů
(daňová ztráta), s použitím očekávané daňové
sazby platné pro období, ve kterém budou daňový
závazek nebo pohledávka uplatněny.

• pro přepočet faktury v cizí měně od
tuzemského dodavatele používá účetní
jednotka kurz dodavatele uvedený na faktuře

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze
tehdy, je-li pravděpodobné, že bude
v následujících účetních obdobích uplatněna.

• k 31. 12. 2010 byly pohledávky a závazky
přepočteny kurzem ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny
ve výsledku hospodaření.

(j) Klasiﬁkace závazků

(f) Přepočty cizích měn

(g) Deriváty k obchodování
Finanční deriváty držené za účelem obchodování
jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky
(ztráty) ze změny jejich reálných hodnot jsou
zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.
(h) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak,
že zahrnuje leasingové splátky do nákladů
rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení
nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět
leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní
(reprodukční) ceně.
(i) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné
daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje veškeré doměrky a vratky
za minulá období.
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Společnost klasiﬁkuje část dlouhodobých závazků,
bankovních úvěrů a ﬁnančních výpomocí, jejichž
doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem
k rozvahovému dni, jako krátkodobé.
3. Změna účetních metod a postupů
Změny účetních metod v roce 2010 ve vazbě
na § 7 odst. 5 zákona o účetnictví, s vlivem
na majetek a závazky, na ﬁnanční situaci a
výsledek hospodaření společnosti nebyly
uplatněny.

4. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná
práva

Software

Ostatní DNM

Nedok. DNM

Celkem

3789

159346

6516

895

170546

2992

9299

-

-46406

-895

0

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2010
Přírůstky

6307

Úbytky

-1100

-44296

-

895

2689

122252

5506

2992

133439

3128

115038

2354

-

120520

Odpisy

163

12057

950

-

13170

Oprávky k úbytkům

-611

-44296

-1011

-

-45918

-

-

-

-

-

2680

82799

2293

-

87772

661

44308

4162

895

50026

9

39453

3213

2992

45667

Přeúčtování
Zůstatek k 31.12.2010

-1010

Oprávky
Zůstatek k 1.1.2010

Přeúčtování
Zůstatek k 31.12.2010
Zůstatková hodnota 1.1.2010
Zůstatková hodnota 31.12.2010

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Stroje a
zařízení

Oceň.
rozdíl k
nabyt.
majetku

71228

4100720

734823

461512

Přírůstky

-

4359

6698

-

Úbytky

-

-12913

-15169

-

Přeúčtování

-

130

-

Jiný
DHM

Nedok.
hmotný
majetek a
poskytnuté
zálohy na
DHM

913

6957

5376153

1073

12130

-452

-28576

-130

-

Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2010

Zůstatek k 31.12.2010

-42

71228

4092166

726482

461512

871

7448

5359707

Zůstatek k 1.1.2010

-

1553063

604306

251268

-

-

2408637

Odpisy

-

120929

36504

30767

-

-

188200

Oprávky k úbytkům

-

-6939

-14654

-

-

-

-21593

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

-

Zůstatek k 31.12.2010

-

1667053

626156

282035

-

-

2575244

Zůst. hodn. 1.1.2010

71228

2547657

130517

210244

913

6957

2967516

Zůst. hodn. 31.12.2010

71228

2425113

100326

179477

871

7448

2784463

Oprávky

Opravné položky

Majetek zatížený zástavním právem je uveden v bodě 16.
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5. Najatý majetek
(a) Finanční leasing
Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za ﬁnanční leasing dopravních prostředků a
budovy parkovacího domu následovně:
2010

Leasingové
splátky celkem

Zaplaceno k
31.12.2010

Splatno do 1
roku

Splatno od 1 do
5 let

Splatno v
následujících
letech

379 662

208 091

17592

70390

83589

5 510

1 442

1017

3051

-

385 172

209 533

18609

73441

83589

Leasingové
splátky celkem

Zaplaceno k
31.12.2009

Splatno do 1
roku

Splatno od 1 do
5 let

Splatno v
následujících
letech

409578

190202

18823

75294

125259

898

624

274

-

-

410476

190826

19097

75294

125259

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

2009

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

* Částka leasingových splátek celkem v roce 2009 a 2010 se liší, neboť jejich kalkulace je závislá na 6M
PRIBORU.
(b) Operativní leasing
Společnost má najaty 4 osobní vozy formou operativního leasingu, roční náklad 451 tis. Kč
(2009 – 462 tis. Kč).
6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je veden v operativní evidenci v pořizovacích cenách 232 010 tis. Kč
(2009 – 233 991 tis. Kč).
7. Finanční majetek
Dlouhodobý
Dlouhodobý ﬁnanční majetek představuje půjčka společnosti BACA Leasing Alfa, s.r.o. ve výši
35 478 tis. Kč (2009 – 30 836 tis. Kč), která bude použita na odkup nemovitosti, která je předmětem
ﬁnančního leasingu uvedeného v bodě 5 písm. a). Ke konci trvání leasingové smlouvy bude výše půjčky
odpovídat zůstatkové hodnotě nemovitosti.
Dále zůstatek obsahuje účetní netto hodnotu majetkových účastí ve výši 4 837 tis. Kč
(2009 – 4 902 tis. Kč).
Krátkodobý
Společnost BRNO INN a.s. vlastní depozitní směnku vystavenou Československou obchodní bankou, a to
v nominální hodnotě 24 009 tis. Kč se splatností leden 2011 (2009 – 48 007 tis. Kč se splatností leden
2010).
Dále zůstatek obsahuje hodnotu ﬁnančních prostředků na bankovních účtech a pokladnách ve výši
200 693 tis. Kč (2009 – 99 644 tis. Kč).
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8. Zásoby
(a) Společnost vytvořila opravnou položku
k zásobám ve výši 381 tis. Kč (2009 – 755 tis. Kč)
z důvodu zboží s nízkou obrátkou a bez obrátky.
9. Pohledávky
a) Celkové dlouhodobé pohledávky brutto jsou ve
výši 1 304 tis. Kč (k 31. prosinci 2009 –
1 512 tis. Kč), není k nim tvořena opravná položka
a představují půjčky zaměstnancům ve výši 644
tis. Kč (2009 – 1 512 tis. Kč) a reálnou hodnotu
úrokového swapu společnosti BRNO INN, a.s.
ve výši 660 tis. Kč (2009 – 0 tis. Kč).
b) Celkové krátkodobé pohledávky brutto jsou
ve výši 86 219 tis. Kč (k 31. prosinci 2009 –
110 958 tis. Kč), k nim je vytvořená opravná
položka ve výši 31 269 tis. Kč (k 31. prosinci 2009
– 37 743 tis. Kč). Celkové krátkodobé pohledávky
jsou tedy vykázány ve výši 54 950 tis. Kč
(k 31. prosinci 2009 – 73 215 tis. Kč).
Krátkodobé pohledávky obsahují:
1) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů
70 570 tis. Kč (2009 – 88 994 tis. Kč), ze kterých
57 439 tis. Kč (2009 – 70 919 tis. Kč) představují
pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka
k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2010
činila 31 269 tis. Kč (2009 – 37 743 tis. Kč).
V rámci konsolidačního celku byly vyloučeny
vzájemné pohledávky z obchodních vztahů ve výši
213 tis. Kč (2009 – 56 530 tis. Kč).
2) Daňové pohledávky 10 732 tis. Kč
(2009 – 16 885 tis. Kč), opravná položka se
netvoří.

3) Poskytnuté zálohy brutto 2 865 tis. Kč
(2009 – 1 382 tis. Kč), opravná položka se netvoří.
4) Dohadné účty aktivní a jiné pohledávky brutto
2 052 tis. Kč (2009 – 3 697 tis. Kč), opravná
položka se netvoří.
10. Závazky
(a) Dlouhodobé závazky jsou ve výši
569 305 tis. Kč (2009 – 489 387 tis. Kč) a
představují dlouhodobé závazky z obchodních
vztahů 38 049 tis. Kč (2009 – 38 049 tis. Kč),
závazky – ovládající a řídící osoba 455 805 tis.
Kč (2009 - 404 714 tis. Kč), jiné závazky z titulu
reálné hodnoty úrokového swapu společnosti
Veletrhy Brno, a.s. 40 322 tis. Kč (2009 –
17 905 tis. Kč) a odložený daňový závazek
35 129 tis. Kč (2009 – 28 719 tis. Kč).
Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů
představují zádržné společnosti STRABAG a.s.
z titulu výstavby pavilonu P. Zádržné je splatné
v roce 2014.
Závazky – ovládající a řídící osoba jsou
speciﬁkovány v bodě 18.
(b) Krátkodobé závazky jsou ve výši 166 283 tis. Kč
(2009 – 180 800 tis. Kč) a obsahují:
1) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
33 135 tis. Kč (2009 – 60 465 tis. Kč), ze kterých
3 424 tis. Kč představují závazky po lhůtě
splatnosti (2009 – 29 751 tis. Kč, z toho
21 437 tis. Kč představují odložené platby Messe
Düsseldorf, které jsou v roce 2010 vykazovány jako
dlouhodobé závazky). V rámci konsolidačního
celku byly vyloučeny vzájemné závazky
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12. Vlastní kapitál konsolidačního celku

z obchodních vztahů ve výši 213 tis. Kč.
2) Závazky k zaměstnancům 80 056 tis. Kč
(2009 – 73 922 tis. Kč)
3) Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění 6 396 tis. Kč (6 157 tis. Kč)
4) Daňové závazky 2 477 tis. Kč
(2009 – 1 817 tis. Kč)
5) Krátkodobé přijaté zálohy 29 181 tis. Kč (2009
– 28 730 tis. Kč), které představují zaplacené
zálohy na projekty následujícího roku a ubytování
v následujícím roce
6) Dohadné účty pasivní a jiné závazky
15 038 tis. Kč (2009 – 9 709 tis. Kč)

31.12.2010

31.12.2009

1258375

1288043

Kapitálové fondy

28207

28140

Fondy ze zisku

36082

37009

Výsledek hospodaření
minulých let

67503

213410

Výsledek hospodaření za
účetní období

-91772

-155457

1298395

1411145

31.12.2010

31.12.2009

69200

61992

1

1

-69

-713

Základní kapitál

Vlastní kapitál celkem

Menšinový vlastní kapitál

11. Deriváty
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny
následující ﬁnanční deriváty k obchodování:

Kapitálové fondy

Opční
prémie

2010
Reálná
hodnota

2009
Reálná
hodnota

Menšinové ziskové fondy
vč. nerozděleného zisku
minulých let

15.12.
2020

-

-40322

-17905

-2548

652

31.12.
2014

-

660

-

Menšinový výsledek
hospodaření za účetní
období
Vlastní kapitál celkem

66584

61932

Termínovaný
obchod

Datum
splatnosti

Úrokový
swap (IRS)
Úrokový
swap (IRS)
Celkem

Základní kapitál

-39662
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13. Aktivní konsolidační rozdíl
K 31.12.2010 činí zůstatek aktivního konsolidačního rozdílu 21 878 tis. Kč (2009 – 37 748 tis. Kč).
14. Odměna auditora
Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku vynaložily v roce 2010 za audit 1 236 tis. Kč
(2009 – 834 tis. Kč) a za ostatní ověřovací služby 78 tis. Kč (2009 - 78 tis. Kč).
15. Rezervy
Rezerva na
daň z příjmů
provozovna
Düsseldorf

Celkem

Rezerva zákonná
na opravu výtahů

Rezerva na audit

Rezerva na
konkurenční
doložku

Zůstatek k
1.1.2010

750

500

2133

1217

4600

Tvorba

750

360

-

2908

4018

-500

-2133

-

-2633

-

-

-1217

-1217

360

0

2908

4768

Čerpání
Rozpuštění
Zůstatek k
31.12.2010

1500

16. Bankovní úvěry
2010

Zůstatek
31.12.2010

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

3M PRIBOR +
marže

1068906

117062

420000

531844

3M PRIBOR +
marže

24000

6000

18000

1092906

123062

438000

Splatnost

Úrok. sazba

Úvěr konsorcium
bank v CZK

15.12.2020

UniCredit Bank
Czech Republic,
a.s.

31.12.2014

Celkem

531844
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2009
Úvěr konsorcium
bank v CZK

Splatnost

Úrok. sazba

15.12.2020

3M PRIBOR +
marže

Zůstatek
31.12.2010

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

1156851

140000

417000

599851

1156851

140000

417000

599851

Celkem

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 Katastrálním 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 Veletrhy Brno, a.s. jako zástavcem a zástavním
dlužníkem a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 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
poskytnut 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: parc. č. 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, 86/5, 86/9, 86/10,
86/11, 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,
86/34, 86/35, 86/42, 86/44, 87/1, 87/2, 89/1, 89/2, 90, 91, 124/1, 124/2, 124/5, 124/6, 124/7,
124/8, 124/9, 124/10, 124/11, 124/12, 124/13, 128/1, 128/2, 129/2, 129/9, 129/11, 129/12, 129/13,
129/14, 135, 138, 139, 142, 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, 151/8, 151/11, 151/17, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4,
154/5, 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, 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, 168/32, 168/33, 168/34, 168/54, 168/55, 168/56, 168/57, 168/58, 168/59,
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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,
168/113, 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; 1; 79/10; 90; 91; 128/1; 129/2;
135; 138; 139; 145; 149/1; 157; 168/6; 168/7;
168/19; 168/20; 168/21; 168/22; 168/23; 13; 22,
128/2,
to vše zapsáno na LV č. 344 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brnoměsto, pro katastrální území Pisárky, obec Brno,
okres Brno-město.
Zástavní právo k zajištění pohledávek, jak výše
uvedeno, bylo v souladu s podmínkami výše cit.
úvěrové smlouvy rozšířeno smlouvami o zřízení
zajištění ze dne 06.05.2009 a dne 27.10.2009
rozšířeno o zástavu následujících nemovitostí:
pozemků parc. č. 1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9,
3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 8/7, 13, 19/1, 19/2, 21,
22, 24/1, 24/56, 24/57, 24/62, 24/68, 24/73,
24/74, 24/75, 24/76, 24/77, 24/78, 24/79,
24/80, 24/81, 24/82, 24/83, 24/84, 24/85,
24/86, 24/87, 24/88, 24/89, 24/90, 24/91,
24/92, 24/93, 24/94, 24/95, 24/96a budovy –
bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, na
pozemcích parc. č. 24/96, 87/1, 89/1, 3, 151/1,
to vše zapsáno na LV č. 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.
Popis zástavního případu
Budova hotelu BRNO INN, a.s.
věřitel : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
30 mil. Kč + přísl. a pozemky v k.ú. Pisárky LV 908.
Společnost UniCredit Bank Czech Republic,
a.s. uzavřela se společností BRNO INN, a.s. dne
16.12.2009 smlouvu o zřízení zástavního práva.
Tato smlouva zajišťuje pohledávky UniCredit Bank
Czech Republic, a.s. na jistinu a příslušenství
vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 16.12.2009
ve výši 30 mil. Kč a ve výši 88 258 EUR vyplývající
ze smlouvy o poskytnutí treasury linky. Účelem
předmětného úvěru je ﬁnancování části kupní ceny
pozemků.
17. Informace o tržbách
2010

2009

1198489

1288801

tuzemsko

885692

930458

země EU

263211

289677

ostatní země

49586

68666

Tržby z ﬁnanční činnosti

28736

33297

Tržby z prodeje vlastních
služeb a zboží
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18. Informace o spřízněných osobách
a. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 9 a 10, jsou obsaženy následující
zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:
Pohledávky k 31.12.

Závazky k 31.12.

2010

2009

2010

2009

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

658

262

-11

48

EXPO restaurace, a.s.

1697

674

412

353

Kongresové centrum Brno, a.s.

2

2

30

59

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

-

-

-

-

9279

1031

180

21428

34

-406

BD-Expo Kft.

-

-

-

30

CENTREX mezinárodní sdružení

-

-

-

-

Vystavki Brno, o.o.o.

-

-

192

103

11670

1563

803

22021

Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf North Amerika

Celkem

-

Zůstatek pohledávek Messe Düsseldorf neobsahuje částku 2 047 tis. Kč, která je zaúčtována na účtu
časového rozlišení příjmy příštích období.
b. Dlouhodobé závazky v tis. Kč

Messe Düsseldorf GmbH – půjčka
Messe Düsseldorf GmbH –
z obchodního vztahu
BVV Brněnské veletrhy
a výstavy, spol. s r.o.
Celkem
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Dlouhodobé
závazky k
31.12.2010

Nákladové úroky
v roce 2010

Dlouhodobé
závazky k
31.12.2009

Nákladové úroky
v roce 2009

399807

16611

404606

29223

55884

-

-

-

114

8

108

7

455805

16619

404714

29230

Z důvodu sjednaných podmínek bankovních úvěrů jsou platby Messe Düsseldorf do roku 2014
pozastaveny, a proto jsou vykazovány jako dlouhodobé závazky.
c. Transakce se spřízněnými osobami
Tržby za rok

Nákupy za rok

2010

2009

2010

2009

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

1412

1688

5831

6541

EXPO restaurace, a.s.

10025

9797

8367

13531

Kongresové centrum Brno, a.s.

29

29

360

357

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

19

19

290

303

74207

81099

39536

41979

Messe Düsseldorf North Amerika

146

-422

-

-

BD-Expo Kft.

395

1

866

809

-

-

158

162

15

8

11325

9965

86248

92219

66733

73647

Messe Düsseldorf GmbH

CENTREX mezinárodní sdružení
Vystavki Brno, o.o.o.
Celkem

d. Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
Představenstvo

Průměrný počet členů
Odměny z titulu výkonu funkce
Tantiémy členům dozorčí rady

Dozorčí rada

2010

2009

2010

2009

11

9

6

6

2970

3352

900

900

-

3650

-

526
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19. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a osobní náklady za rok 2010 a 2009:
2010
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

2009
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální náklady

447

139893

48020

3241

66

52099

14510

462

513

191992

62530

3703

počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální náklady

535

161915

45254

5922

66

53356

13334

2132

601

215271

58588

8054

20. Daň z příjmů
a. Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2008 ve výši -5 262 tis. Kč
a odhad daně za zdaňovací období 2010 a upřesnění odhadu daně 2009 provozovny Düsseldorf ve výši
991 tis. Kč. S ohledem na očekávanou daňovou ztrátu za rok 2010 nebyla tvořena rezerva na daň
z příjmů.
b. Odložená daň
Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazuje k rozvahovému dni odložený daňový závazek ve výši
32 529 tis. Kč (2009 26 758 tis. Kč), společnost BRNO INN, a.s. ve výši 2 600 tis. Kč (2009 1 961 tis. Kč).
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pohledávky

závazky

rozdíl

2010

2009

2010

2009

2010

2009

-

-

-35852

-29859

-35852

-29859

367

762

-

-

367

762

72

143

-

-

72

143

Ostatní dočasné rozdíly

293

235

-9

-

284

235

Odložená daňová pohledávka
(závazek)

732

1140

-35861

-29859

-35129

-28719

Dlouhodobý majetek
Pohledávky
Zásoby

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová
sazba 19% (2009 – 19%).
Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazovala k 31.12.2010 daňovou ztrátu 77 543 tis. Kč, společnost
BRNO INN, a.s. ve výši 7 019 tis. Kč. V souladu s postupy uvedenými v bodě 2 (i) se o odložené daňové
pohledávce rozhodly neúčtovat.
21. Závazky nevykázané v rozvaze
• Společnost Českomoravská investiční a.s., IČ 49969854, se sídlem Brno, Bartošova 1833/6,
PSČ 602 00, podala proti žalovaným 1) společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČ 25582518, se sídlem Brno,
Výstaviště 1, PSČ 647 00, a 2) společnosti BRNO INN, a.s. žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy
ze dne 11.11.2009 a o určení vlastnického práva k nemovitostem. Jedná se o žalobu minoritního
akcionáře BRNO INN, a.s., který napadá prodej pozemků mezi Veletrhy Brno, a.s. jako ovládající
osobou a BRNO INN, a.s. jako ovládanou osobou. Pozemky jsou situovány v lokalitě hotelu Holiday
Inn Brno. Spor je veden od r. 2010 u Městského soudu v Brně. Ve věci nebylo dosud nařízeno
jednání. Žalobce se navíc v rámci sporu o neplatnost kupní smlouvy domáhá vydání předběžného
opatření, kterým by byl první žalovaný (Veletrhy Brno, a.s.) zavázán zdržet se provádění ﬁnančních
transakcí a operací s částkou do výše 56 219 000,00 Kč (částka kupní ceny pozemků) a druhý
žalovaný (BRNO INN, a.s.) zavázán zdržet se nakládání pozemky, které nabyl na základě kupní
smlouvy, jejíž platnost žalobce napadl. Městský soud v Brně usnesením dne 24.11.2010 tento návrh
zamítl. Žalobce se proti rozhodnutí odvolal.
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• Společnost Českomoravská investiční a.s.,
IČ 49969854, se sídlem Brno, Bartošova
1833/6, PSČ 602 00 podala proti společnosti
BRNO INN, a.s. žalobu o určení neplatnosti
usnesení valné hromady konané dne
24.5.2010. Jedná se o žalobu minoritního
akcionáře BRNO INN, a.s., který napadá
hlasování o schválení transakce prodeje
pozemků mezi Veletrhy Brno, a.s. jako
ovládající osobou a BRNO INN, a.s. jako
ovládanou osobou na této valné hromadě.
Pozemky jsou situovány v lokalitě hotelu
Holiday Inn Brno. Spor je veden od r. 2010
u Krajského soudu v Brně. Ve věci nebylo dosud
nařízeno jednání.
• Žaloba žalobce INEXA TECHNOLOGY LIMITED
proti žalovaným:
TOSCA, spol. s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
TOS ZNOJMO, akciová společnost
TOSCARIA spol. s r.o.
o zaplacení 55 821 569,30 Kč
a smluvní pokuty 6 314 691,20 Kč.
Jedná se o žalobu původního věřitele z úvěrové
smlouvy poskytnuté Českou spořitelnou, a.s.
společnosti TOSCA, spol. s r.o. Závazek byl
následně na základě prodeje části podniku TOSCA,
spol. s r.o. převeden na společnost TOSCARIA
spol. s.r.o. Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost (nyní Veletrhy Brno, a.s.) zajišťovala
pohledávku z úvěrové smlouvy až do výše 32 mil.
Kč včetně příslušenství nemovitostmi ve svém
vlastnictví. Částka 32 mil. Kč byla vyplacena
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na základě pravomocného rozsudku o zamítnutí
vylučovací žaloby do konkurzní podstaty úpadce
TOSCARIA spol. s r.o. Toto plnění bylo dle názoru
žalovaného tedy po právu a vylučuje povinnost
jeho opakovaného poskytnutí.
• Žaloba žalobce INEXA TECHNOLOGY LIMITED
proti žalovaným:
Mgr. Jaroslav Svoboda,
SKP TOSCARIA spol. s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
o zaplacení částky 32 000 000,00 Kč.
Jedná se o žalobu bývalého konkurzního věřitele
v.u. úpadce, který se domáhá uspokojení mimo
konkurz (vzal svoji přihlášku z konkurzu zpět).
Veletrhy Brno, a.s. již uhradila na základě
pravomocného rozsudku o zamítnutí vylučovací
žaloby částku 32 mil. Kč jako částku odpovídající
výši zajištění do konkurzní podstaty. Následně byly
předmětné nemovitosti ve vlastnictví společnosti
Veletrhy Brno, a.s. vyloučeny SKP z majetkové
podstaty úpadce a zástavní právo k nim vymazáno
z katastru nemovitostí. Toto plnění bylo tedy dle
názoru žalovaných po právu a vylučuje povinnost
jeho opakovaného poskytnutí. Spor je veden
od r. 2009 (KS v Brně sp. zn: 55 Cm 91/2009,
usnesením VS v Olomouci č.j.: Ncp 1325/2010-122
spor delegován na MS v Brně).
V souvislosti s výše uvedenými spory nebyly
tvořeny žádné rezervy.

22. 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 sídlem 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
založeno zástavní smlouvou uzavřenou ve formě
notářského zápisu dne 10.10.2003 a téhož dne
byla zástava zapsána do Rejstříku zástav.
V souladu s čl. XI. odst. 1 v.u. smlouvy o nájmu
nebytových prostor provedly smluvní strany v roce
2006 opětovné ocenění věcí tvořících předmět
zástavy a aktualizovaly její předmět i rozsah.
V důsledku toho se společnost dne 29.08.2006
vzdala zástavního práva založeného zástavní
smlouvou ze dne 10.10.2003 a současně uzavřela
k zajištění pohledávek z v.u. smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 01.04.2003
se společností TISKÁRNA EXPODATA-DIDOT, spol.
s r.o. dne 29.08.2006 novou zástavní smlouvu
ve formě notářského zápisu ke strojům
ve vlastnictví zástavce. Na jejím základě byla
příslušná nová zástava zajišťující pohledávky výše
speciﬁkované zapsána do Rejstříku zástav.

23. Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení
společnosti známy žádné významné následné
události, které by ovlivnily konsolidovanou účetní
závěrku k 31. prosinci 2010.
Sestaveno dne: 29. dubna 2011
Ing. Jiří Kuliš
místopředseda představenstva
Egbert F. Zündorf
člen představenstva
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Rozvaha konsolidovaného celku
Veletrhy Brno, a.s. a Brno Inn, a.s.

sídlo:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Rok
2010
Měsíc 12
IČO
25582518
Skutečnost v účetním období
Ozn.

AKTIVA

běžném

minulém

Aktiva celkem

3 214 994

3 361 576

B.

Stálá aktiva

2 892 323

3 091 028

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

45 667

50 026

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

2 784 463

2 967 516

B.III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek

40 315

35 738

B.IV.

Aktivní konsolidační rozdíl

21 878

37 748

C.

Oběžná aktiva

290 512

233 520

C.I.

Zásoby

9 556

11 142

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

1 304

1 512

C.III.

Krátkodobé pohledávky

54 950

73 215

C.IV.

Finanční majetek

224 702

147 651

D.

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

32 159

37 028
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Skutečnost v účetním období
Ozn.

PASIVA

běžném

minulém

Pasiva celkem

3 214 994

3 361 576

A.

Vlastní kapitál

1 298 395

1 411 145

A.I.

Základní kapitál

1 258 375

1 288 043

A.II.

Kapitálové fondy

28 207

28 140

A.III.

Fondy ze zisku

36 082

37 009

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

67 503

213 410

A.V.

Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů

-91 772

-155 457

B.

Cizí zdroje

1 833 262

1 831 638

B.I.

Rezervy

4 768

4 600

B.II.

Dlouhodobé závazky

569 305

489 387

B.III.

Krátkodobé závazky

166 283

180 800

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

1 092 906

1 156 851

117 062

140 000

z toho krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
C.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv

16 753

56 861

D.

Menšinový vlastní kapitál

66 584

61 932

D.I.

Menšinový základní kapitál

69 200

61 992

D.II.

Menšinové kapitálové fondy

1

1

D.III.

Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let

-69

-713

D.IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

-2 548

652

Sestaveno dne: 29.04.2011
Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Kuliš Egbert F. Zündorf
Osoba odpovědná za účetnictví: Jana Vaculíková
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Výkaz zisku a ztráty konsolidovaného celku
Veletrhy Brno, a.s. a Brno Inn, a.s.

Skutečnost v účetním období
Ozn.

+

TEXT

běžném

minulém

Tržby za prodej zboží

23 581

29 971

Náklady vynaložené na prodané zboží

12 080

19 196

Obchodní marže

11 501

10 775

1 179 137

1 262 628

Výkonová spotřeba

714 204

844 169

Přidaná hodnota

476 434

429 234

Osobní náklady

262 095

286 165

Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

201 370

198 237

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu

3 010

2 696

Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních
výnosů

6 430

1 742

191

0

Další provozní výnosy

35 633

20 972

Další provozní náklady

38 555

39 910

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

13 276

-75 060

Finanční výnosy

28 736

33 297

Finanční náklady

133 202

111 891

-104 466

-78 594

2 140

545

-93 330

-154 199

0

0

990

606

-990

-606

Výkony

+

Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních
nákladů

*

*

Konsolidovaný výsledek hospodaření z ﬁnančních operací
Daň z příjmu za běžnou činnost

**

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady

*

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
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***

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu
ekvivalence

-94 320

-154 805

-91 772

-155 457

-2 548

652

-94 320

-154 805

z toho:
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových
podílů
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
****

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období

Sestaveno dne: 29.04.2011
Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Kuliš Egbert F. Zündorf
Osoba odpovědná za účetnictví: Jana Vaculíková
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Finanční část Veletrhy Brno, a.s.
Příloha k roční účetní závěrce k 31.12. 2010

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Členové dozorčí rady

Vznik a charakteristika společnosti

Roman Onderka
Dirk Elbers
Petr Blaha

Veletrhy Brno, a.s.(„společnost”) vznikla
26. listopadu 1999. Hlavním předmětem činnosti
společnosti je organizování a pořádání veletrhů.
Vlastníci společnosti
Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2010 jsou:
Messe Düsseldorf GmbH
Statutární město Brno
Ostatní

61,0%
34,0%
5,0%

Prokuristé
Jaroslav Rubeš
Kamil Trávníček
Změny v obchodním rejstříku
V roce 2010 byly provedeny následující změny
v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

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

• odstoupení pana Karlheinze Wismera z funkce
člena představenstva, zánik členství 31.1.2010

Sídlo společnosti

• volba (kooptace) pana Jiřího Kuliše do funkce
člena a místopředsedy představenstva na
zasedání představenstva konaném 17.12.2009,
vznik členství 1.2.2010, vznik funkce 1.2.2010

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
Brno
Česká republika
Identiﬁkační číslo
25582518
Členové představenstva a dozorčí rady k 31.
prosinci 2010
Členové představenstva rady
Herbert Vogt (předseda)
Jiří Kuliš
(místopředseda)
Werner Matthias Dornscheidt
Egbert F. Zündorf
Miloslav Humpolíček
Daniel Rychnovský
Helmut Winkler
Jiří Zlatuška
Norbert M. Schmidt
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• odstoupení pana Manfreda Kotschedoffa
z funkce člena představenstva, zánik členství
25.6.2010
• volba (potvrzení kooptace) pana Jiřího Kuliše
do funkce člena představenstva na řádné valné
hromadě konané 25.6.2010, volba do funkce
místopředsedy představenstva 25.6.2010
• volba pana Norberta M. Schmidta do funkce
člena představenstva na řádné valné hromadě
konané 25.6.2010
• volba (potvrzení kooptace) pana Jiřího
Zlatušky na řádné valné hromadě konané
25.6.2010

• opětovná volba pana Romana Onderky
do funkce člena dozorčí rady na valné hromadě
konané 25.6.2010
Ostatní změny:
• udělení prokury panu Norbertu M. Schmidtovi
k 27.5.2010
• ukončení prokury pana Norberta M. Schmidta
k 25.6.2010
Organizační struktura
Schéma: viz strana 46
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
• 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 předpokládané 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 pořizovací ceny. Stanovení
reprodukční pořizovací ceny vychází
z hodnoty majetku obdobného charakteru již

evidovaného v souboru majetku.
• Výstavářské zařízení v hodnotě do 100,00 Kč je
vykázáno jako náklad společnosti v okamžiku
pořízení. Výstavářské zařízení do pořizovací
hodnoty 10 000,00 Kč je vykázáno jako náklad
v roce pořízení a v následujících dvou letech
formou časového rozlišení.
Výstavářské zařízení v pořizovací ceně vyšší než
10 000,00 Kč se považuje za dlouhodobý hmotný
majetek, pokud je doba použitelnosti delší než
1 rok. Výjimku tvoří výstavářské prvky Octanorm
- Doppelform, které se účtují jako výstavářské
zařízení do 10 000,00 Kč, i když jejich pořizovací
cena je vyšší než 10 000,00 Kč.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby
odpisování podle skupin majetku:
majetek

metoda

doba
odpisování

Stavby

lineární

30-45 let

Objekty – kulturní památka

lineární

15 let

Stroje a přístroje

lineární

4-15 let

Automobily

lineární

4 roky

Inventář

lineární

2-8 let

Výstavářské zařízení

lineární

2-5 let

Software, licence, jiný DHM

lineární

3-4 roky

Software na zakázku

lineární

8 let

Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku

lineární

15 let

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární
15 let
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(b) Dlouhodobý ﬁnanční majetek
Dlouhodobý ﬁnanční majetek tvoří poskytnuté
půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok
a majetkové účasti v podnicích s podstatným
a rozhodujícím vlivem. Majetkové účasti
v podnicích, kde účetní jednotka vykonává
podstatný či rozhodující vliv, jsou oceněny
pořizovací cenou zohledňující případné snížení
hodnoty.
(c) Krátkodobé cenné papíry a podíly
Cenné papíry k obchodování a dluhové cenné
papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti
jsou oceňovány pořizovací cenou.
K rozvahovému dni společnost nevlastní
krátkodobé cenné papíry k obchodování.

Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným
pohledávkám na základě vlastní analýzy platební
schopnosti svých zákazníků a věkové struktury
pohledávek.
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny k zásobám
s nízkou obrátkou a bez obrátky.
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%

Zásoby

Dle zákona o účetnictví
• zásoby s nízkou obrátkou ve výši
50%
• zásoby bez obrátky ve výši 90%

(d) Zásoby
Materiál a zboží jsou oceňovány skutečnými
pořizovacími cenami s použitím metody
aritmetického průměru snížené o vytvořené
opravné položky. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení a přepravné.
(e) Stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý ﬁnanční majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému
ﬁnančnímu majetku v konkurzu a likvidaci
nebo v případě ostatního dočasného snížení
realizovatelné hodnoty.

Rezervy
Rezerva na audit je tvořena na základě smlouvy.
Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost
vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní
závěrky předchází okamžiku stanovení výše
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daňové povinnosti. V následujícím účetním období
společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou
daňovou povinnost.

Splatná daň zahrnuje veškeré doměrky a vratky
za minulá období. Společnost za rok 2010 vykazuje
daňovou ztrátu, proto není daň vypočtena.

(f) Přepočty cizích měn
• 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

Odložená daň vychází z veškerých dočasných
rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv
a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů
(daňová ztráta), s použitím očekávané daňové
sazby platné pro období, ve kterém bude daňový
závazek uplatněn.

• pro přepočet faktury v cizí měně
od tuzemského dodavatele používá účetní
jednotka kurz dodavatele uvedený na faktuře

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze
tehdy, je-li pravděpodobné, že bude
v následujících účetních obdobích uplatněna.

•

(j) Klasiﬁkace závazků

k 31. 12. 2010 byly pohledávky a závazky
přepočteny kurzem ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve
výsledku hospodaření.

(g) Deriváty k obchodování
Finanční deriváty držené za účelem obchodování
jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky
(ztráty) ze změny jejich reálných hodnot jsou
zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.
(h) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak,
že zahrnuje leasingové splátky do nákladů
rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení
nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět
leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní
(reprodukční) ceně.
(i) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné
daně a ze změny stavu v odložené dani.

Společnost klasiﬁkuje část dlouhodobých závazků,
bankovních úvěrů a ﬁnančních výpomocí, jejichž
doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem
k rozvahovému dni, jako krátkodobé.
(k) Konsolidace
V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 vyhlášky
č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti
a všech jí konsolidovaných účetních jednotek
zahrnuta do konsolidované účetní závěrky
společnosti “Veletrhy Brno, a.s..” se sídlem v Brně.
Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna
v souladu s ustanovením § 62 odst. 6c) vyhlášky
podle § 21a zákona o účetnictví.
3. Změna účetních metod a postupů
Změny účetních metod v roce 2010 ve vazbě
na § 7 odst. 5 zákona o účetnictví, s vlivem
na majetek a závazky, na ﬁnanční situaci
a výsledek hospodaření společnosti nebyly
uplatněny.
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4. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná
práva

Software

Ostatní DNM

Nedok. DNM

Celkem

1647

155 856

5912

895

164 310

2 992

9 299

-

-46 406

-895

0

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2010
Přírůstky

6 307

Úbytky

-1100

-44 296

-

895

547

118 762

4902

2 992

127 203

Zůstatek k 1.1.2010

986

111 588

1759

-

114 333

Odpisy

163

12 036

941

-

13 140

Oprávky k úbytkům

-611

-44 296

-1011

-

-45 918

-

-

-

-

-

Zůstatek k 31.12.2010

538

79 328

1689

-

81 555

Zůstatková hodnota 1.1.2010

661

44 268

4 153

895

49 977

9

39 434

3 213

2 992

45 648

Přeúčtování
Zůstatek k 31.12.2010

-1010

Oprávky

Přeúčtování

Zůstatková hodnota 31.12.2010

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Stroje a
zařízení

Oceň.
rozdíl k
nabyt.
majetku

63 822

3 832 735

559 432

461 512

Přírůstky

-

3 894

4 926

-

Úbytky

-

-12 913

-14 289

-

Přeúčtování

-

130

-

Jiný
DHM

Nedok.
hmotný
majetek a
poskytnuté
zálohy na
DHM

913

812

4 919 226

668

9 488

-452

-27 696

-130

-

Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2010

Zůstatek k 31.12.2010

-42

63 822

3 823 716

550 199

461 512

871

898

4 901 018

Zůstatek k 1.1.2010

-

1 446 468

446 588

251 268

-

-

2 142 324

Odpisy

-

112 630

26 629

30 767

-

-

170 026

Oprávky k úbytkům

-

-6 939

-13 770

-

-

-

-20 709

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

-

Zůstatek k 31.12.2010

-

1 550 159

459 447

282 035

-

-

2 291 641

Zůst. hodn. 1.1.2010

63 822

2 388 267

112 844

210 244

913

812

2 776 902

Zůst. hodn. 31.12.2010

63 822

2 273 557

90 752

179 477

871

898

2 609 377

Oprávky

Opravné položky

Majetek zatížený zástavním právem je uveden v bodě 17.
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5. Najatý majetek
(a) Finanční leasing
Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za ﬁnanční leasing dopravních prostředků a
budovy parkovacího domu následovně:
2010

Leasingové
splátky celkem

Zaplaceno k
31.12.2010

Splatno do 1
roku

Splatno od 1 do
5 let

Splatno v
následujících
letech

379 662

208 091

17592

70390

83589

4612

544

1017

3051

-

384 274

208 635

18 609

73 441

83 589

Leasingové
splátky celkem

Zaplaceno k
31.12.2009

Splatno do 1
roku

Splatno od 1 do
5 let

Splatno v
následujících
letech

409578

190202

18823

75294

125259

-

-

-

-

-

409578

190202

18823

75294

125259

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

2009

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

* Částka leasingových splátek celkem v roce 2009 a 2010 se liší, neboť jejich kalkulace je závislá na 6M
PRIBORU.
(b) Operativní leasing
Společnost má najaty 4 osobní vozy formou operativního leasingu, roční náklad 451 tis. Kč
(2009 – 462 tis. Kč).
6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je veden v operativní evidenci v pořizovacích cenách 232 010 tis. Kč
(2009 – 233 991 tis. Kč).
7. Finanční majetek
Dlouhodobý

počet
akcií

Nominální
hodnota
akcie
v Kč

Celkový
zisk (+)
ztráta (-)
za rok
2010

Vlastní
kapitál
k 31.12.
2010

49%

-

-

-

74,17%

17 800

10 000

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

100%

-

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

100%

-

Majetkové účasti
Alberga a. s., v likvidaci,
v konkurzu
Brno Inn a. s.

Vlastnický
podíl
v%

Pořizovací
cena

Účetní
netto
hodnota
k 31.12.
2010

Účetní
netto
hodnota
k 31.12.
2009

-

20 000

0

0

-8 837

230 296

170 800

170 800

170 800

-

6

113

100

100

100

-

-1531

-1483

620

620

620
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BVV Hotel & Services,
akciová společnost

49,05%

-

-

-

-

15 484

0

0

CENTREX mezinárodní
sdružení

25%

-

-

165

360

23

23

25

EXPO restaurace a. s.

100%

300

5000

-2352

5694

2100

2100

2100

Vlečka BVV společnost
s ručením omezeným

100%

-

-

-35

198

100

100

100

75,10%

-

-

-370

1559

734

734

797

Kongresové centrum
Brno a. s.

66%

66

10 000

-34

1460

660

660

660

Vystavki Brno, o.o.o.

100%

-

-

43

1604

500

500

500

50%

-

-

-

-

100

0

0

211 221

175 637

175 702

BD-Expo Kft.

Pražské veletrhy
spol. s.r.o.
Celkem majetkové účasti

* K datu účetní závěrky nebyly známy údaje k 31.12.2010, proto jsou uvedeny údaje k 31.12.2009.
V případě účetních závěrek vykázaných v cizí měně jsou údaje uvedené v majetkových účastech
přepočteny kurzem ČNB k rozvahovému dni.
Společnost Pražské veletrhy, spol. s r.o. byla rozhodnutím rejstříkového soudu (Městského soudu
v Praze) vymazána ke dni 27.01.2010 z obchodního rejstříku.
Společnost BVV Hotel & Service, akciová společnost, byla rozhodnutím rejstříkového soudu (Krajského
soudu v Brně) vymazána ke dni 11.01.2011 z obchodního rejstříku.
V roce 2010 neměla společnost z dlouhodobého ﬁnančního majetku žádný výnos z titulu přijatých
dividend.
Adresy sídel ovládaných a řízených osob a účetních jednotek pod podstatným vlivem jsou následující:
ALBERGA, a. s.: Brno, Zeleného 72
BRNO INN, a.s.: Brno, Křižkovského 20
BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o.: Brno, Výstaviště 1
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.: Brno, Výstaviště 1
BVV Hotel & Service, akciová společnost: Brno, Výstaviště 1
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CENTREX mezinárodní sdružení: Budapest,
Albertirsai út.10, Maďarsko
EXPO restaurace, a. s.: Brno, Výstaviště 1
Vlečka BVV společnost s ručením omezeným: Brno,
Výstaviště 1
BD-Expo Kft.: Budapest, Naphegy tér 8, Maďarsko
Kongresové centrum Brno, a. s.: Brno, Výstaviště 1
Vystavki Brno, o.o.o.: Moskva, Krasnopresněnskaja
naberežnaja 14, Rusko
Pražské veletrhy, spol. s r.o.: Praha, Václavské
nám. 37

ze kterých 3 424 tis. Kč představují závazky po
lhůtě splatnosti (2009 – 29 751 tis. Kč, z toho
21 437 tis. Kč představují odložené platby Messe
Düsseldorf, které jsou v roce 2010 vykazovány jako
dlouhodobé závazky).

Jiný dlouhodobý ﬁnanční majetek představuje
půjčka společnosti BACA Leasing Alfa, s.r.o. ve výši
35 478 tis. Kč (2009 – 30 836 tis. Kč), která bude
použita na odkup nemovitosti, která je předmětem
ﬁnančního leasingu uvedeného v bodě 5 písm.
a). Ke konci trvání leasingové smlouvy bude výše
půjčky odpovídat zůstatkové hodnotě nemovitosti.

Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené
zálohy na projekty následujícího roku ve výši

8. Zásoby
(a) Společnost vytvořila opravnou položku
k zásobám ve výši 381 tis. Kč (2009 – 755 tis. Kč)
z důvodu zboží s nízkou obrátkou a bez obrátky.
9. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů
činí 68 412 tis. Kč (2009 – 143 170 tis. Kč),
ze kterých 56 091 tis. Kč (2009 – 69 328 tis.
Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.
Opravná položka k pochybným pohledávkám
k 31. prosinci 2010 činila 31 010 tis. Kč
(2009 – 36 926 tis. Kč).

(c) Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů činí
38 049 tis. Kč (2009 – 38 049 tis. Kč) a představují
zádržné společnosti STRABAG a.s. z titulu výstavby
pavilonu P. Zádržné je splatné v roce 2014.
10. Krátkodobé přijaté zálohy

29 099 tis. Kč (2009 – 28 730 tis. Kč).
11. Náklady příštích období
Náklady příštích období ve výši 29 535 tis. Kč
(2009 – 32 909 tis. Kč) zahrnují zejména časové
rozlišení nákladů za služby spojené s projekty
následujících let.
12. Deriváty
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny
následující ﬁnanční deriváty k obchodování:
Termínovaný
obchod

Datum
splatnosti

Úrokový
swap (IRS)

15.12.
2020

Celkem

Opční
prémie

2010
Reálná
hodnota

2009
Reálná
hodnota

-

-40322

-17905

-40322

-17905

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí
31 444 tis. Kč (2009 – 58 653 tis. Kč),
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13. Opravné položky

15. Vlastní kapitál
(a)Vlastní kapitál společnosti

Opravná
položka k
zásobám

Opravná
položka k
pohledávkám

Celkem

755

36926

37681

-

13897

13897

Rozpuštění/použití

-374

-19813

-20187

Zůstatek k 31.12.2010

381

31010

31391

Zůstatek k 1.1.2010
Tvorba

2009

2010

1 258 375

1 258 375

Změny základního kapitálu

0

0

Vlastní akcie

0

0

1444

1444

26887

26887

-234

-298

26892

26892

Statutární a ostatní fondy

6090

5236

Nerozdělený zisk minulých
let

201501

102147

0

0

Hospodářský výsledek
běžného roku

-99354

-52473

Vlastní kapitál celkem

1421601

1338210

Základní kapitál

Emisní ažio
Ostatní kapitálové fondy

14. Základní kapitál
Základní kapitál
v tis. Kč

Zůstatek k 1.1.2010
125 837 535 akcií na majitele o nominální
hodnotě 10 Kč

1 258 375

Zůstatek k 31.12.2010
125 837 535 akcií na jméno o nominální
hodnotě 10 Kč

1 258 375

Oceňovací rozdíly z přecenění
maj.
Zákonný rezervní fond

Neuhrazená ztráta minulých
let

Pozn. V průběhu roku 2008 uzavřela společnost
úvěrovou smlouvu a v souvislosti s ní úrokový
swap. V účetní závěrce sestavené k 31.12.2008
nebylo ocenění tohoto úrokového swapu
vykázáno. V účetním období 2009 společnost
přehodnotila svoje stanovisko a rozhodla se
uvedený obchod vykazovat. V důsledku ocenění
úrokového swapu byl nerozdělený zisk minulých let
v roce 2009 ponížen o 26 792 tis. Kč.

92 · KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

(b) Hospodářský výsledek roku 2009
Ztráta běžného období

-99 354

Úhrada z nerozděleného zisku
minulých let

99 354

16. Rezervy

Rezerva na audit

Rezerva na
konkurenční
doložku

Rezerva na
daň z příjmů
provozovna
Düsseldorf

Celkem

Zůstatek k 1.1.2010

500

2133

1217

3850

Tvorba

360

-

2908

3268

Čerpání

-500

-2133

-

-2633

-

-

-1217

-1217

360

0

2908

3268

Rozpuštění
Zůstatek k 31.12.2010

17. Bankovní úvěry
2010
Úvěr konsorcium
bank v CZK

Zůstatek
31.12.2010

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

3M PRIBOR +
marže

1068906

117062

420000

531844

3M PRIBOR +
marže

1 156 851

140 000

417 000

599 851

Splatnost

Úrok. sazba

15.12.2020

15.12.2020

2009
Úvěr konsorcium
bank v CZK

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 Katastrálním 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
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ze dne 30.09.2008 uzavřenou mezi společností
Veletrhy Brno, a.s. jako zástavcem a zástavním
dlužníkem a UniCredit Bank Czech Republic,
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 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
poskytnut 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: parc. č. 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, 86/5, 86/9, 86/10, 86/11,
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, 86/34, 86/35, 86/42, 86/44, 87/1, 87/2,
89/1, 89/2, 90, 91, 124/1, 124/2, 124/5, 124/6,
124/7, 124/8, 124/9, 124/10, 124/11, 124/12,
124/13, 128/1, 128/2, 129/2, 129/9, 129/11,
129/12, 129/13, 129/14, 135, 138, 139, 142, 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, 151/8,
151/11, 151/17, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4,
153/5, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5,
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, 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, 168/32,
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,
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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, 168/113, 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; 1; 79/10; 90; 91; 128/1; 129/2;
135; 138; 139; 145; 149/1; 157; 168/6; 168/7;
168/19; 168/20; 168/21; 168/22; 168/23; 13; 22,
128/2,
to vše zapsáno na LV č. 344 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brnoměsto, pro katastrální území Pisárky, obec Brno,
okres Brno-město.
Zástavní právo k zajištění pohledávek, jak výše
uvedeno, bylo v souladu s podmínkami výše cit.
úvěrové smlouvy rozšířeno smlouvami o zřízení
zajištění ze dne 06.05.2009 a dne 27.10.2009
rozšířeno o zástavu následujících nemovitostí:
pozemků parc. č. 1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9,
3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 8/7, 13, 19/1, 19/2, 21,
22, 24/1, 24/56, 24/57, 24/62, 24/68, 24/73,
24/74, 24/75, 24/76, 24/77, 24/78, 24/79,
24/80, 24/81, 24/82, 24/83, 24/84, 24/85,
24/86, 24/87, 24/88, 24/89, 24/90, 24/91,
24/92, 24/93, 24/94, 24/95, 24/96a budovy –
bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, na
pozemcích parc. č. 24/96, 87/1, 89/1, 3, 151/1,
to vše zapsáno na LV č. 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.
18. Informace o tržbách
2009

2010

1 174 086

1 095 503

tuzemsko

887 085

843 067

země EU

238 696

220 653

ostatní země

48 305

31 783

Tržby z ﬁnanční činnosti

32 666

27 840

Tržby z prodeje vlastních
služeb a zboží

19. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 9, jsou obsaženy následující
zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:
Pohledávky k 31.12.

Závazky k 31.12.

2010

2009

2010

2009

BRNO INN, a.s.

173

56462

40

68

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

658

262

-11

48

EXPO restaurace, a.s.

1697

674

412

353

Kongresové centrum Brno, a.s.

2

2

30

59

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

-

-

-

-

9279

1031

180

21428

34

-406

BD-Expo Kft.

-

-

-

30

CENTREX mezinárodní sdružení

-

-

-

-

Vystavki Brno, o.o.o.

-

-

192

103

11843

58025

843

22089

Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf North Amerika

Celkem

-

Zůstatek pohledávek Messe Düsseldorf neobsahuje částku 2 047 tis. Kč, která je zaúčtována na účtu
časového rozlišení příjmy příštích období.
(b) Dlouhodobé závazky v tis. Kč

Messe Düsseldorf GmbH – půjčka
Messe Düsseldorf GmbH –
z obchodního vztahu
BVV Brněnské veletrhy
a výstavy, spol. s r.o.
Celkem

Dlouhodobé
závazky k
31.12.2010

Nákladové úroky
v roce 2010

Dlouhodobé
závazky k
31.12.2009

Nákladové úroky
v roce 2009

399807

16611

404606

29223

55884

-

-

-

114

8

108

7

455805

16619

404714

29230

Z důvodu sjednaných podmínek bankovních úvěrů jsou platby Messe Düsseldorf do roku 2014
pozastaveny, a proto jsou vykazovány jako dlouhodobé závazky.
(c) Transakce se spřízněnými osobami
Tržby za rok

Nákupy za rok

2010

2009

2010

2009

BRNO INN, a.s.

3200

59600

3362

7469

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

1412

1688

5831

6541

EXPO restaurace, a.s.

10025

9797

8367

13531

29

29

360

357

Kongresové centrum Brno, a.s.
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Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

19

19

290

303

74207

81099

39536

41979

Messe Düsseldorf North Amerika

146

-422

-

-

BD-Expo Kft.

395

1

866

809

-

-

158

162

15

8

11325

9965

89448

151819

70095

81116

Messe Düsseldorf GmbH

CENTREX mezinárodní sdružení
Vystavki Brno, o.o.o.
Celkem

(d) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
Představenstvo

Dozorčí rada

2010

2009

2010

2009

8

6

3

3

2034

1908

396

396

Tantiémy členům dozorčí rady

-

3650

-

526

Ostatní plnění
(důchodové připojištění aj.)

-

-

-

-

Průměrný počet členů
Odměny z titulu výkonu funkce

(e) Faktický koncern
Společnost nemá s většinovým akcionářem Messe Düsseldorf AG uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva
o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.
20. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a osobní náklady za rok 2010 a 2009:
2010
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

2009
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

338

117209

40205

2339

49

43776

11680

264

387

160985

51885

2603

počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

421

138962

37598

5067

49

44020

10460

1934

470

182982

48058

7001

21. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 4 848 tis. Kč (2009 – 5 046 tis. Kč). Žádné
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.)
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22. Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky činí 2 016 tis. Kč (2009 – 1 547 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě
splatnosti.
23. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2008 ve výši -5 262 tis. Kč
a odhad daně za zdaňovací období 2010 a upřesnění odhadu daně 2009 provozovny Düsseldorf ve výši
991 tis. Kč. S ohledem na očekávanou daňovou ztrátu za rok 2010 nebyla tvořena rezerva na daň
z příjmů.
(b) Odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
pohledávky

závazky

rozdíl

2010

2009

2010

2009

2010

2009

-

-

-33 247

-27 871

-33 247

-27 871

353

755

-

-

353

755

72

143

-

-

72

143

Rezervy

-

-

-

-

-

-

Daňové ztráty

-

-

-

-

-

-

Přecenění majetku a závazků
účtované proti vlastnímu kapitálu

-

-

-

-

-

-

Ostatní dočasné rozdíly

293

215

-

-

293

215

Odložená daňová pohledávka/
(závazek)

718

1 113

-33 247

-27 871

-32 529

-26 758

Dlouhodobý majetek
Pohledávky
Zásoby

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová
sazba 19% (2009 – 19%).
Společnost vykazovala k 31.12.2010 daňovou ztrátu 77 543 tis. Kč. V souladu s postupy uvedenými
v bodě 2 (i) se o odložené pohledávce rozhodla neúčtovat.
24. Závazky nevykázané v rozvaze
• Společnost Českomoravská investiční a.s., IČ 49969854, se sídlem Brno, Bartošova 1833/6,
PSČ 602 00, podala proti žalovaným 1) společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČ 25582518, se sídlem Brno,
Výstaviště 1, PSČ 647 00, a 2) společnosti BRNO INN, a.s. žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy
ze dne 11.11.2009 a o určení vlastnického práva k nemovitostem. Jedná se o žalobu minoritního
akcionáře BRNO INN, a.s., který napadá prodej pozemků mezi Veletrhy Brno, a.s. jako ovládající
osobou a BRNO INN, a.s. jako ovládanou osobou. Pozemky jsou situovány v lokalitě hotelu Holiday
Inn Brno. Spor je veden od r. 2010 u Městského soudu v Brně. Ve věci nebylo dosud nařízeno
jednání. Žalobce se navíc v rámci sporu o neplatnost kupní smlouvy domáhá vydání předběžného
opatření, kterým by byl první žalovaný (Veletrhy Brno, a.s.) zavázán zdržet se provádění ﬁnančních
transakcí a operací s částkou do výše 56,219.000,00 Kč (částka kupní ceny pozemků) a druhý
žalovaný (BRNO INN, a.s.) zavázán zdržet se nakládání pozemky, které nabyl na základě kupní
smlouvy, jejíž platnost žalobce napadl. Městský soud v Brně usnesením dne 24.11.2010 tento návrh
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zamítl. Žalobce se proti rozhodnutí odvolal.
• Žaloba žalobce INEXA TECHNOLOGY LIMITED
proti žalovaným:
TOSCA, spol. s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
TOS ZNOJMO, akciová společnost
TOSCARIA spol. s r.o.
o zaplacení 55,821.569,30 Kč a smluvní pokuty
6,314.691,20 Kč.
Jedná se o žalobu původního věřitele z úvěrové
smlouvy poskytnuté Českou spořitelnou, a.s.
společnosti TOSCA, spol.
s r.o. Závazek byl následně na základě prodeje
části podniku TOSCA, spol. s r.o. převeden
na společnost TOSCARIA spol. s.r.o. Brněnské
veletrhy a výstavy, akciová společnost (nyní
Veletrhy Brno, a.s.) zajišťovala pohledávku
z úvěrové smlouvy až do výše 32 mil. Kč
včetně příslušenství nemovitostmi ve svém
vlastnictví. Částka 32 mil. Kč byla vyplacena
na základě pravomocného rozsudku
o zamítnutí vylučovací žaloby do konkurzní
podstaty úpadce TOSCARIA spol. s r.o. Toto
plnění bylo dle názoru žalovaného tedy po
právu a vylučuje povinnost jeho opakovaného
poskytnutí.
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• Žaloba žalobce INEXA TECHNOLOGY LIMITED
proti žalovaným:
Mgr. Jaroslav Svoboda, SKP TOSCARIA spol.
s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
o zaplacení částky 32,000.000,00 Kč.
Jedná se o žalobu bývalého konkurzního
věřitele v.u. úpadce, který se domáhá
uspokojení mimo konkurz (vzal svoji přihlášku
z konkurzu zpět). Veletrhy Brno, a.s. již
uhradila na základě pravomocného rozsudku
o zamítnutí vylučovací žaloby částku 32 mil. Kč
jako částku odpovídající výši zajištění
do konkurzní podstaty. Následně byly
předmětné nemovitosti ve vlastnictví
společnosti Veletrhy Brno, a.s. vyloučeny SKP
z majetkové podstaty úpadce a zástavní právo
k nim vymazáno z katastru nemovitostí. Toto
plnění bylo tedy dle názoru žalovaných po
právu a vylučuje povinnost jeho opakovaného
poskytnutí. Spor je veden od r. 2009 (KS v
Brně sp. zn: 55 Cm 91/2009, usnesením VS
v Olomouci č.j.: Ncp 1325/2010-122 spor
delegován na MS v Brně).
V souvislosti s výše uvedenými spory nebyly
tvořeny žádné rezervy.

25. 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 sídlem 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
založeno zástavní smlouvou uzavřenou ve formě
notářského zápisu dne 10.10.2003 a téhož dne
byla zástava zapsána do Rejstříku zástav.
V souladu s čl. XI. odst. 1 v.u. smlouvy o nájmu
nebytových prostor provedly smluvní strany v roce
2006 opětovné ocenění věcí tvořících předmět
zástavy a aktualizovaly její předmět i rozsah.
V důsledku toho se společnost dne 29.08.2006
vzdala zástavního práva založeného zástavní
smlouvou ze dne 10.10.2003 a současně uzavřela
k zajištění pohledávek z v.u. smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 01.04.2003
se společností TISKÁRNA EXPODATA-DIDOT,
spol. s r.o. dne 29.08.2006 novou zástavní
smlouvu ve formě notářského zápisu ke strojům
ve vlastnictví zástavce. Na jejím základě byla
příslušná nová zástava zajišťující pohledávky výše
speciﬁkované zapsána do Rejstříku zástav.

26. Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení
společnosti známy žádné významné následné
události, které by ovlivnily účetní závěrku
k 31. prosinci 2010.
Sestaveno dne: 17. února 2011
Ing. Jiří Kuliš
místopředseda představenstva
Egbert F. Zündorf
člen představenstva
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Rozvaha Veletrhy Brno, a.s.

Označ.

AKTIVA

řád.

Běžné účetní období
Brutto

a

Korekce

Netto

Min.účetní
období
Netto

b

c

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)

001

5 593 659

-2 440 171

3 153 488

3 301 492

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

B.

Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)

003

5 274 920

-2 408 780

2 866 140

3 033 417

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

004

127 203

- 81 555

45 648

49 977

B.I.1.

Zřizovací výdaje

005

0

0

0

0

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

0

0

0

3.

Software

007

118 762

- 79 328

39 434

44 268

4.

Ocenitelná práva

008

547

- 538

9

661

5.

Goodwill

009

0

0

0

0

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

4 902

- 1 689

3 213

4 153

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

2 992

0

2 992

895

A.

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)

013

4 901 018

-2 291 641

2 609 377

2 776 902

B.II.1.

Pozemky

014

63 822

0

63 822

63 822

2.

Stavby

015

3 823 716

-1 550 159

2 273 557

2 388 267

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

550 199

- 459 447

90 752

112 844

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

0

0

0

0

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

0

0

0

0

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

871

0

871

913
812

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

898

0

898

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

0

0

0

0

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

461 512

- 282 035

179 477

210 244

B.III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek (ř.24 až 30)

023

246 699

- 35 584

211 115

206 538

B.III.1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

175 614

0

175 614

175 677

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

35 607

- 35 584

23

25

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

0

0

0

0

4.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

027

0

0

0

0

5.

Jiný dlouhodobý ﬁnanční majetek

028

35 478

0

35 478

30 836

6.

Pořizovaný dlouhodobý ﬁnanční majetek

029

0

0

0

0

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý ﬁnančn majetek

030

0

0

0

0
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Označ.

AKTIVA

řád.

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Netto

Min.účetní
období
Netto

a

b

c

1

2

3

4

C.

Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)

031

286 986

- 31 391

255 595

231 794

C.I.

Zásoby (ř.33 až 38)

032

7 711

- 381

7 330

8 887

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.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

0

0

0

0

5.

Zboží

037

7 711

- 381

7 330

8 887

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

0

0

0

0

C.II.

Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)

039

644

0

644

1 512

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

644

0

644

1 512

8.

Odložená daňová pohledávka

047

0

0

0

0

C.III.

Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)

048

82 762

- 31 010

51 752

126 051

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

68 412

- 31 010

37 402

106 244

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

9 546

0

9 546

14 814

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

2 807

0

2 807

1 299

8.

Dohadné účty aktivní

056

1 636

0

1 636

3 316

9.

Jiné pohledávky

057

361

0

361

378

C.IV.

Krátkodobý ﬁnanční majetek (ř.59 až 62)

058

195 869

0

195 869

95 344

C.IV.1.

Peníze

059

5 351

0

5 351

6 813

2.

Účty v bankách

060

190 518

0

190 518

88 531

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+65+66)

063

31 753

0

31 753

36 281

D.I.1.

Náklady příštích období

064

29 535

0

29 535

32 909

2.

Komplexní náklady příštích období

065

0

0

0

0

3.

Příjmy příštích období

066

2 218

0

2 218

3 372
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Označ.
a

PASIVA
b
PASIVA CELKEM (ř.68+85+119)

řád.
c
067

Běžné období

Minulé období

5

6

3 153 488

3 301 492

A.

Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)

068

1 338 210

1 421 601

A.I.

Základní kapitál (ř.70+71+72)

069

1 258 375

1 258 375

A.I.1.

Základní kapitál

070

1 258 375

1 258 375

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

0

0

3.

Změny základního kapitálu

072

0

0

A.II.

Kapitálové fondy (ř.74 až 78)

073

28 033

28 097

A.II.1.

Emisní ážio

074

1 444

1 444

2.

Ostatní kapitálové fondy

075

26 887

26 887

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

- 298

- 234

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

077

0

0

5.

Rozdíl z přeměn společností

078

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81)

079

32 128

32 982

A.III.1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

080

26 892

26 892

2.

Statutární a ostatní fondy

081

5 236

6 090

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84)

082

102 147

201 501

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

083

102 147

201 501

2.

Neuhrazená ztráta minulých let

084

0

0

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

085

- 82 473

- 99 354

B.

Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)

086

1 798 201

1 822 684

B.I.

Rezervy (ř.88 až 91)

087

3 268

3 850

B.I.1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

088

0

0

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

089

0

0

3.

Rezerva na daň z příjmů

090

0

0

4.

Ostatní rezervy

091

3 268

3 850

B.II.

Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)

092

566 705

487 426

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

093

38 049

38 049

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

094

455 805

404 714

3.

Závazky - podstatný vliv

095

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

096

0

0

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

097

0

0

6.

Vydané dluhopisy

098

0

0

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

099

0

0

8.

Dohadné účty pasivní

100

0

0

9.

Jiné závazky

101

40 322

17 905
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10.

Odložený daňový závazek

102

32 529

26 758

B.III.

Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)

103

159 322

174 557

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

104

31 444

58 653

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

105

0

0

3.

Závazky - podstatný vliv

106

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

107

0

0

5.

Závazky k zaměstnancům

108

77 304

71 738

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

109

4 848

5 046

7.

Stát - daňové závazky a dotace

110

2 016

1 547

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

111

29 099

28 730

9.

Vydané dluhopisy

112

0

0

10.

Dohadné účty pasivní

113

11 379

5 887

11.

Jiné závazky

114

3 232

2 956

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116+117+118)

115

1 068 906

1 156 851

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

116

951 844

1 016 851

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

117

117 062

140 000

3.

Krátkodobé ﬁnanční výpomoci

118

0

0

C.I.

Časové rozlišení (ř.120+121)

119

17 077

57 207

C.I.1.

Výdaje příštích období

120

4 706

12 118

2.

Výnosy příštích období

121

12 371

45 089

Sestaveno dne 17. 02. 2011
Podpis statutárního orgánu:
Ing. Jiří Kuliš
Egbert F. Zündorf
Osoba odpovědná za účetnictví:
Jana Vaculíková
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Výkaz zisku a ztráty Veletrhy Brno, a.s.

Označ.

TEXT

číslo
řádku

Skutečnost v účet. obd.

a

b

c

I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže (ř.01-02)

03

4 858

2 815

II.

Výkony (ř.05+06+07)

04

1 085 388

1 158 258

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

1 081 159

1 154 460

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

0

0

II.3.

Aktivace

07

4 229

3 798

B.

Výkonová spotřeba (ř.09+10)

08

671 132

802 789

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

09

112 447

132 244

B.2.

Služby

10

558 685

670 545

+

Přidaná hodnota (ř.03+04-08)

11

419 114

358 284

C.

Osobní náklady (ř.13 až 16)

12

217 903

240 345

C.1.

Mzdové náklady

13

160 985

182 982

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

2 430

2 304

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

51 885

48 058

C.4.

Sociální náklady

16

2 603

7 001

D.

Daně a poplatky

17

8 899

10 056

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

183 166

178 921

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)

19

19 368

60 370

III.1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

18 909

59 889

III.2

Tržby z prodeje materiálu

21

459

481

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
(ř.23+24)

22

5 666

2 268

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

5 666

2 268

F.2.

Prodaný materiál

24

0

0

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

- 6 430

- 2 529

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

13 610

14 867

H.

Ostatní provozní náklady

27

20 395

25 176

běžném

minulém

1

2

01

14 344

19 626

02

9 486

16 811

V.

Převod provozních výnosů

28

0

0

I.

Převod provozních nákladů

29

0

0

*

Provozní výsledek hospodaření

30

22 493

- 20 716

(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
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Označ.

TEXT

číslo
řádku

Skutečnost v účet. obd.
běžném

minulém

a

b

c

1

2

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

VII.2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

VII.3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého ﬁnančního majetku

36

0

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého ﬁnančního majetku

37

1 296

2 501

K.

Náklady z ﬁnančního majetku

38

0

0

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

8 887

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

22 417

0

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve ﬁnanční oblasti

41

0

- 6 400

X.

Výnosové úroky

42

1 805

2 735

N.

Nákladové úroky

43

99 228

97 395

XI.

Ostatní ﬁnanční výnosy

44

24 739

12 143

O.

Ostatní ﬁnanční náklady

45

8 670

12 327

XII.

Převod ﬁnančních výnosů

46

0

0

P.

Převod ﬁnančních nákladů

47

0

0

*

Finanční výsledek hospodaření

48

- 102 475

- 77 056

(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)

49

1 501

976

Q.1.

-splatná

50

- 4 270

9 544

Q.2.

-odložená

51

5 771

- 8 568

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

- 81 483

- 98 748

53

0

0
606

(ř.30+48-49)
XIII.

Mimořádné výnosy

R.

Mimořádné náklady

54

990

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)

55

0

0

S.1.

-splatná

56

0

0

S.2.

-odložená

57

0

0

*

Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)

58

- 990

- 606

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

- 82 473

- 99 354

61

- 80 972

- 98 378

(ř.52+58-59)
****

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)
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Přehled o ﬁnančních tocích
Běž. úč. období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Min. úč.
období

95 344

315 245

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

-79 982

- 97 772

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

278 763

217 416

183 166

178 921

-6 430

3724

0

0

-6 430

- 2 529

-13 243

-59 889

A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů

0

0

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

0

0

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

96 127

94 660

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

19 143

0

198 781

119 644

48 799

-347 593

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení

80 796

-3 371

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového
rozlišení

-33 928

343 933

1 931

- 289

0

0

247 580

227 949

-80 336

- 58 637

A.4. Přijaté úroky

3 078

2 735

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

9 108

- 11 301

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

- 990

- 606

0

0

178 440

-295 758

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

A.1.1. Odpisy stálých aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
A.1.2.2. rezerv a opravných položek
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, ﬁnančními a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu

A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu ﬁnančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, ﬁnančními
a mimořádnými položkami
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
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Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv

-18 787

-393 666

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

-9 488

-386 969

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

-9 299

- 6 697

0

0

18 909

59 889

18 909

59 889

0

0

0

0

122

-333 777

-77 183

415 029

- 854

-5 395

B.1.3. Nabytí dlouhodobého ﬁnančního majetku
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého ﬁnančního majetku
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z ﬁnančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z ﬁnanční oblasti
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu

0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

0

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku

- 854

-1 219

0

-4 176

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k ﬁnanční činnosti

-78 037

409 634

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

100 525

-219 901

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

195 869

95 344

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
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Kalendář veletrhů a výstav 2011

13.-16.01.

GO

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

13.-16.01.

REGIONTOUR

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

15.-17.02.

STYL

Mezinárodní veletrh módy

15.-17.02.

KABO

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

25.-27.02.

OPTA

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

02.03.

VINEX & HORECA Forum

Obchodní den vín, nápojů a jídla

03.-06.03.

MOTOSALON 2011

Mezinárodní veletrh motocyklů, příslušenství a oblečení
(Praha)

10.-13.03.

PRODÍTĚ

Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

10.-13.03.

RYBAŘENÍ

Mezinárodní výstava rybářských potřeb

10.-13.03.

ITEA BRNO

Veletrh hraček a her

10.-13.03.

MODELÁŘ

Veletrh modelů a modelářství

29.03.-01.04. AMPER

Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky
(pořadatel Terinvest)

29.03.-01.04. OPTONIKA

Veletrh optické a fotonické techniky (pořadatel Terinvest)

Stavební veletrhy Brno 2011
12.-16.04.

IBF

Mezinárodní stavební veletrh

12.-16.04.

SHK BRNO

Mezinárodní veletrh technických zařízení budov

12.-16.04.

MOBITEX

Mezinárodní veletrh bydlení

12.-16.04.

URBIS TECHNOLOGIE

Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

12.-16.04.

URBIS INVEST

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí,
podnikání a rozvoje v regionech

30.04.

MotorTechna Brno

Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace,
výstava historických automobilů

01.-04.05.

Výroční sjezd České kardiologické společnosti

03.-06.05.

PRINTexpo

Mezinárodní veletrh technologií pro tisk, signmaking a signage

10.-13.05.

IDET

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

12.-14.05.

PYROS-ISET

Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

17.-18.05.

STAINLESS

Mezinárodní kongres a veletrh korozivzdorných ocelí
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24.-26.05.

WATENVI – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh
VODOVODY - KANALIZACE

Mezinárodní vodohospodářská výstava

24.-26.05.

ENVIBRNO

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu životního prostředí

04.-09.06.

AUTOSALON BRNO 2011

Mezinárodní veletrh osobních automobilů
(3.6. tiskový a odborný den)

07.-08.06.

MOTORSPORT EXPO

Mezinárodní veletrh dílů a vybavení pro motoristický sport

18.06.

MODELLBRNO

Evropské setkání modelářů, Mistrovství České republiky žáků
v plastikovém modelářství, výstava a veřejná soutěž

23.-26.06.

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

24.-26.06.

PROPET

Mezinárodní výstava chovatelských potřeb

25.-26.06.

INTERCANIS

Mezinárodní výstava psů

25.-26.06.

INTERFELIS

Mezinárodní výstava koček

21.-23.08.

STYL

Mezinárodní veletrh módy

21.-23.08.

KABO

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

02.-03.09.

Zelený svět 2011

Zahradnický veletrh

03.-07.10.

MSV 2011

Mezinárodní strojírenský veletrh

03.-07.10.

Transport a Logistika

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

12.-14.10.

EXPODENT

Veletrh stomatologie a ústní hygieny
(Kongresové centrum Praha)

18.-21.10.

WOOD-TEC

Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení
a materiálů pro dřevozpracující průmysl

18.-21.10.

MEDICAL FAIR

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace
a zdraví

29.10.

MotorTechna Brno

Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace,
výstava historických automobilů

01.-04.11.

GAUDEAMUS

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního
vzdělávání

04.-05.11.

VENIA

Mezinárodní veletrh pohřebnictví

10.-13.11.

SPORT Life

Mezinárodní sportovní veletrh

10.-13.11.

Bike Brno

Mezinárodní cyklistický veletrh

10.-13.11.

boat Brno

Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

10.-13.11.

Caravaning Brno

Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

19.-20.11.

MINERÁLY BRNO

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosílií, šperků
a přírodnin

09.-18.12.

VÁNOČNÍ TRHY

2.1.-30.12.

Stavební centrum EDEN 3000

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 · 109

Odpovědní
lístek

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 příjmení
Ulice
PSČ/město
Země
Telefon
E-mail
Prosím zašlete mi aktuální
kalendář veletrhů
Prosím zašlete mi podrobné informace
k následujícím veletrhům
Jméno veletrhu
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Informace pro návštěvníky
Informace pro vystavovatele
Jiná sdělení

Central European
Exhibition Centre
Konsolidovaná výroční zpráva
Veletrhy Brno, a.s.
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