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Úvodní slovo
předsedy
představenstva

Od roku 2008 před vás potřetí v řadě předstupuji, aniž
bych vám mohl přinést příznivější zprávu o ekonomickém
prostředí, v němž svoji podnikatelskou činnost vyvíjí naše
společnost Veletrhy Brno. Připadá mi skoro jako klišé
opakovat základní pravidlo a předpoklad, že veletrhy mohou
prospívat pouze v prostředí zdravého hospodářského vývoje doma
i na zahraničních trzích, kam směřuje exportní nabídka domácích
výrobců a dodavatelů. Protože tak je nastavena výrobní kapacita českých
podniků, kteří zejména prostřednictvím účasti na veletrzích v Brně
podstatnou měrou naplňují příjmovou stránku hrubého domácího
produktu České republiky.
Dnes a denně však můžeme
z médií číst, že Evropa, kam směřuje
podstatná část českého exportu,
churaví a dosud marně hledá příčiny
výrazného poklesu konjunktury a účinný recept
k jejímu oživení, že ani masivní finanční injekce
nejohroženějším zemím evropského ekonomického
společenství nepřinášejí očekávanou úlevu
a ozdravení, a že jsou potenciálně další země
v řadě, které jsou na pokraji ekonomického
kolapsu.
Týká se to pochopitelně také zemí střední
a východní Evropy, které přistoupením do Evropské
unie nabídly odbytový prostor svých národních
trhů produkci „starým členským zemím“, ale také
naopak možnost výrobců a dodavatelů z těchto
nových členských zemí realizovat svoji nabídku
na západních trzích. Tento základní vztah nabídky
a poptávky však vlivem trvající recese funguje
jen obtížně s důsledky, s nimiž je podnikání naší
společnosti konfrontováno.

práci, jak se od nich očekává a jak jsou naši klienti
zvyklí. I to přispělo k celkovému hospodářskému
výsledku naší společnosti, která za uplynulý rok
vykazuje vyrovnanou bilanci. To je náš společný
vklad do budoucna s vírou, že se opět vrátí a ustálí
podmínky, které našemu podnikání svědčí
a prospívají. Velký potenciál rozšíření našich
aktivit spatřuji v oblasti kongresového
výstavnictví, na němž chceme intenzivně
spolupracovat s magistrátem města Brna
i vedením Jihomoravského kraje, společně hledat
a využívat příležitosti, které dále rozšíří akční
rádius Veletrhů Brno a upevní postavení
brněnského veletržního areálu v ekonomickém
regionu střední a východní Evropy.
Herbert Vogt
předseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

Rád naopak opakuji svoje minulé komplimenty,
jimiž jsem ocenil postoj a přístup kolegů
a spolupracovníků naší společnosti, kteří
i za nepříznivých podmínek odvádějí profesionální
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Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti Veletrhy Brno a stavu
jejího majetku za rok 2011
I. Úvod
Jménem představenstva
a vedení akciové
společnosti Veletrhy
Brno předkládám zprávu
o podnikatelské činnosti
za rok 2011. Loňský rok
lze označit za rok určité
konsolidace a stabilizace
veletržního trhu, i když
v některých parametrech
a u některých veletrhů
nebylo dosaženo očekávaných výsledků nebo
všeobecně řečeno výsledků na úrovni 2006 – 2008.
Víme, že veletržní činnost je odvislá
od podnikatelského sentimentu firem, jejich
ochoty investovat do reklamy a prezentace.
V roce 2011 docházelo k další polarizaci výstavních
akcí, dalším strukturálním změnám v rozložení
firemních výdajů na marketing a to především
ve prospěch „nových médií“ a internetové reklamy.
Úspory marketingových nákladů jsou citelné nejen
u tuzemských firem, ale i u zahraničních. Řada
států omezila výdaje na podporu exportu formou
subvencovaných veletržních účastí.
Na naše podnikání má vliv vysoká globalizace
české ekonomiky a omezená rozhodovací
schopnost místních distributorů a dovozců
ve vztahu na veletržní účasti.
S výše uvedenými negativní vlivy jsme se dokázali
vyrovnat. Dle statistik využité výstavní plochy má
nadále naše společnost podíl 63 % na veletržním
trhu a v případě mezinárodních odborných
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veletrhů činí tržní podíl 76%. Přes skutečnost,
že byly nadále patrné vlivy hospodářské recese,
dosáhli jsme oproti předcházejícímu roku zvýšení
tržeb z obchodní činnosti i ukazatele DBI.
Ve srovnání s roky 2009 a 2010 jsme zaznamenali
nárůst DBI projektů.
Společnost se dokázala podmínkám přizpůsobit
a provozními a úspornými opatřeními se podařilo
výpadky plánovaných tržeb částečně eliminovat.
O úspěšnosti konsolidačního programu svědčí i to,
že v ukazateli DBII, který představuje hospodářský
výsledek před zdaněním a mimořádnými vlivy, jsme
dosáhli lepšího než plánovaného výsledku. Celkový
hospodářský výsledek společnosti byl vyrovnaný po zdanění se ziskem ve výši 19,3 tis. Kč.

II. Opatření vedení společnosti
Veletržní projekty
Veletrhy organizované na vlastním výstavišti
představují základní obchodní pilíř společnosti.
Strategickým cílem pro rok 2011 bylo udržení
a rozšiřování veletržních témat, zvyšování úrovně
veletržních služeb, stabilizace cen nájemného,
výstavářských služeb a vstupného jako hlavních
zdrojů tržeb společnosti. V roce 2011 se poprvé
konal mezinárodní veletrh elektrotechniky
a elektroniky AMPER v Brně, což posílilo pozici
brněnského výstaviště i akce AMPER. Rovněž
byla organizátorem Terinvest v Brně uspořádána
prodejní výstava hraček ITEA/MODELÁŘ. V Praze
byl poprvé v gesci BVV organizován veletrh
MOTOSALON a podruhé kongresový veletrh
EXPODENT.

V roce 2011 byla zrušena výstava pohřebnictví
VENIA. Výstava G+H/Vinex byla realizována
v omezeném formátu.
Významnou součástí činnosti jsou pronájmy
výstaviště pro kongresové, firemní a kulturní akce.
V roce 2011 byly nově zajištěny tržby z katalogové
reklamy ve výši 14,8 mil. Kč.

obchodní administrativy. Došlo k další redukci
zaměstnaneckých míst a k 31.12.2011 měla
společnost 357 stálých zaměstnanců. Úspory
osobních náklady byly dosaženy nevyplacením
plné variabilní složky mezd. Členům
představenstva, dozorčí rady a členům vedení
nebyly vyplaceny žádné odměny.

Zahraniční aktivity

Prodej zbytného majetku

Důležitou součástí obchodních aktivit jsou
dodávky veletržních expozic v zahraniční pro
Messe Düsseldorf a další zahraniční partnery
v Moskvě a Düsseldorfu, zastupování Messe
Düsseldorf pro Českou republiku a organizace
oficiálních účastí ČR v gesci MPO a kolektivních
účastí ČR v gesci HK ČR na zahraničních veletrzích.

V roce 2011 nebyl realizován plánovaný prodej
pavilonu D. Realizace transakce byla odložena
na rok 2012. Nebyl realizován ani jiný prodej
nemovitého majetku.

Režijní, projektové a provozní náklady
V roce 2011 bylo oproti plánu dosaženo úspor
režijních nákladů ve výši 113,3 mil. Kč
a projektových nákladů ve výši 33,5 mil. Kč. Osobní
náklady byly sníženy proti plánu o 28,5 mil. Kč.
V ostatních režijních nákladových položkách byly
náklady sníženy o 65,2 mil. Kč (externí nájemné,
poštovné, ostraha, poradenství, marketing,
školení apod.). Byly sníženy náklady na provoz
výstaviště zejména v položkách opravy a údržba
(4,2 mil.) a spotřeba energií (13,1 mil.).

III. Hospodářské výsledky roku 2011
Obrat z obchodní činnosti dosáhl 1 047,3 mil. Kč
(96,8 mil. Kč méně oproti plánu). Tento výpadek
byl eliminován úsporami ve všech oblastech
nákladů a investic. Úspory projektových nákladů
činily 33,5 mil. Kč.
Na celkovém obratu z obchodní činnosti v roce
2011 se jednotlivé činnosti podílely následovně:
prodej plochy (560,8 mil. Kč)		

54 %

realizace expozic (134,3 mil. Kč)

13 %

technické přívody (63,7 mil. Kč)

6%

akce mimo areál (233,4 mil. Kč)

22 %

Zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy

hostující akce (55,1 mil. Kč)		

5%

Dále byl kladen důraz na zvyšování výkonnosti
zaměstnanců, efektivní využívání interních
kapacit. Byla dokončena standardizace procesů
obchodního úseku na základě elektronizace

Společnost Veletrhy Brno dosáhla v roce
2011 celkových tržeb ve výši 1 155,4 mil. Kč.
Hospodářský výsledek dosáhl hodnoty 19,3
tis. Kč. Na dosažení kladného hospodářského
výsledku měla vliv celá řada mimořádných vlivů.
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Nejvýznamějším byla vratka daně z příjmů
právnických osob z roku 1996 včetně příslušenství
ve výši 66,7 mil. Kč.
Hodnota bilanční sumy - majetku společnosti
Veletrhy Brno - zaznamenala k 31.12.2011
hodnotu 3 056,5 mil. Kč. Celková bilanční suma
poklesla o 97,0 mil. Kč. Zatímco v oblasti stálých
aktiv došlo k poklesu vlivem odpisů, oběžný
majetek zaznamenal nárůst.
Z pohledu struktury zdrojů, a tedy financování
majetku společnosti má největší podíl vlastní
kapitál (42,7 %), dále bankovní úvěry
(31,1 %), dlouhodobé závazky (20,6 %)
a krátkodobé závazky (5,6 %).
Zůstatek bankovních úvěrů k 31.12.2011 činil
951,9 mil. Kč. Úvěr byl poskytnut konsorciem
bank tvořeným Českou spořitelnou, a.s.,
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 2011
byly uhrazeny dvě řádné splátky úvěru a jedna
splátka mimořádná. Celkově byla splacena jistina
ve výši 117 mil. Kč.
Krátkodobý finanční majetek dosáhl
k 31. 12. 2011 hodnoty 243,7 mil. Kč.
Celkový objem investic společnosti v roce 2011
činil 31,7 mil. Kč.
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Statistické údaje roku 2011
V roce 2011 se v areálu výstaviště konalo
33 samostatných projektů auditovaných
a 1 projekt neauditovaný (Ochrana před
povodněmi), dohromady tedy 34 projektů. Dále
se v areálu výstaviště uskutečnilo 37 hostujících
meziveletržních akcí. Pražská pobočka uspořádala
v Kongresovém centru v Praze veletrh Expodent
a ve výstavním areálu PVA Letňany veletrh
Motosalon.
Čistá výstavní plocha veletržních projektů v roce
2011 přesáhla 241 tis. m2, zvláštní předváděcí
plocha činila 88,9 tis. m2.
Celková výstavní plocha (včetně předváděcí plochy
a plochy hostujících akcí) činila v roce 2011 přes
647 tis. m2.
Celková návštěvnost na brněnském výstavišti
v roce 2011 včetně účastníků hostujících akcí
dosáhla 876,7 tis. osob. Počet zahraničních
návštěvníků, kteří k nám zavítali z 89 zemí, činil
20 tis. osob.
Na veletrzích pořádaných Veletrhy Brno v roce
2011 se představilo 6 396 vystavovatelů a 935
dalších zastoupených firem bez vlastního stánku,
a to z 50 zemí. Celkem se akcí v roce 2011
zúčastnilo 7 331 firem.
Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Podnikatelský záměr
a. s. Veletrhy Brno
na rok 2012
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Východiska – makroekonomické trendy
Veletrhy BVV v kontextu makroekonomické
situace
Hospodaření společnosti Veletrhy Brno silně
ovlivňují makroekonomické podmínky
a ekonomické postavení firem. Podmínky
pro veletržní podnikání se od začátku finanční
krize a hospodářské recese v roce 2008 podstatně
změnily. Po mírném oživení v průběhu roku 2011
se koncem roku dostavilo zpomalení ekonomiky
a tudíž nedochází k zotavení ekonomiky na úroveň
let 2006 – 2008. To se promítá do opatrnosti firem
ve výdajích včetně marketingových výdajů.
Jediným růstovým impulsem české ekonomiky byl
v roce 2011 zahraniční obchod,
tažený vývozem především
automobilového průmyslu.
Současnou fázi ekonomického
cyklu lze označit za stagnaci,
což se projevuje i na veletržním
podnikání v České republice
a i v zahraničí.
V roce 2011 rostla v ČR strojírenská průmyslová
produkce, naopak došlo k dalšímu poklesu
textilního průmyslu a metalurgie. V sestupné
tendenci zůstalo zpracování dřeva, potravinářství
a výrazně dále klesaly výkony stavebnictví.
Na veletržní podnikání má také vliv globalizace
české ekonomiky, která omezuje rozhodovací
schopnost lokálních subjektů. Rozhodování
centrál nadnárodních firem o veletržních účastech
často zvýhodňuje vedoucí zahraniční veletrhy před

regionálními, což se projevuje zejména
v automobilovém průmyslu.
Výrazně se projevuje konkurence mezi
organizátory výstav v České republice
a na Slovensku, kde na relativně malém
geografickém a ekonomickém prostoru je
organizováno i několik stejně zaměřených
regionálních výstav. Veletržní průmysl ČR je
tak vystaven dumpingovým cenám ostatních
organizátorů veletrhů v ČR.
Očekávání oživení ekonomiky v 2012 se nenaplnila
a některé obory jsou stále pod tlakem negativního
vývoje na trhu. Evropská ekonomika je v nejistotě
z důvodu obav z dluhové krize v některých zemích
EU a vývoje Eurozóny, což ovlivňuje rozhodování
firem.
Země střední a východní Evropy mají různé
makroekonomické základy, vyspělost vnitřního
trhu a průmyslových odvětví. Výjimečné postavení
ekonomiky zaznamenává Polsko, které jako
jediná země EU vykázala i v období recese růst
ekonomiky. ČR v roce 2012 očekává spíše stagnaci.
Bez stabilizace podnikatelské důvěry
a nastartování hospodářského růstu nelze
očekávat výrazné oživení marketingových aktivit
firem včetně účasti na veletrzích. Dílčí veletrhy
jsou ovlivněny nejen celkovou ekonomickou
situací, ale i aktuálním stavem jednotlivých
odvětví.
Ekonomická situace vyvolává tlak na koncepční
změny veletrhů, přizpůsobování tematického
obsahu a ceny. Za pozitivní signály lze považovat
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velmi zdařilý průběh MSV 2011 a stabilizaci dalších
veletrhů jako WOOD-TEC, IDET/PYROS/ISET,
STYL/KABO. Příprava veletržních akcí a plán 2012
vychází z předpokladu oživení hospodářství
a marketingových aktivit firem.

Základní cíle, priority a podnikatelské
záměry BVV pro rok 2012
Základní cíle společnosti BVV
Dlouhodobým cílem Veletrhů Brno je posilování
vedoucího postavení brněnského výstaviště
v regionu nových zemí EU střední a východní
Evropy a veletrhů BVV jako mezinárodních
veletrhů s „nadregionálním“ středoevropským
charakterem. Pro společnost je důležité udržení
a rozvoj portfolia veletržních akcí dle aktuálních
příležitostí na trhu včetně posilování objemu
a rozšiřování veletržních služeb. Společnost bude
i v roce 2012 čelit negativním podmínkám
úsporným konsolidačním programem.
Obchodní strategie společnosti je postavena na:
• Využití potenciálu stávajících a nových
veletržních témat, posilování atraktivity
a tematického zaměření veletrhů včetně
doprovodných programů
• Dosažení optimální cenové úrovně veletržní
účasti a doprovodných služeb (technický
servis)
• Rozvoji obchodního charakteru pořádaných
veletrhů, které musí být efektivním
marketingovým nástrojem pro vystavovatele
a návštěvníky (tj. rozvoj B2B charakteru
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vybraných odborných veletrhů)
• Posilování mezinárodnosti a proexportního
charakteru nosných veletrhů včetně podpory
obchodních aktivit malých a středních podniků
• Posílení hodnoty veletrhu jako klíčového
marketingového nástroje ve spojení se
zvýšením efektivity účasti firem
• Maximalizaci ekonomické výtěžnosti veletržní
účasti poskytováním komplexních služeb
včetně reklamy v katalogu a na internetu
(nabízení balíčků služeb)
• Zvyšování podílu hostujících veletržních akcí,
kongresů, firemních a dalších neveletržních
akcí
• Zvyšování tržního podílu na trhu výstavářských
služeb

Nosné veletrhy 2012
• MSV, IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX,
PROFINTECH
• TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA,
BIOMASA
• Stavební veletrhy Brno – IBF, SHK BRNO;
URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE
• SALIMA, INTECO, MBK, VINEX, Embax
• SPORT Life, Bike Brno, Caravaning Brno
• STYL, KABO
• AMPER (jako hostující akce)

Rozvoj nových veletržních témat

i pro větší kongresy 1.500 – 3.000 osob

Nové veletrhy v portfoliu BVV

• Akvizice nových kongresů a konferencí

• Franchise Meeting Point – veletrh v oblasti
franchisového podnikání

• Posílení image brněnského výstaviště jako
multifunkčního prostoru pro kulturní,
sportovní a firemní akce

• BIOMASA – samostatné veletržní téma, které
vzniklo ze zvýrazněného tématu veletrhu
TECHAGRO
• PENíZE – veletrh zaměřený na finanční
produkty pro širokou veřejnost, vzdělávání
v oblasti finanční gramotnosti. Potenciál
tématu roste v souvislosti s vládními
reformami v ČR.
• Dance Life Expo – veletrh na téma tance,
konaný u veletrhu SPORT life

• Podpora hostujících veletržních akcí (AMPER,
Zelený svět, Gaudeamus)
• Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku

Mimoareálové akce - priority 2012
• Zvýšení objemu zakázek pro Messe Düsseldorf
v Düsseldorfu a v Moskvě

Využití tržního potenciálu nových témat
vyplývajících ze změn české ekonomiky, např.

• Realizace vybraných oficiálních účastí České
republiky na zahraničních veletrzích (pro MZE,
MPO)

• Konference „Obnova památek a historických
církevních staveb“

• Realizace kolektivních účastí na zahraničních
veletrzích v rámci programu HK ČR

Rozvoj reklamních služeb

• zastoupení Messe Düsseldorf v ČR (akvizice
českých vystavovatelů a návštěvníků
na veletrhy MD)

• Zvýšení prodeje reklamních služeb (katalog,
iKatalog, internet)
• Zvýšení podílu příjmů z reklamních služeb
na veletrzích BVV

Meziveletržní pronájmy – priority 2012
• Revitalizace pavilonu E jako kongresového
pavilonu v novém uspořádání vhodném

Realizace expozic a servis – priority pro rok
2012
• Zvýšení tržního podílu na realizaci expozic
na veletrzích BVV
• Zvýšení rentability poskytovaných služeb
• Získání nových firemních zákazníků v segmentu
náročnějších expozic
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• Zvyšování kvality dodávaných veletržních
expozic zaváděním nabídky nových materiálů
s rentabilnějším využitím
• Snižování podílu fixních nákladů ve prospěch
variabilních nákladů
• Optimalizace skladových zásob výstavářského
zařízení

• Zapojení zahraničních destinací do produktové
prezentace
Zvýšení počtu zahraničních turistických centrál
(NTO):
• Prezentace destinací formou
• B2B - Meeting point (dopředu připravená
obchodní jednání)
• B2C - doprovodných akcí pro širokou veřejnost

Veletrhy jako efektivní marketingový nástroj
- priority
• Zjednodušení přípravy a administrativy účasti
na veletrhu
• Profesionalizace návštěvnosti, zlepšení
struktury návštěvnosti

Rozvojová témata:
• Církevní turistika
• Aktivní dovolená – cykloturistika, golfové
resorty
• Regionální gastronomie

• Internacionalizace veletrhů na straně
vystavovatelů i návštěvníků

• Regionální lidová řemesla

Koncepční záměry veletržních projektů BVV
v roce 2012

• Zaměření na produktovou prezentaci
zahraničních destinací

GO a REGIONTOUR
• Veletrhy GO a REGIONTOUR jako klíčové
platformy odvětví cestovního ruchu v ČR
• Komplexní prezentace krajů a regionů ČR
a z okolních zemí
Platforma tuzemských cestovních kanceláří
a agentur:
• Uzavření smluv s tuzemskými asociacemi
o kolektivní účasti
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Atraktivní doprovodný program pro širokou
veřejnost (Pá-Ne):

• Zapojení zahraničních národních centrál
a tuzemských asociací cestovních kanceláří
STYL/KABO
• Kontraktační charakter veletrhu
• Inovace komunikace „módní třešničky“
(Fashionberries)
• Zvýšení atraktivity výstavních prostor a
expozic (speciální systém expozic „Premium“)
• Zvýšení efektivnosti účasti vystavovatelů

• Nová provozní doba – zahajovací den neděle

• Inovace, výzkum a vývoj v potravinářské výrobě

• Zdůraznit obor textilie, látky, technické
tkaniny

• FOOD FORUM - atraktivní mezinárodní odborný
program na úrovni EU

OPTA

• Prezentace oceněných výrobců krajových
a regionálních produktů, včetně oceněných
společností (výrobců)– „Regionální potravina
ČR“

• Pozice č. 1 veletrhu OPTA v oboru oční optiky
v ČR a SK
• Výhradně odborný charakter veletrhu
• Zvýrazněné téma OPTA 2012 – low vision
a senioři, kontaktní čočky
• Výstava OTTO WICHTERLE – příběh kontaktní
čočky

INTECO – spojení technologií a zážitkové
gastronomie
• Realizace „Coffee taste zone“ – představení
různých druhů káv a jejich úprav

• Kvalitní odborný program (firemní prezentace,
odborné přednášky)

• Představení technologií pro sezónní
gastronomii (zmrzliny, cukrářské výrobky
apod.)

• Lectures Point umístit přímo v pavilonu mezi
expozicemi

MBK - pekařské centrum – prezentace služeb,
výrobků, technologií a novinek

• Soutěž o nejlepší exponát TOP OPTA rozšířit
o soutěž TOP OPTA odborné veřejnosti
s možností hlasování odborných návštěvníků

• Prezentace Top 5 světových firem v oblasti
pekárenské technologie (pece)

SALIMA, INTECO, MBK, VINEX

• Lokální a drobní výrobci - „pekaři“ – společná
prezentace garantovaná Svazem pekařů

Komplex potravinářských veletrhů se opírá
o kvalitní mezinárodní rozsah - oficiální účasti,
zahraniční regiony, partnerské země a individuální
účasti.

VINEX - degustační zóna GP VINEX 2012,
společné účasti malých vinařů, včetně prezentace
zahraničních vinařů a dovozců

Rozvojová témata:
• Nové trendy ve výživě - regionální potraviny,
slowfood, BIO, mléko, pivo, víno - účast firem
z kategorie SME včetně účasti výrobců
ze zahraničních mikroregionů.

• Technologická část zaměřená na
vinohradnickou technologii a sklepní
hospodářství
• Prezentace skla a sommeliérských potřeb

• Prezentace maloobchodních řetězců
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Embax
• Spojení s veletrhy SALIMA, MBK, INTECO a
VINEX
• V rámci spojení se Salimou zaměření
na potravinářské obaly
• Motto: EFEKTIVNĚ – BEZPEČNĚ - EKOLOGICKY
• Spolupráce s Obalovým institutem SYBA
Odborný doprovodný program:
• Obalové workflow – „Packaging Live“ –
nejmodernější technologie a trendy v obalové
technice, průběh balení produktu od plnění
přes potisk, kontrolu a paletizaci až
po distribuci ke klientovi
• Konference o významu a budoucnosti obalu

• Návštěvník – zajištění kvalitního
doprovodného programu, synergie s dalšími
prodejními veletrhy
PRODÍTĚ/ITEA/MODELY
• Veletrh PRODÍTĚ společně s výstavou hraček
ITEA Brno (jako společný projekt BVV a
Terinvest)
Rozvojová témata:
• „Modelařina“ = realizace doprovodného
programu „Modely v pohybu“
• „Oblečení pro děti“
• „Návrhy studentských pokojů“
• „Maminka“ a „Kosmetika pro dítě i maminku“

FRANCHISE MEETING POINT

• Doprovodný program „Dětský svět“ - 4-denní
program pro děti

• Kongresová akce s doprovodnou výstavou

Návštěvnická kampaň:

• Unikátní veletrh franšízových konceptů
v ČR a SR

• Zachování prvního dne (čtvrtek) pro odborné
návštěvníky

Kvalitní doprovodný program:

RYBAŘENÍ

• Franchisové systémy se představují

• RYBAŘENÍ - hlavní oborová prezentace a
prodejní výstava v ČR

• Franchisová akademie
• Rady pro vaše podnikání
MOTOSALON Brno
• Motosalon v gesci motocyklové sekce SDA
• Motosalon výrobců a dovozců
• Motosalon jako platforma pro prezentaci
motocyklových značek a příslušenství
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• Realizace nového formátu doprovodného
programu se zacílením na širokou veřejnost
a mládež
• Slovensko - nejvýznamnější partnerská země
z vystavovatelského i návštěvnického hlediska
PENíZE
• Nový veletrh se zaměřením na osobní finance

• Cíl - komplexní prezentace finančních produktů Stavební veletrhy Brno, URBIS INVEST, URBIS
TECHNOLOGIE, ENVIBRNO
a služeb široké veřejnosti „pod jednou
střechou“
• Ucelený soubor stavebních veletrhů, které
zahrnují všechny obory stavebnictví,
• Nosné téma doprovodného programu technického zařízení budov a vybavení
důchodová reforma
interiérů.
• Součást prodejních výstav PRODÍTĚ/ITEA BRNO
AMPER – hostující veletrh

• Doplnění o ENVIBRNO, veletrh technologií
pro ochranu životního prostředí

• Hostující mezinárodní veletrh elektrotechniky
a elektroniky, organizátor Terinvest Praha

• Provázání s URBIS INVEST a URBIS
TECHNOLOGIE

• Úspěšné přesunutí akce z Prahy do Brna
• Zásluhou umístění v Brně dochází k rozšíření
o nové vystavovatele a návštěvníky.

• URBIS TECHNOLOGIE - doplnění o komunální
technologie a služby, komerční nemovitosti,
investiční příležitosti a inovační strategie
a podnikání v jednotlivých regionech.

TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA,
BIOMASA

• Zvýrazněné téma „úsporné a udržitelné
stavebnictví“

• TECHAGRO je řazeno mezi čtyřmi
nejuznávanějšími veletrhy v Evropě.

• Zvýrazněné téma - Energetická náročnost
budov (EPBDII)

• Zvyšování mezinárodního významu veletrhu
TECHAGRO ve střední a východní Evropě

• Nové téma: Obnova historických a církevních
památek

• Vysoká účast zahraničních firem a značek

• „Kontakt – kontrakt“ – salon obchodních
příležitostí (systém předem domluvených
obchodních schůzek)

a RYBAŘENÍ

• Spolupráce se Sdružením dovozců zemědělské
techniky a Asociací výrobců zemědělské
a lesnické techniky
• Organizace veletrhu BIOMASA poprvé
pod vlastní značkou
• Vysoká odborná návštěvnost z tuzemska
i zahraničí (Polsko, Rakousko, Slovensko,
východní Evropa)

• Bezplatná poradenská centra pro laickou
i odbornou veřejnost - Stavební poradenské
centrum, Poradenské centrum Centra
pasivního domu a Cechu topenářů
a instalatérů.
• XIX. celostátní kongres starostů a primátorů
měst a obcí
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MOBITEX
• Rozvoj komplexu veletrhů s nabídkou
kompletní prezentace problematiky „bydlení“
– termínový souběh se Stavebními veletrhy
Brno.
• Spolupráce s oborovými sdruženími (Asociace
českých nábytkářů, Cech čalouníků a
dekoratérů ČR, Svaz českých a moravských
družstev, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
a Klastr českých nábytkářů)
Doprovodné programy:
• Doprovodný program zaměřit na inspiraci
a bezplatný poradenský servis pro návštěvníky
Realizace projektu Inspirativní interiéry:

sboru a složek integrovaného záchranného
systému.
Provozovat projekt na akcích Stavební veletrhy
Brno a MSV
AUTOTEC
• Veletrh slouží výrobcům a importérům
nákladních a užitkových vozidel v ČR.
• Cílem je připravit základ pro novou koncepci,
která bude vycházet z přesunu AUTOTECu
do lichých let (dostává se tak do ročního
střídaní s IAA i Automechanikou Frankfurt)
a připojení dalších oborů.
• AUTOTEC byl po dohodě s odbornými svazy
a asociacemi koncepčně přepracován a v rámci
nového konceptu se bude konat v roce 2013.

• Inspirativní interiéry ve spolupráci
s interiérovými architekty a předními českými
výrobci nábytku a interiérových doplňků

MSV, IMT, WELDING, FOND-EX, PLASTEX,
PROFINTECH, INTERPROTEC

• Bezplatný poradenský servis interiérových
architektů pro návštěvníky

• Společná prezentace klíčových strojírenských
a elektrotechnických oborů v rámci MSV a IMT

• New DESIGN - platforma pro prezentaci
novinek uváděných na český trh

• Propojení s odbornými technologickými
veletrhy WELDING, FOND-EX, PLASTEX,
PROFINTECH a veletrhem prostředků osobní
ochrany, bezpečnosti práce a pracovního
prostředí INTERPROTEC.

Grand Prix Mobitex:
• Exponátová soutěž vystavovatelů
• Celoroční soutěž studentů odborných škol =
příprava a prezentace návrhů ve fázi model/
prototyp
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Praktické ukázky protipovodňových opatření
Obsah a zaměření projektu je stanoveno podle
požadavků MŽP, MZe, Hasičského záchranného
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Hlavní témata:
• Automatizace – využití měřící, řídicí,
automatizační a regulační techniky v průmyslu
se zaměřením na materiálovou a energetickou
efektivnost průmyslové výroby
• Transfer technologií a inovací – nabídka
výzkumných kapacit vysokých škol
průmyslovým podnikům, spolupráce vysokých

škol s průmyslem.
• Energie pro budoucnost – energetická
efektivnost v průmyslu,

Nosná témata:
• Vybavení zdravotnických a sociálních zařízení

• Indie – partnerská země MSV, podpora
bilaterální ekonomické spolupráce

• Drobný zdravotnický spotřební materiál –
nabídka pro MOJE AMBULANCE, sportovní
medicína

• Návštěvníci – odborná návštěvnost z tuzemska
a zahraničí (75.000 osob)

• Finanční služby – nové produkty pojišťoven
v oblasti zdravotního pojištění

SPORT Life - Bike Brno/Caravaning Brno/boat
Brno

• ALTENPFLEGE (péče a služby pro seniory)

• Nový termín veletrhu z důvodu kontraktačních
potřeb vystavovatelů

Kongresový program MEDICAL SUMMIT BRNO:

• Výživa pro zdraví

• Termín pro následující 4 roky – září/říjen

• DEN ZDRAVOTNICTVÍ ČR + DEN SOCIÁLNÍ PÉČE
ČR

• Zrušení značky boat Brno – přesun vodních
sportů pod značku SPORT Life a charterových
společností k veletrhu GO/REGIONTOUR

• KMRCH – Mezinárodní kongres miniinvazivní
a robotické chirurgie

• Uvedení nového projektu – tanečního veletrhu
Dance Life Expo

• Kongres ČLS JEP

• Výroční kongres ČSS – STERIL.CZ

• Úprava logotypů SPORT Life, Bike Brno,
Caravaning Brno

• Kongres eHealth

• Celkové navýšení návštěvnosti

VÁNOČNÍ TRHY

MEDICAL FAIR

• Místo s vánoční atmosférou a vánočními
tradicemi

• KONGRES MEDICAL SUMMIT BRNO
a doprovodná výstava MEDICAL FAIR –
koncepce efektivního propojení kongresových
a veletržních aktivit s každoročním konáním
v podzimním termínu
• Termín výstavy: 16. – 19.10.2012
• Termín kongresu: 14. – 20.10.2012
Veletrh REHAPROTEX bude přesunut do lichých let jarního termínu.

• Nové téma - sociální péče / sociální karta

• Zvyšování úrovně prezentace vystavovatelů
formou jednotných prodejních expozic
• Tradiční řemesla, netradiční nabídka dárků
• 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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Úvodní slovo
primátora města Brna

Rok 2011 byl v české ekonomice stále ještě pod vlivem hospodářské
recese a pro pořadatele veletržních akcí tedy rokem „slabším“. Jednička
českého výstavnictví společnost Veletrhy Brno se však po nepříjemných
propadech v letech 2009 a 2010 poprvé od začátku hospodářské krize
vymanila ze ztráty. Úsporný konsolidační program a nové výnosy měly
jistě podíl na tom, že navzdory očekáváním vykázala v závěru roku skvělý
výsledek – tedy vyrovnané hospodářství.
A to je bezesporu dobrá zpráva. Nejen pro
společnost jako takovou, ale pro celé město
Brno. Naše vzájemná symbióza je totiž velmi silná
a nevznikla přes noc. Je dána staletou tradicí
vyplývající už ze samotné geografické polohy
města v srdci Evropy. To Brnu předurčilo stát se
křižovatkou obchodu, výročních trhů a ve 20.
století pak periodických výstavních trhů. Už téměř
osmdesát let přispívá tedy veletržní průmysl
významným způsobem k ekonomice města Brna.
Ostatně městu Brnu se v roce 2011 dařilo i v řadě
jiných oblastí – zvládli jsme například dokončit
kompletní obnovu vily Tugendhat, zrekonstruovali
bazén za Lužánkami nebo otevřeli k prohlídkám
podzemí pod Zelným trhem. A velké úspěchy
slavilo město také na poli vědy a výzkumu –
hned dva startující „megaprojekty“ totiž získaly
miliardové dotace z fondů EU: Středoevropský
technologický institut CEITEC a Mezinárodní
centrum klinického výzkumu ICRC.

veletržního areálu pro pořádání kongresů,
sportovních akcí nebo koncertů. Partnerství města
Brna a Veletrhů Brno považuji za klíčové, protože
právě v důsledku celosvětové krize bude nezbytná
a oboustranně výhodná ještě užší spolupráce.
Na proměnlivém trhu nyní uspějí jen ti nejlepší
– a já o posílení pozice našeho města ani
Veletrhů Brno nepochybuji.
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního
města Brna

Jsem proto přesvědčen, že rokem 2012 můžeme
společně s naším partnerem, společností Veletrhy
Brno, kráčet s optimismem. Jednou
z cest, jak ještě vylepšit vzájemnou spolupráci,
je intenzivnější komplexní využití rozsáhlého
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Hlavní akcionáři

Majoritní akcionáři společnosti k 31. prosinci 2011 jsou:

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

Název držitele akcií

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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Nadpis

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. 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. 2011
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 %

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.
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. Předsedou je
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.
Svaz průmyslu a dopravy ČR – Nestátní dobrovolná
nepolitická organizace sdružuje zaměstnavatele
a podnikatele v České republice. Jeho posláním
je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku
vlády České republiky s cílem vytvářet optimální
podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR
a hájit společné zájmy svých členů jak v ČR, tak
i v evropských a mezinárodních organizacích.
Central European Fair Alliance (CEFA)
– Organizace sdružující veletržní správy střední
a jihovýchodní Evropy. Účast v CEFA je prospěšná
z hlediska výměny odborných názorů a dílčí
regionální koordinaci významných veletržních
správ v regionu střední, východní a jihovýchodní
Evropy.
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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
EUMABOIS – Evropské sdružení výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení
O.I.C.A. – Mezinárodní sdružení výrobců automobilů
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Statutární orgány
společnosti

Představenstvo:
Herbert Vogt 			

předseda

Jiří Kuliš 			

místopředseda

Členové představenstva:
Werner Matthias Dornscheidt
Helmut Winkler
Egbert Franz Zündorf
Stanislav Michalík
Miloslav Humpolíček
Jiří Zorník
Norbert M. Schmidt
Dozorčí rada:
Roman Onderka 		

předseda

Dirk Elbers 			

člen

Jana Vaculíková 		

člen

Vedení společnosti:
Jiří Kuliš 			

generální ředitel

Egbert Franz Zündorf 		

ekonomický náměstek generálního ředitele

Norbert M. Schmidt		

obchodní 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. 17.12.2009 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.
Stanislav Michalík (*1963)
člen představenstva
Vystudoval na VUT v Brně na fakultě stavební obor Pozemní stavby. Pracoval jako projektant ve
Stavoprojektu Brno. V letech 1991 – 1995 pracoval jako zástupce ředitele bezpečnostní agentury, 19951998 správa majetku společnosti Boby Brno. V letech 1998 – 2004 byl majitelem obchodní společnosti
Akryl Brno, která se zabývala prodejem stavební chemie. Od roku 2004 je ředitelem společnosti Selena
Bohemia s.r.o., která je dceřinou společností nadnárodní společnosti Selena FM (Polsko). Od roku 2010
je současně i ředitelem společnosti Selena Slovakia.
V komunální politice působí od roku 1996. Mezi jeho záliby patří historie, kultura a sport.
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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 Zorník (*1950)
člen představenstva
Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor sdělovací technika a radioelektronika,
poté Energetický institut. V roce 1971 nastoupil do firmy Lachema jako provozní elektrikář, od roku 1984
zde zastával funkci technologa energetiky a v roce 1986 se stal vedoucím odboru energetiky a vodního
hospodářství. Po transformaci Lachema a.s. na nadnárodní společnost PLIVA-Lachema, a.s. zastával
tuto funkci do roku 2006, kdy byl zvolen do Zastupitelstva MČ Brno Kohoutovice. Zde vykonával funkci
starosty. V roce 2010 se stal členem Zastupitelstva města Brna a zároveň vykonává funkci místostarosty
MČ Brno Kohoutovice. Hovoří anglicky a rusky, je ženatý, má dvě děti.
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 (*1965)
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.
Jana Vaculíková (*1955)
člen dozorčí rady (zástupce zaměstnanců) od 11. 5. 2011
Vystudovala gymnázium, v roce 1975 nastoupila do společnosti BVV jako skladová účetní,
při zaměstnání vystudovala střední ekonomickou školu a postupně se vypracovala až do současné
pracovní pozice vedoucí odboru účetnictví - hlavní účetní.
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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. 17.12.2009 byl
jmenován do funkce generálního ředitele Veletrhy Brno. Hovoří plynule německy, anglicky a rusky, je
ženatý a má dvě děti.
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.
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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.
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.

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 · 37

Struktura společnosti

Představenstvo
Herbert Vogt		
Jiří Kuliš		
Werner Dornscheidt
Helmut Winkler		
Norbert M. Schmidt
Egbert Zündorf		
Stanislav Michalík
Jiří Zorník		
Miloslav Humpolíček

Dozorčí rada
předseda
místopředseda
člen
člen		
člen		
člen
člen
člen
člen

Roman Onderka předseda
Dirk Elbers
místopředseda
Jana Vaculíková člen (zástupce zaměstnanců)

Generální ředitel
Jiří Kuliš

Úsek
generálního ředitele

Ekonomický úsek

Ekonomika

Egbert F. Zündorf

Jaroslav Rubeš

Obchodní úsek

Obchodní ředitel

Norbert M. Schmidt

Tomáš Moravec

Vnější vztahy

Odbor komunikací

Odbor marketingu

Odbor právní

Odbor personální

Radoslav Klepáč

David Pokorný

Jaroslav Bílek

Radek Mylbachr

Tomáš Kroupa

Odbor finanční

Odbor účetnictví

Odbor nákupu

Odbor informatiky

Jana Vaculíková

Ludmila Mannová

Odbor procesního
řízení a revize

Odbor controllingu

Martin Růžička

Vladimír Moravec

Martin Kaspar

Jiří Ševčík
Projektový tým 1

Projektový tým 2

Projektový tým 3

Projektový tým 4

Projektový tým 5

Projektový tým 6

Miloň Mlčák

Věra Menšíková

Gabriela Vargová

Karel Torn

Jiří Čikl

Jan Kuběna

Projektový tým 7

Projektový tým MSV

Projektový tým IBF

Jiří Rousek

Radim Tichý

Projektový tým typové
expozice

Projektový tým služby

Jana Štěpánková

Projektový tým
meziveletržní pronájmy
Jan Klimeš

Martin Škarka

Libor Urbánek

Technický úsek
Kamil Trávníček

Obchodní skupina 2

Projektový tým
realizace

Odbor rozpočtově
produkční

Radek Malý

Michal Čechura

Radek Nováček

pobočka
Düsseldorf

Realizace
Moskva

Marcel Zündorf

Jiří Mergeščík

Technická obsluha

Správa areálu

Provoz energetiky

Odbor logistiky

Petr Němec

Vladimír Piák

Jiří Plesl

Petr Blaha

38 · KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Odbor obchodně
technický
Lea Olšáková

Zpráva dozorčí rady
o kontrolní činnosti v roce 2011

V roce 2011 pracovala dozorčí rada společnosti
ve složení:
Roman Onderka
předseda
Dirk Elbers
člen
Petr Blaha
člen do 5.5. 2011
Jana Vaculíková
člen od 11.5. 2011
Dozorčí rada se v roce 2011 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 2011, prodejem
nemovitého majetku, záležitostmi týkajícími se
dceřiné společnosti BRNO INN, a.s.
a hospodářským plánem na rok 2012.
Dozorčí rada konstatuje, že výkon podnikatelské
činnosti byl v souladu s právními předpisy,
stanovami a usneseními valné hromady.
Dozorčí rada akciové společnosti přezkoumala
dne 23.4.2012 předloženou řádnou roční účetní
závěrku a dne 6.6.2012 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.

Dozorčí rada projednala návrh představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku za rok
2011 a s tímto návrhem vyslovila souhlas.
Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne
23.4.2012 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 6. června 2012
Roman Onderka
předseda dozorčí rady
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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 2011, 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 2011
ovládanou osobou: MSV (3.-7.10.2011), MEDICAL FAIR / REHAPROTEX (18.-21.10.2011).
• 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 2011 se týkal účasti ovládané osoby na veletržních akcích pořádaných
ovládající osobou EUROSHOP (26.2.-2.3.2011), INTERPACK (12.-18.5.2011), GIFA (28.6.-2.7.2011),
NEWCAST (28.6.-2.7.2011), A+A (18.-21.10.2011), TUBE (26.-30.3.2012).
• 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 (7.-10.6.2011),
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- v Rakouské republice
IFRA Vídeň (10.-12.10.2011),
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
EUROSHOP (26.2.-2.3.2011), GIFA (28.6.-2.7.2011), A+A (18.-21.10.2011), MEDICA (16.-19.11.2011)
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:
• 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 / 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 na základě těchto smluv nebyla v roce 2011
plnění v rozsahu stanoveném těmito smlouvami ze strany ovládající osoby poskytnuta ani ovládanou
osobou přijata.
• 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 2011 nebyl z této půjčky uhrazen ovládanou osobou
ovládající osobě smluvní úrok a tento byl zaúčtován jako závazek vůči ovládající osobě.
Mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly v posledním
účetním období, tj. v roce 2011, uzavřeny tyto smlouvy:
• dodatek ke smlouvě o obchodním zastoupení se společností Messe Düsseldorf Asia Pte. Ltd.,
3 HarbourFront Place, #09-02 HarbourFront Tower Two, Singapore 099254, jehož předmětem je
stanovení zastupovaných veletrhů a výše provize za získání vystavovatelů ze zastupovaného teritoria
pro roky 2011 a 2012.
Mezi propojenými osobami nebyly ze strany ovládané osoby v posledním účetním období, tj. v roce 2011,
uzavřeny jiné smlouvy ani učiněna jiná opatření v zájmu těchto osob.
Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě újma.
V Brně dne 30. března 2012
Představenstvo Veletrhy Brno, a.s.
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Veletrhy a výstavy v roce 2011
ř.

PROJEKT

Termíny
2011

1

GO – Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

13.-16.1.

2

REGIONTOUR – Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

13.-16.1.

3

STYL I. – Mezinárodní veletrh módy

15.-17.2.

4

KABO I. – Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

15.-17.2.

5

OPTA – Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

25.-27.2.

6

VINEX & HORECA Forum - Obchodní den vín, nápojů a jídla

2.3.

7

MOTOSALON 2011 - Mezinárodní veletrh motocyklů, příslušenství a oblečení (Praha)

3.-6.3.

8

PRODÍTĚ- Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

10.-13.3.

9

RYBAŘENÍ - Mezinárodní výstava rybářských potřeb

10.-13.3.

10

IBF – Mezinárodní stavební veletrh

12.-16.4.

11

SHK BRNO – Mezinárodní veletrh technických zařízení budov

12.-16.4.

12

MOBITEX – Mezinárodní veletrh bydlení

12.-16.4.

13

URBIS TECHNOLOGIE – Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

12.-16.4.

14

URBIS INVEST – Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

12.-16.4.

15

PRINTexpo - Mezinárodní veletrh technologií pro tisk, signmaking a signage

3.-6.5.

16

IDET - Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

10.-13.5.

17

PYROS/ISET - Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

12.-14.5.

18

STAINLESS - Mezinárodní kongres a veletrh korozivzdorných ocelí

17.-18.5.

19

VODOVODY-KANALIZACE - Mezinárodní vodohospodářská výstava

24.-26.5.

20

ENVIBRNO - Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

24.-26.5.

21

AUTOSALON BRNO – Mezinárodní veletrh osobních automobilů

4.-9.6.

22

NVHZZT - Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

23.-26.6.

23

PROPET – Mezinárodní výstava chovatelských potřeb

24.-26.6.

24

STYL II. – Mezinárodní veletrh módy

21.-23.8.

25

KABO II. – Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

21.-23.8.

26

MSV 2011 – Mezinárodní strojírenský veletrh

3.-7.10.

27

Transport a Logistika - Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

3.-7.10.

28

Medical Fair Brno/Rehaprotex - Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

18.-21.10.

29

WOOD-TEC - Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

18.-21.10.

30

SPORT Life - Mezinárodní sportovní veletrh

10.-13.11.

31

boat Brno - Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

10.-13.11.

32

Caravaning Brno - Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

10.-13.11.

33

VÁNOČNÍ TRHY

9.-18.12.

34

Stavební centrum EDEN 3000 - Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů

celoročně
12.-16.4., 10.-13.5., 24.-26.5.

Expodent - Veletrh stomatologie a ústní hygieny (Kongresové centrum Praha)

12.-14.10.

DUO CACIB - Mezinárodní výstava psů

5.-6.2.

Výstavy
psů

INTERCANIS - Mezinárodní výstava psů

25.-26.6.

MNVP - Moravskoslezská národní výstava psů

17.-18.9.

ITEA BRNO/MODELÁŘ - Veletrh hraček a her / Veletrh modelů a modelářství

10.-13.3.

AMPER / OPTONIKA - Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky / Veletrh optické a fotonické
techniky

29.3.-1.4.

Neauditované

Ochrana před povodněmi

Terinvest

AUDITOVANÉ PROJEKTY CELKEM

HOSTUJÍCÍ AKCE
CELKEM ZA ROK 2011
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VÝSTAVNÍ PLOCHA (m2)
PRONAJATÁ

Předváděcí

1 922
5 387

NÁVŠTĚVNOST CELKEM (osob)
CELKEM

z toho
zahraničí

1 700

3 622

198

1 570

6 957

313

4 431

1 812

6 243

1 164

3 320

481

3 801

489

3 191

450

3 641

973

600

1 573

5 091

1 425

2 985

1 400

1 746

VYSTAVOVATELÉ

CELKEM

z toho
zahraničí

% zahraničních
návštěvníků

Počet zemí

33 242

498

1,5 %

24

6 572

1 000

15,2 %

23

216

5 126

503

9,8 %

60

3 428

29

0,8 %

6 516

460

38 818

4

0,0 %

4 385

118

1 000

2 746

0

29 919

0

29 919

4 956

0

4 956

4 001

240

4 241

258

1 264

0

1 264

0

584

0

584

66

3 668

600

4 268

110

9 640

20 307

29 947

1 195

2 920

2 836

5 756

115

2 218

0

2 218

1 724

5 512

355

5 867

160

691

0

691

92

21 164

10 700

31 864

76

6 036

13 526

19 562

344

2 207

3 700

5 907

104

4 211

2 456

6 667

1 246

3 234

378

3 612

607

37 701

1 053

38 754

7 508

2 418

69

2 487

399

3 190

2 900

6 090

144

10 315

396

10 711

1 261

8 640

14 059

22 699

1 873

1 389

2 060

3 449

518

5 123

1 425

6 548

144

3 992

1 360

5 352

54

55 625

5 524

0

5 524

0

101 089

209 563

88 858

298 421

24 029

691 329

2 555

0

2 555

0

314

63

377

12

17 348

0

17 348

103

7 025

0

7 025

0

4 309

0

4 309

28

0

6 000

6 000

0

0

13 200

13 200

0

42 300

298 209

298 209

241 114

406 330

647 444

24 172

876 654

Zastoupené
firmy

CELKEM

z toho
zahraničí

Počet zemí

155

23

11

15

423

74

8

249

259

67

11

5

120

23

9

6

12

81

16

7

72

4

60

6

3

1

3

96

3

4

0

97

9

3

3

67

0

1

0

2 655

482

105

18

79

358

149

14

8

8

42 994

66 326

255

1 849

0,6 %

2,8 %

11

41

5 071

797

15,7 %

21

30 935

1 442

4,7 %

46

1 031

302

29,3 %

30

6 448

517

8,0 %

26

96 000

663

0,7 %

20

102

9

6

1

22

0

1

5

47

4

2

1

111

14

7

9

131

42

20

80

88

8

7

24

133

104

16

0

155

14

10

0

33

5

5

0

188

7

4

17

182

20

10

8

137

9

5

1

223

65

15

26

104

25

11

8

1 218

457

22

245

115

37

10

14

45 346

347

0,8 %

21

6 572

796

12,1 %

28

79 296

6 601

8,3 %

65

9 471

583

6,2 %

18

145

11

9

55

14 089

1 146

8,1 %

28

213

30

10

0

285

83

13

3

40

7

7

0

33

5

4

0

1

301

7

4

0

1

198

0

1

0

89

6 193

1 303

45

935

30

0

1

0

2 100

26

2

2

0

11 782

98

10

4

0

7 000

49

3

3

0

6 396

1 318

45

935

43 850

2 745

20 077

6,3 %

4,1 %

37

122 143
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Finanční
část
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce
k 31. 12. 2011 konsolidovaného celku
Veletrhy Brno, a.s. a BRNO INN, a.s.
(v tisících Kč)
1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vlastníci společnosti

Obecné údaje mateřského podniku

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2011 jsou:
Veletrhy Brno, a.s.			
74,17 %
25,83 %
Českomoravská investiční, a.s.		

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 2011 jsou:
61,0 %
Messe Düsseldorf GmbH
34,0 %
Statutární město Brno		
Ostatní				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 2011
Veletrhy Brno, a.s.
Členové představenstva
Herbert Vogt (předseda)
Jiří Kuliš (místopředseda)
Werner Matthias Dornscheidt
Egbert F. Zündorf
Miloslav Humpolíček
Jiří Zorník
Helmut Winkler
Stanislav Michalík
Norbert M. Schmidt
Členové dozorčí rady
Roman Onderka
Dirk Elbers
Jana Vaculíková

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 31.12.2011.
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 kladného 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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Obchodní společnosti s majetkovou účastí Veletrhy Brno, a.s., nezahrnuté do konsolidačního celku
Majetkové účasti
Celkový
zisk (+)
ztráta (-)
za rok
2011 *

Vlastní
kapitál
k 31.12.2011*

Pořizovací
cena

Účetní
netto
hodnota k
31.12.2011

Účetní netto
hodnota
k 31.12.2010

Vlastnický
podíl v %

počet
akcií

Nominální
hodnota
akcie v Kč

ALBERGA,a.s.
v likvidaci, v konkurzu

49 %

-

-

-

-

20 000

-

-

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

100 %

-

-

7

120

100

100

100

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

100 %

-

-

626

-857

620

620

620

CENTREX mezinárodní
sdružení

25 %

-

-

-150

201

21

21

23

EXPO restaurace, a. s.

100 %

300

5 000

-1 233

4 059

2 100

2 100

2 100

Vlečka BVV společnost
s ručením omezeným

100 %

-

-

43

241

100

100

100

75,10 %

-

-

-33

1 360

668

668

734

Kongresové centrum
Brno, a. s.

66 %

66

10 000

-35

1 425

660

660

660

Vystavki Brno, o.o.o.

100 %

-

-

57

1 979

500

500

500

24 769

4 769

4 837

BD-Expo Kft.

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.
* Údaje převzaty z neauditovaných účetních
závěrek společností.

Stanislava Michalíka a pana Jiřího Zorníka
do funkce člena představenstva a pana
Romana Onderky do funkce člena dozorčí rady
na mimořádné valné hromadě konané dne
24.3.2011,

V roce 2011 neměla společnost z dlouhodobého
finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých
dividend.

• zánik funkce člena dozorčí rady pana Petra
Blahy uplynutím funkčního období ke dni
5. května 2011,

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

• volba paní Jany Vaculíkové do funkce člena
dozorčí rady na základě voleb člena dozorčí
rady za zaměstnance konaných dne
11. května 2011,

ALBERGA,a.s. v likvidaci, v konkurzu:
Brno, Zeleného 72
BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o.:
Brno, Výstaviště 1
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.:
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
BD-Expo Kft.:
Budapest, Maros utca 12/b, Maďarsko
Kongresové centrum Brno, a. s.:
Brno, Výstaviště 1
Vystavki Brno, o.o.o.:
Moskva, Krasnogvardejski proezd 12/3, Rusko
Změny v obchodním rejstříku
společnosti Veletrhy Brno, a.s.
V roce 2011 byly provedeny následující změny
v představenstvu a dozorčí radě společnosti:
• odvolání pana Miloslava Humpolíčka, pana
Daniela Rychnovského a pana Jiřího Zlatušky
z funkce člena představenstva a pana
Romana Onderky z funkce člena dozorčí rady
na mimořádné valné hromadě konané dne
24.3.2011,
• volba pana Miloslava Humpolíčka, pana

• odvolání z funkce člena představenstva
a následná volba do funkce člena
představenstva pana Herberta Vogta, pana
Egberta F. Zündorfa, pana Wernera M.
Dornscheidta a pana Helmuta Winklera
na řádné valné hromadě konané dne
16. června 2011,
• volba pana Romana Onderky do funkce
předsedy dozorčí rady na zasedání dozorčí rady
konaném dne 24. března 2011,
• volba pana Herberta Vogta do funkce předsedy
představenstva na zasedání představenstva
konaném dne 30. září 2011.
V roce 2011 byly provedeny další následující
změny:
• Mimořádná valná hromada konaná dne
24. března 2011 schválila změnu formy všech
akcií společnosti z akcií na jméno na akcie
na majitele.

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.
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• 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

(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.
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(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

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 %

Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému
hmotnému majetku na základě porovnání
zůstatkové hodnoty budov a pozemků s jejich
tržním oceněním.
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
schopnosti svých zákazníků a věkové struktury
pohledávek.
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny k zásobám
s nízkou obrátkou a bez obrátky.

Rezervy
Rezerva na audit je tvořena na základě smlouvy.
Rezerva na nevybranou dovolenou je
k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy
nevybrané dovolené za dané účetní období a
průměrných mzdových nákladů včetně nákladů
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle
jednotlivých zaměstnanců.
Společnost vytváří rezervu na penále vzniklé
v souvislosti s dodatečným daňovým přiznáním
k dani z příjmů právnických osob za rok 2009
a 2008.
Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost
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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.
Společnost Brno Inn, a.s. vytváří rezervu
na nevyplacenou manažerskou odměnu.
(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
• pro přepočet faktury v cizí měně
od tuzemského dodavatele používá účetní
jednotka kurz dodavatele uvedený na faktuře

transakcí je průběžně vyhodnocována.
Zajišťovací úrokové swapy jsou k datu účetní
závěrky přeceněny na reálnou hodnotu a příslušná
část tohoto přecenění odpovídající efektivnímu
zajištění je účtována na účet oceňovacích rozdílů
ve vlastním kapitálu společnosti. Změna reálné
hodnoty úrokových swapů, která se váže k části
nezařazené do zajišťovacího vztahu, je účtována
přes výkaz zisku a ztráty.
(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.

• k 31. 12. 2011 byly pohledávky a závazky
přepočteny kurzem ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny
ve výsledku hospodaření.

(i) Daň z příjmů

(g) Zajišťovací účetnictví

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.

V souladu s účetními předpisy se společnost
rozhodla od 1. ledna 2011 aplikovat zajišťovací
účetnictví pro vykazování dopadů ze zajištění
úrokových rizik.
Společnost používá pro zajištění úrokových
rizik plynoucích z úvěrové smlouvy s pohyblivou
úrokovou sazbou úrokový swap, za který platí
pevný úrok a získává pohyblivou úrokovou sazbu,
čímž snižuje riziko změny hodnoty budoucích
peněžních toků z úrokových plateb.
Při aplikaci zajišťovacího účetnictví společnost
postupuje podle českého účetního standardu
pro finanční instituce č. 110 Deriváty.

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.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze
tehdy, je-li pravděpodobné, že bude
v následujících účetních obdobích uplatněna.
(j) Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků,
bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž
doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem
k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Deriváty
Společnost používá zajišťovací deriváty (úrokové
swapy) sloužící k omezení úrokových rizik
spojených s platbou úroků z úvěru. Zajištění je
plně v souladu se strategií mateřské společnosti
pro řízení rizik. O všech swapových transakcích
je vedena dokumentace a efektivita jednotlivých
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3. Změna účetních metod a postupů
Společnost změnila k 1. lednu 2011 vykazování
nákladů na nevybranou dovolenou. Za rok končící
31. prosincem 2010 byl náklad účtován v rámci
Dohadných účtů pasivních ve výši 3 454 tis. Kč.
K 31. prosinci 2011 společnost o daném nákladu

účtuje na řádku Ostatních rezerv ve výši 2 387 tis. Kč.
Dále společnost rozhodla od 1. ledna 2011 aplikovat zajišťovací účetnictví (viz bod 2 g)). Dopad této
změny je popsán v bodě 11.
4. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná
práva

Software

Ostatní DNM

Nedok. DNM

Celkem

2 689

122 252

5 506

2 992

133 439

Přírůstky

-

12 400

-

663

13 063

Úbytky

-

-

-189

-

-189

Přeúčtování

4 840

2 992

-

-2 992

4 840

Zůstatek k 31.12.2011

7 529

137 644

5 317

663

151 153

2 680

82 799

2 293

-

87 772

76

12 632

494

-

13 202

Oprávky k úbytkům

-

-

-189

-

-189

Přeúčtování

-

-

-

-

-

2 756

95 431

2 598

-

100 785

-

-

-

-

-

Změna stavu opr.položek

1 840

-

-

-

1 840

Zůstatek k 31.12.2011

1 840

-

-

-

1 840

9

39 453

3 213

2 992

45 667

2 933

42 213

2 719

663

48 528

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2011

Oprávky
Zůstatek k 1.1.2011
Odpisy

Zůstatek k 31.12.2011
Opravné položky
Zůstatek k 1.1.2011

Zůstatková hodnota 1.1.2011
Zůstatková hodnota 31.12.2011

Ve sledovaném roce se společnost BRNO INN, a.s., vzhledem k současné ekonomické a finanční situaci
domácí a světové ekonomiky, rozhodla ukončit projekt Wellness centrum. Dosud realizované výdaje
prezentovány jako „Nedokončený hmotný majetek“ se na základě odborného posouzení rozdělily
na (i) částku Kč 4 840 tis., která byla převedena do nehmotného majetku, a (ii) částku Kč 1 713 tis.
(představující náklady vynaložené na projekt, které v budoucnu již nebudou využity), která byla
odepsána do nákladů společnosti.
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(b) Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

Stavby

Stroje a zařízení

Oceň. rozdíl k
nabyt. majetku

Jiný DHM

Nedok. hmotný
majetek a poskytnuté
zálohy na DHM

Celkem

71 228

4 092 166

726 482

461 512

871

7 448

5 359 707

-

11 214

5 480

-

3 128

19 822

-49

-

-14 892

-

-

-1 849

-16 790

-

77

579

-

-

-5 496

-4 840

71 179

4 103 457

717 649

461 512

871

3 231

5 357 899

Zůstatek k 1.1.2011

-

1 667 053

626 156

282 035

-

-

2 575 244

Odpisy

-

116 478

28 482

30 767

-

-

175 727

Oprávky k úbytkům

-

-

-14 892

-

-

-

-14 892

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

-

Zůstatek k 31.12.2011

-

1 783 531

639 746

312 802

-

-

2 736 079

Zůstatek k 1.1. 2011

-

-

-

-

-

-

-

Změna stavu opr.

-

10 708

-

-

-

-

10 708

Zůstatek k 31.12.2011

-

10 708

-

-

-

-

10 708

Zůst. hodn. 1.1.2011

71 228

2 425 113

100 326

179 477

871

7 448

2 784 463

Zůst. hodn. 31.12.2011

71 179

2 309 218

77 903

148 710

871

3 231

2 611 112

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2011
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31.12.2011
Oprávky

Opravné položky

Majetek zatížený zástavním právem je uveden v bodě 16.
5. Najatý majetek
(a) Finanční leasing
Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků
a budovy parkovacího domu následovně:
2011

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

2010

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

Leasingové
splátky celkem

Zaplaceno
k 31.12.2011

Splatno
do 1 roku

Splatno
od 1 do 5 let

Splatno
v následujících
letech

378 192

225 651

17 440

69 730

65 371

6 413

1 689

1 420

3 304

-

384 605

227 340

18 860

73 034

65 371

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

17 592

70 390

83 589

5 510

1 442

1 017

3 051

-

385 172

209 533

18 609

73 441

83 589

* Částka leasingových splátek celkem v roce 2010 a 2011 se liší, neboť jejich kalkulace je závislá na 6M
PRIBORU.
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(b) Operativní leasing
Společnost měla najaty 4 osobní vozy formou operativního leasingu do 22. listopadu 2011, náklad
za období leden až listopad 403 tis. Kč (2010 – 451 tis. Kč).
6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je veden v operativní evidenci v pořizovacích cenách 223 567 tis. Kč
(2010 – 232 010 tis. Kč).
7. Finanční majetek
Dlouhodobý
Dlouhodobý finanční majetek představuje půjčka společnosti BACA Leasing Alfa, s.r.o. ve výši
40 342 tis. Kč (2010 – 35 478 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 4 769 tis. Kč
(2010 – 4 837 tis. Kč).
Krátkodobý
Společnost BRNO INN a.s. vlastní depozitní směnku vystavenou Československou obchodní bankou,
a to v nominální hodnotě 16 001 tis. Kč se splatností leden 2012 (2010 – 24 009 tis. Kč se splatností
leden 2011).
Dále zůstatek obsahuje hodnotu finančních prostředků na bankovních účtech a pokladnách ve výši
247 159 tis. Kč (2010 – 200 693 tis. Kč).
8. Zásoby
Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám ve výši 258 tis. Kč (2010 – 381 tis. Kč)
z důvodu zboží s nízkou obrátkou a bez obrátky.
9. Pohledávky
a) Celkové dlouhodobé pohledávky brutto jsou ve výši 1 114 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 1 304 tis. Kč),
není k nim tvořena opravná položka a představují zejména půjčky zaměstnancům ve výši 1 114 tis. Kč
(2010 – 644 tis. Kč).
b) Celkové krátkodobé pohledávky brutto jsou ve výši 86 727 tis. Kč
(k 31. prosinci 2010 – 86 219 tis. Kč), k nim je vytvořená opravná položka ve výši 28 390 tis. Kč
(k 31. prosinci 2010 – 31 269 tis. Kč). Celkové krátkodobé pohledávky jsou tedy vykázány ve výši
58 337 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 54 950 tis. Kč).
Krátkodobé pohledávky obsahují:
1) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 64 086 tis. Kč (2010 – 70 570 tis. Kč), ze kterých
53 003 tis. Kč (2010 – 57 439 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka
k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2011 činila 28 390 tis. Kč (2010 – 31 269 tis. Kč). V rámci
konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné pohledávky z obchodních vztahů ve výši 310 tis. Kč
(2010 – 213 tis. Kč).
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2) Daňové pohledávky 14 730 tis. Kč
(2010 – 10 732 tis. Kč), opravná položka se
netvoří.

3) Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění 5 884 tis. Kč
(2010 – 6 396 tis. Kč)

3) Poskytnuté zálohy brutto 4 589 tis. Kč
(2010 – 2 865 tis. Kč), opravná položka se netvoří.

4) Daňové závazky 2 024 tis. Kč
(2010 – 2 477 tis. Kč)

4) Dohadné účty aktivní a jiné pohledávky brutto
3 322 tis. Kč (2010 – 2 052 tis. Kč), opravná
položka se netvoří.

5) Krátkodobé přijaté zálohy 35 004 tis. Kč
(2010 – 29 181 tis. Kč), které představují
zaplacené zálohy na projekty následujícího roku
a ubytování v následujícím roce

10. Závazky
(a) Dlouhodobé závazky jsou ve výši
632 691 tis. Kč (2010 – 569 305 tis. Kč) a
představují dlouhodobé závazky z obchodních
vztahů 38 049 tis. Kč (2010 – 38 049 tis. Kč),
závazky – ovládající a řídící osoba 486 441 tis.
Kč (2010 – 455 805 tis. Kč), jiné závazky z titulu
reálné hodnoty úrokových swapů 81 797 tis. Kč
(2010 – 40 322 tis. Kč)
a odložený daňový závazek 26 404 tis. Kč
(2010 – 35 129 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 139 001 tis. Kč
(2010 – 166 283 tis. Kč) a obsahují:
1) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
51 466 tis. Kč (2010 – 33 135 tis. Kč), ze kterých
4 571 tis. Kč představují závazky po lhůtě
splatnosti (2010 – 3 424 tis. Kč). V rámci
konsolidačního celku byly vyloučeny vzájemné
závazky z obchodních vztahů ve výši 310 tis. Kč
(2010 – 213 tis. Kč).
2) Závazky k zaměstnancům 38 914 tis. Kč
(2010 – 80 056 tis. Kč)
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6) Dohadné účty pasivní a jiné závazky 5 709 tis.
Kč (2010 – 15 038 tis. Kč)
11. Deriváty
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny
následující finanční deriváty k obchodování:
Termínovaný
obchod

Datum
splatnosti

Opční
prémie

2011
Reálná
hodnota

2010
Reálná
hodnota

Úrokový
swap (IRS)

15.12.
2020

-

-81 124

-40 322

Úrokový
swap (IRS)

31.12.
2014

-

-673

660

-81 797

-39 662

Celkem

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě
2 g) byla změna reálné hodnoty odpovídající
efektivnímu zajištění ve výši 38 486 tis. Kč
(snížená o odloženou daň) účtována na účet
oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu
společnosti a změna reálné hodnoty ve výši
2 316 tis. Kč odpovídající části nezařazené
do zajišťovacího vztahu byla účtována přes výkaz
zisku a ztráty.

12. Vlastní kapitál konsolidačního celku
31.12.2011

31.12.2010

1 258 375

1 258 375

Kapitálové fondy

-3 064

28 207

Rezervní fondy, nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku

35 651

36 082

Výsledek hospodaření minulých
let

-21 161

67 503

Výsledek hospodaření běžného
účetního období

-2 753

-91 772

1 267 048

1 298 395

31.12.2011

31.12.2010

62 000

69 200

-10

1

Menšinové fondy ze zisku včetně
nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let

-2 345

-69

Menšinový výsledek hospodaření
běžného účetního období

-23

- 2 548

Menšinový vlastní kapitál celkem

59 622

66 584

Základní kapitál

Vlastní kapitál celkem

Menšinový vlastní kapitál
Menšinový základní kapitál
Menšinové kapitálové fondy

13. Kladný konsolidační rozdíl
K 31.12.2011 činí zůstatek kladného
konsolidačního rozdílu 15 519 tis. Kč
(2010 – 21 878 tis. Kč).
14. Odměna auditora
Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku
vynaložily v roce 2011 za audit 998 tis. Kč
(2010 – 1 236 tis. Kč) a za ostatní ověřovací služby
208 tis. Kč (2010 - 78 tis. Kč).
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15. Rezervy

Rezerva na
penále FÚ

Rezerva na
daň z příjmů
provozovna
Düsseldorf

Celkem

0

0

2 908

4 768

350

2 467

4 000

1 044

7 861

-1 500

-360

-

-

-

-1 860

Rozpuštění

-

-

-

-

-2 908

-2 908

Zůstatek k
31.12.2011

0

350

2 467

4 000

1 044

7 861

Zůstatek
31.12.2011

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

951 851

127 000

449 000

375 851

951 851

127 000

449 000

375 851

Zůstatek
k 1.1.2011
Tvorba
Čerpání

Rezerva
zákonná
na opravu
výtahů

Rezerva na
audit

Rezerva na
nevybranou
dovolenou a
man. odměny

1 500

360

-

16. Bankovní úvěry a výpomoci
2011
Úvěr konsorcium
bank v CZK

Splatnost

Úrok. sazba

15.12.2020

3M PRIBOR +
marže

Celkem

Úvěrová smlouva obsahuje řadu finančních i nefinančních podmínek, které společnost k 31. 12. 2011
plní.
2010

Zůstatek
31.12.2010

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

3M PRIBOR +
marže

1 068 906

117 062

420 000

531 844

3M PRIBOR +
marže

24 000

6 000

18 000

1 092 906

123 062

438 000

Splatnost

Úrok. sazba

Úvěr konsorcium
bank v CZK

15.12.2020

UniCredit Bank
Czech Republic,
a.s.

31.12.2014

Celkem
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531 844

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 Brnoměsto, 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,
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,
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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.
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 bylo
financování části kupní ceny pozemků.
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17. Informace o tržbách
2011

2010

1 230 132

1 198 489

Z toho tuzemsko

859 305

885 692

Z toho země EU

291 088

263 211

Z toho ostatní země

79 739

49 586

Tržby z finanční činnosti

23 071

28 736

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží

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.

2011

2010

2011

2010

749

658

254

-11

1 435

1 697

797

412

Kongresové centrum Brno, a.s.

2

2

30

30

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

-

-

-

-

5 550

9 279

187

180

Messe Düsseldorf North America

-

34

-

-

BD-Expo Kft.

-

-

-

-

CENTREX mezinárodní sdružení

-

-

-

-

Vystavki Brno, o.o.o.

1

-

441

192

7 737

11 670

1 709

803

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
EXPO restaurace, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH

Celkem

Zůstatek pohledávek Messe Düsseldorf k 31. prosinci 2010 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
31.12.2011

Nákladové úroky
v roce 2011

Dlouhodobé
závazky k
31.12.2010

Nákladové úroky
v roce 2010

428 786

16 827

399 807

16 611

57 534

-

55 884

-

121

8

114

8

486 441

16 835

455 805

16 619
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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

2011

2010

2011

2010

685

1 412

6 138

5 831

7 380

10 025

8 362

8 367

Kongresové centrum Brno, a.s.

24

29

300

360

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

16

19

290

290

106 849

74 207

4 393

39 536

-

146

-

-

525

395

368

866

CENTREX mezinárodní sdružení

-

-

148

158

Vystavki Brno, o.o.o.

1

15

14 135

11 325

115 480

86 248

34 134

66 733

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
EXPO restaurace, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf North America
BD-Expo Kft.

Celkem

d. Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
Představenstvo

Průměrný počet členů
Odměny z titulu výkonu funkce

Dozorčí rada

2011

2010

2011

2010

12

11

6

6

3 198

2 970

883

900

19. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a osobní náklady za rok 2011 a 2010:
2011
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

2010
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

Počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální náklady

422

133 147

45 334

6 758

61

48 945

13 975

860

483

182 092

59 309

7 618

Počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální náklady

447

139 893

48 020

3 241

66

52 099

14 510

462

513

191 992

62 530

3 703
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20. Daň z příjmů
a. Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje vratku doměrku daně z příjmu za rok 1996 ve výši -39 926 tis. Kč, snížení
daňové povinnosti za rok 2005 ve výši -281 tis. Kč, upřesnění odhadu daně 2010 provozovny Düsseldorf
ve výši -994 tis. Kč a dále dodatečné přiznání za rok 2008 ve výši 7 371 a za rok 2009 ve výši 7 487 tis. Kč.
S ohledem na očekávanou daňovou ztrátu za rok 2011 nebyla tvořena rezerva na daň z příjmů.
b. Odložená daň
Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazuje k rozvahovému dni odložený daňový závazek ve výši
24 882 tis. Kč (2010 - 32 529 tis. Kč), společnost BRNO INN, a.s. ve výši 1 522 tis. Kč
(2010 - 2 600 tis. Kč).
Pohledávky

Závazky

Rozdíl

2011

2010

2011

2010

2011

2010

-

-

-36 152

-35 852

-36 152

-35 852

587

367

-

-

587

367

Zásoby

48

72

-

-

48

72

Rezervy

469

-

-

-

469

-

Přecenění majetku a závazků účtované
proti vlastnímu kapitálu

7 312

-

-

-

7 312

-

Ostatní dočasné rozdíly

1350

293

-18

-9

1 332

284

Odložená daňová pohledávka/(závazek)

9 766

732

-36 170

-35 861

-26 404

-35 129

Dlouhodobý majetek
Pohledávky

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 % (2010 – 19 %).
Společnost Veletrhy Brno, a.s. vykazovala k 31.12.2011 nulový daňový základ (2010 – daňová ztráta
77 543 tis. Kč), společnost BRNO INN, a.s. také vykazovala k 31.12.2011 nulový daňový základ
(2010 – daňová ztráta 7 019 tis. Kč). V souladu s postupy uvedenými v bodě 2 (i) se o odložené daňové
pohledávce z minulých daňových ztrát rozhodly neúčtovat.
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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 se
dosud nekonalo ústní jednání. Žalobce se navíc
v rámci sporu o neplatnost kupní smlouvy
domáhal 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. Krajský soud v Brně jako
soud odvolací usnesení soudu I. instance dne
22.2.2011 potvrdil. V roce 2012 žalobce podal
návrh Městskému soudu v Brně o přerušení daného
řízení, žalovaní, společnost BRNO INN, a.s.
a Veletrhy Brno, a.s., se k návrhu připojili.
• 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
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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. V roce 2012
žalobce podal návrh Krajskému soudu v Brně
o přerušení daného řízení, žalovaný, společnost
BRNO INN, a.s., se k návrhu připojil.
• 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.

společnosti TISKÁRNA EXPODATA-DIDOT, spol.
s r.o., se sídlem Brno, Výstaviště 1, IČ 60723921.
Zástavní právo k těmto movitým věcem bylo
Mgr. Jaroslav Svoboda, SKP TOSCARIA spol. s r.o.
založeno zástavní smlouvou uzavřenou ve formě
Veletrhy Brno, a.s.
notářského zápisu dne 10.10.2003 a téhož dne
o zaplacení částky 32,000.000,00 Kč.
byla zástava zapsána do Rejstříku zástav.
V souladu s čl. XI. odst. 1 v.u. smlouvy o nájmu
Jedná se o žalobu bývalého konkurzního věřitele
nebytových prostor provedly smluvní strany v roce
v.u. úpadce, který se domáhá uspokojení mimo
2006 opětovné ocenění věcí tvořících předmět
konkurz (vzal svoji přihlášku z konkurzu zpět).
zástavy a aktualizovaly její předmět i rozsah.
Veletrhy Brno, a.s. již uhradila na základě
V důsledku toho se společnost dne 29.08.2006
pravomocného rozsudku o zamítnutí vylučovací
vzdala zástavního práva založeného zástavní
žaloby částku 32 mil. Kč jako částku odpovídající
výši zajištění do konkurzní podstaty. Následně byly smlouvou ze dne 10.10.2003 a současně uzavřela
k zajištění pohledávek z v.u. smlouvy
předmětné nemovitosti ve vlastnictví společnosti
o nájmu nebytových prostor ze dne 01.04.2003 se
Veletrhy Brno, a.s. vyloučeny SKP z majetkové
podstaty úpadce a zástavní právo k nim vymazáno společností TISKÁRNA EXPODATA-DIDOT, spol.
s r.o. dne 29.08.2006 novou zástavní smlouvu
z katastru nemovitostí. Toto plnění bylo tedy dle
ve formě notářského zápisu ke strojům
názoru žalovaných po právu a vylučuje povinnost
ve vlastnictví zástavce. Na jejím základě byla
jeho opakovaného poskytnutí. Spor je veden
příslušná nová zástava zajišťující pohledávky výše
od r. 2009 (KS v Brně sp. zn: 55 Cm 91/2009,
usnesením VS v Olomouci č.j.: Ncp 1325/2010-122 specifikované zapsána do Rejstříku zástav.
spor delegován na MS v Brně).
• Žaloba žalobce INEXA TECHNOLOGY LIMITED
proti žalovaným:

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

23. Významná následná událost
K datu sestavení konsolidované účetní závěrky
nejsou vedení společnosti známy žádné významné
následné události, které by ovlivnily účetní
závěrku k 31. prosinci 2011.
Sestaveno dne: 26. dubna 2012
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.
(v tisících Kč)
Sídlo:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1		
647 00 Brno		
Rok: 2011
Měsíc: 12
IČ: 25582518
Skutečnost v účetním období
Ozn.

AKTIVA

běžném

minulém

Aktiva celkem

3 085 120

3 214 994

B.

Dlouhodobý majetek

2 720 270

2 892 323

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

48 528

45 667

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

2 611 112

2 784 463

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

45 111

40 315

B.IV.

Kladný konsolidační rozdíl

15 519

21 878

C.

Oběžná aktiva

333 740

290 512

C.I.

Zásoby

11 129

9 556

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

1 114

1 304

C.III.

Krátkodobé pohledávky

58 337

54 950

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

263 160

224 702

D.

Časové rozlišení

31 110

32 159
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Skutečnost v účetním období
Ozn.

PASIVA

běžném

minulém

Pasiva celkem

3 085 120

3 214 994

A.

Vlastní kapitál

1 267 048

1 298 395

A.I.

Základní kapitál

1 258 375

1 258 375

A.II.

Kapitálové fondy

-3 064

28 207

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

35 651

36 082

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

-21 161

67 503

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů /+-/

-2 753

-91 772

B.

Cizí zdroje

1 731 404

1 833 262

B.I.

Rezervy

7 861

4 768

B.II.

Dlouhodobé závazky

632 691

569 305

B.III.

Krátkodobé závazky

139 001

166 283

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

951 851

1 092 906

127 000

117 062

z toho krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
C.

Časové rozlišení

27 046

16 753

D.

Menšinový vlastní kapitál

59 622

66 584

D.I.

Menšinový základní kapitál

62 000

69 200

D.II.

Menšinové kapitálové fondy

-10

1

D.III.

Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty
minulých let

-2 345

-69

D.IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

-23

-2 548
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Výkaz zisku a ztráty konsolidovaného
celku Veletrhy Brno, a.s. a Brno Inn, a.s.
(v tisících Kč)
Sídlo:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Rok: 2011
Měsíc: 12
IČ: 25582518
Skutečnost v účetním období
Ozn.

+

TEXT

běžném

minulém

Tržby za prodej zboží

24 174

23 581

Náklady vynaložené na prodané zboží

12 343

12 080

Obchodní marže

11 831

11 501

1 211 541

1 179 137

Výkonová spotřeba

695 071

714 204

Přidaná hodnota

528 301

476 434

Osobní náklady

253 100

262 095

Daně a poplatky

11 392

9 214

188 929

201 370

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

2 705

3 010

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

3 192

19 398

58

5 666

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

14 503

-6 239

Ostatní provozní výnosy

36 323

16 235

Ostatní provozní náklady

22 950

23 675

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

74 179

13 276

754

1 296

Výkony

+

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

*

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
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Náklady z finančního majetku

15 584

0

1

660

3 653

22 417

-15 584

0

Výnosové úroky

2 433

1 954

Nákladové úroky

89 231

100 428

Ostatní finanční výnosy

4 299

24 826

Ostatní finanční náklady

19 127

10 357

-104 524

-104 466

-27 756

2 140

-2 589

-93 330

0

0

187

990

-187

-990

-2 776

-94 320

-2 753

-91 772

-23

-2 548

-2 776

-94 320

-30 532

-92 180

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

*

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost

**

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady

*

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

***

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu
ekvivalence (+/-)
z toho:
Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů (+/-)
Menšinové podíly na výsledku hospodaření

****

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

*****

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním
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Nadpis

Perex.
Otext.
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Nadpis

Perex.
Otext.
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Finanční část Veletrhy Brno, a.s.
Příloha k roční účetní závěrce
k 31. prosinci 2011 (v tisících Kč)
1. Charakteristika a hlavní aktivity

Členové dozorčí rady

Vznik a charakteristika společnosti

Roman Onderka
Dirk Elbers
Jana Vaculíková

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 2011 jsou:
61,0 %
Messe Düsseldorf GmbH
34,0 %
Statutární město Brno		
Ostatní				5,0 %
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 3137.
Sídlo společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Česká republika
Identifikační číslo
25582518

Členové představenstva a dozorčí rady
k 31. prosinci 2011
Členové představenstva
Herbert Vogt (předseda)
Jiří Kuliš (místopředseda)
Miloslav Humpolíček
Egbert F. Zündorf
Werner M. Dornscheidt
Helmut Winkler
Norbert M. Schmidt
Jiří Zorník
Stanislav Michalík
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Prokuristé
Jaroslav Rubeš
Kamil Trávníček
Změny v obchodním rejstříku
V roce 2011 byly provedeny následující změny
v představenstvu a dozorčí radě společnosti:
• odvolání pana Miloslava Humpolíčka, pana
Daniela Rychnovského a pana Jiřího Zlatušky
z funkce člena představenstva a pana
Romana Onderky z funkce člena dozorčí rady
na mimořádné valné hromadě konané dne
24.3.2011,
• volba pana Miloslava Humpolíčka, pana
Stanislava Michalíka a pana Jiřího Zorníka
do funkce člena představenstva a pana
Romana Onderky do funkce člena dozorčí rady
na mimořádné valné hromadě konané dne
24.3.2011,
• zánik funkce člena dozorčí rady pana Petra
Blahy uplynutím funkčního období ke dni
5. května 2011,
• volba paní Jany Vaculíkové do funkce člena
dozorčí rady na základě voleb člena dozorčí
rady za zaměstnance konaných dne
11. května 2011,
• odvolání z funkce člena představenstva
a následná volba do funkce člena
představenstva pana Herberta Vogta, pana

Egberta F. Zündorfa, pana Wernera M.
Dornscheidta a pana Helmuta Winklera
na řádné valné hromadě konané dne
16. června 2011,
• volba pana Romana Onderky do funkce
předsedy dozorčí rady na zasedání dozorčí rady
konaném dne 24. března 2011,
• volba pana Herberta Vogta do funkce předsedy
představenstva na zasedání představenstva
konaném dne 30. září 2011.
V roce 2011 byly provedeny další následující
změny:
Mimořádná valná hromada konaná dne
24. března 2011 schválila změnu formy všech akcií
společnosti z akcií na jméno na akcie na majitele.

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

Stavby

lineární

Doba
odpisování
30-45 let

Objekty – kulturní památka
Stroje a přístroje
Automobily
Inventář
Výstavářské zařízení
Software, licence, jiný DHM

lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární

15 let
4-15 let
4 roky
2-8 let
2-5 let
3-4 roky

Software na zakázku
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku

lineární
lineární

8 let
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.

nebo v případě ostatního dočasného snížení
realizovatelné hodnoty.
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 hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému
hmotnému majetku na základě porovnání
zůstatkové hodnoty budov a pozemků s jejich
tržním oceněním.
Dlouhodobý finanční majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému
finančnímu majetku v konkurzu a likvidaci
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Rezervy

(g) Zajišťovací účetnictví

Rezerva na audit je tvořena na základě smlouvy.

V souladu s účetními předpisy se společnost
rozhodla od 1. ledna 2011 aplikovat zajišťovací
účetnictví pro vykazování dopadů ze zajištění
úrokových rizik.

Rezerva na nevybranou dovolenou je
k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy
nevybrané dovolené za dané účetní období
a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle
jednotlivých zaměstnanců.
Společnost vytváří rezervu na penále vzniklé
v souvislosti s dodatečným daňovým přiznáním
k dani z příjmů právnických osob za rok 2009
a 2008.
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.
(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
• pro přepočet faktury v cizí měně
od tuzemského dodavatele používá účetní
jednotka kurz dodavatele uvedený na faktuře
•

k 31. 12. 2011 byly pohledávky a závazky
přepočteny kurzem ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny
ve výsledku hospodaření.

Společnost používá pro zajištění úrokových
rizik plynoucích z úvěrové smlouvy s pohyblivou
úrokovou sazbou úrokový swap, za který platí
pevný úrok a získává pohyblivou úrokovou sazbu,
čímž snižuje riziko změny hodnoty budoucích
peněžních toků z úrokových plateb.
Při aplikaci zajišťovacího účetnictví společnost
postupuje podle českého účetního standardu
pro finanční instituce č. 110 Deriváty.
Deriváty
Společnost používá zajišťovací deriváty (úrokové
swapy) sloužící k omezení úrokových rizik
spojených s platbou úroků z úvěru. Zajištění je
plně v souladu se strategií mateřské společnosti
pro řízení rizik. O všech swapových transakcích
je vedena dokumentace a efektivita jednotlivých
transakcí je průběžně vyhodnocována.
Zajišťovací úrokové swapy jsou k datu účetní
závěrky přeceněny na reálnou hodnotu a příslušná
část tohoto přecenění odpovídající efektivnímu
zajištění je účtována na účet oceňovacích rozdílů
ve vlastním kapitálu společnosti. Změna reálné
hodnoty úrokových swapů, která se váže k části
nezařazené do zajišťovacího vztahu, je účtována
přes výkaz zisku a ztráty.
(h) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že
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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. Společnost za rok 2011 vykazuje
daňovou ztrátu, proto není daň vypočtena.
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.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících
účetních obdobích uplatněna.
(j) Klasifikace závazků
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
Společnost změnila k 1. lednu 2011 vykazování nákladů na nevybranou dovolenou. Za rok končící
31. prosincem 2010 byl náklad účtován v rámci Dohadných účtů pasivních ve výši 3 454 tis. Kč.
K 31. prosinci 2011 společnost o daném nákladu účtuje na řádku Ostatních rezerv ve výši
2 387 tis. Kč.
Dále společnost rozhodla od 1. ledna 2011 aplikovat zajišťovací účetnictví (viz bod 2 g)). Dopad této
změny je popsán v bodě 13.
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4. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná
práva

Software

Ostatní DNM

Nedok. DNM

Celkem

547

118 762

4 902

2 992

127 203

Přírůstky

--

12 315

--

663

12 978

Úbytky

--

--

--

--

--

Přeúčtování

--

2 992

- 2 992

--

547

134 069

4 902

663

140 181

538

79 328

1 689

--

81 555

Odpisy

9

12 597

494

--

13 100

Oprávky k úbytkům

--

--

--

--

--

Přeúčtování

--

--

--

--

--

547

91 925

2 183

--

94 655

Zůstatková hodnota 1.1.2011

9

39 434

3 213

2 992

45 648

Zůstatková hodnota 31.12.2011

0

42 144

2 719

663

45 526

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2011

Zůstatek k 31.12.2011
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2011

Zůstatek k 31.12.2011
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(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Jiný
DHM

Nedok.
hmotný
majetek a
poskytnuté
zálohy na
DHM

871

898

4 901 018

3 128

19 785

Pozemky

Stavby

Stroje a
zařízení

Oceň.
rozdíl k
nabyt.
majetku

63 822

3 823 716

550 199

461 512

-

11 214

5 443

-

-49

-

-11 738

-

-

-139

-11 926

-

77

579

-

-

-656

-

63 773

3 835 007

544 483

461 512

871

3 231

4 908 877

Zůstatek k 1.1.2011

-

1 550 159

459 447

282 035

-

-

2 291 641

Odpisy

-

110 416

22 589

30 767

-

-

163 772

Oprávky k úbytkům

-

-

-11 273

-

-

-

-11 273

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

-

Zůstatek k 31.12.2011

-

1 660 575

470 763

312 802

-

-

2 444 140

Zůstatek k 1.1. 2011

-

-

-

-

-

-

-

Změna stavu opr. položek

-

10 708

-

-

-

-

10 708

Zůstatek k 31.12.2011

-

10 708

-

-

-

-

10 708

Zůst. hodn. 1.1.2011

63 822

2 273 557

90 752

179 477

871

898

2 609 377

Zůst. hodn. 31.12.2011

63 773

2 163 724

73 720

148 710

871

3 231

2 454 029

Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2011
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31.12.2011
Oprávky

Opravné položky

Majetek zatížený zástavním právem je uveden v bodě 18.
Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2011 patřilo technické zhodnocení
na pavilonu E v hodnotě 6 031 tis. Kč.

82 · KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

5. Najatý majetek
(a) Finanční leasing
Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků
a budovy parkovacího domu následovně:
2011

Leasingové
splátky celkem

Zaplaceno
k 31.12.2011

Splatno
do 1 roku

Splatno
od 1 do 5 let

Splatno
v následujících
letech

378 192

225 651

17 440

69 730

65 371

5 482

1 579

1 234

2 669

-

383 674

227 230

18 674

72 399

65 371

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

17 592

70 390

83 589

4 612

544

1 017

3 051

-

384 274

208 635

18 609

73 441

83 589

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

2010

Budovy*
Osobní vozy
Celkem

* Částka leasingových splátek celkem v roce 2010 a 2011 se liší, neboť jejich kalkulace je závislá na 6M
PRIBORU.
(b) Operativní leasing
Společnost měla najaty 4 osobní vozy formou operativního leasingu do 22. listopadu 2011,
náklad za období leden až listopad 403 tis. Kč (2010 – 451 tis. Kč).
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6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je veden v operativní evidenci v pořizovacích cenách 223 567 tis. Kč
(2010 – 232 010 tis. Kč).
7. Finanční majetek
Dlouhodobý

počet akcií

Nominální
hodnota akcie
v Kč

Celkový
zisk (+)
ztráta (-)
za rok 2011

Vlastní kapitál
k 31.12.2011

Pořizovací
cena

Účetní netto
hodnota k
31.12.2011

Účetní netto
hodnota k
31.12.2010

-

-

-

-

20 000

0

0

74,17 %

17 800

10 000

-90

230 797

170 800

170 800

170 800

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

100 %

-

-

7

120

100

100

100

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

100 %

-

-

626

-857

620

620

620

CENTREX mezinárodní
sdružení

25 %

-

-

-150

201

21

21

23

EXPO restaurace, a.s.

100 %

300

5 000

-1 227

4 065

2 100

2 100

2 100

Vlečka BVV společnost
s ručením omezeným

100 %

-

-

43

241

100

100

100

75,10 %

-

-

94

1 530

668

668

734

66 %

66

10 000

-35

1 425

660

660

660

100 %

-

-

42

1 823

500

500

500

195 569

175 569

175 637

Majetkové účasti
ALBERGA,a.s.
v likvidaci, v konkurzu
BRNO INN, a. s.

BD-Expo Kft. *
Kongresové centrum
Brno, a.s.
Vystavki Brno, o.o.o. *

Vlastnický
podíl
v%
49 %

Celkem majetkové účasti

* K datu účetní závěrky nebyly známy údaje k 31.12.2011, proto jsou uvedeny údaje k 31.12.2010.
V případě účetních závěrek vykázaných v cizí měně jsou údaje uvedené v majetkových účastech
přepočteny kurzem ČNB k rozvahovému dni. S výjimkou BRNO INN, a.s. jsou údaje převzaty
z neauditovaných účetních závěrek.
V roce 2011 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. v likvidaci, v konkurzu: Brno, Zeleného 72
BRNO INN, a.s.: Brno, Křížkovského 20
BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o.: Brno, Výstaviště 1
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.: 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
BD-Expo Kft.: Budapest, Maros utca 12/b, Maďarsko
Kongresové centrum Brno, a.s.: Brno, Výstaviště 1
Vystavki Brno, o.o.o.: Moskva, Krasnogvardejski proezd 12/3, Rusko
Jiný dlouhodobý finanční majetek představuje půjčka společnosti BACA Leasing Alfa, s.r.o. ve výši
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40 342 tis. Kč (2010 – 35 478 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.
8. Zásoby
(a) Společnost vytvořila opravnou položku
k zásobám ve výši 258 tis. Kč (2010 – 381 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 62 174 tis. Kč (2010 – 68 412 tis. Kč),
ze kterých 51 652 tis. Kč (2010 – 56 091 tis.
Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.
Opravná položka k pochybným pohledávkám
k 31. prosinci 2011 činila 28 182 tis. Kč
(2010 – 31 010 tis. Kč).
(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí
49 754 tis. Kč (2010 – 31 444 tis. Kč), ze kterých
4 571 tis. Kč představují závazky po lhůtě
splatnosti (2010 – 3 424 tis. Kč).
(c) Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů činí
38 049 tis. Kč (2010 – 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
Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené
zálohy na projekty následujícího roku ve výši
34 265 tis. Kč (2010 – 29 099 tis. Kč).
11. Náklady příštích období
Náklady příštích období ve výši 29 510 tis. Kč
(2010 – 29 535 tis. Kč) zahrnují zejména časové
rozlišení nákladů za služby spojené s projekty
následujících let.
12. Výnosy příštích období
Výnosy příštích období ve výši 22 065 tis. Kč
(2010 – 12 371 tis. Kč) zahrnují zejména časové
rozlišení výnosů z projektů následujících let.

13. Deriváty
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny
následující finanční deriváty:
Termínovaný
obchod
Úrokový
swap (IRS)

Datum
splatnosti
15.12.
2020

Opční
prémie

2011
Reálná
hodnota

2010
Reálná
hodnota

-

-81 124

-40 322

-81 124

-40 322

Celkem

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě
2 g) byla změna reálné hodnoty odpovídající
efektivnímu zajištění ve výši 38 486 tis. Kč
(snížená o odloženou daň) účtována na účet
oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu
společnosti a změna reálné hodnoty ve výši
2 316 tis. Kč odpovídající části nezařazené
do zajišťovacího vztahu byla účtována přes výkaz
zisku a ztráty.
14. Opravné položky
Opravná
položka ke
stavbám

Opravná
položka k
zásobám

Opravná
položka k
pohledávkám

Celkem

-

381

31 010

31 391

10 708

-

Rozpuštění/
použití

-

-123

-2 828

-2 951

Zůstatek
k 31.12.2011

10 708

258

28 182

29 148

Zůstatek
k 1.1.2011
Tvorba

10 708

15. Základní kapitál
Základní kapitál
v tis. Kč

Zůstatek k 1.1.2011
125 837 535 akcií na jméno o nominální
hodnotě 10 Kč

1 258 375

Zůstatek k 31.12.2011
125 837 535 akcií na majitele o nominální
hodnotě 10 Kč

1 258 375
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16. Vlastní kapitál
(a) Vlastní kapitál společnosti
2010

2011

1 258 375

1 258 375

Změny základního kapitálu

0

0

Vlastní akcie

0

0

1 444

1 444

26 887

26 887

-298

-31 540

26 892

26 892

5 236

4 638

102 147

19 674

0

0

-82 473

19

1 338 210

1 306 389

Základní kapitál

Emisní ažio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného roku
Vlastní kapitál celkem

(b) Hospodářský výsledek roku 2010
Ztráta běžného období

-82 473

Úhrada z nerozděleného zisku minulých let

82 473

17. Rezervy

Rezerva na
penále FÚ

Rezerva na
daň z příjmů
provozovna
Düsseldorf

Celkem

0

0

2 908

3 268

350

2 387

4 000

1 044

7 781

-360

-

-

-

-360

-

-

-

-2 908

-2 908

350

2 387

4 000

1 044

7 781

Rezerva na audit

Rezerva na
nevybranou
dovolenou

Zůstatek
k 1.1.2011

360

Tvorba
Čerpání
Rozpuštění
Zůstatek
k 31.12.2011
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18. Bankovní úvěry
2011
Úvěr konsorcium
bank v CZK

Splatnost

Úrok. sazba

15.12.2020

3M PRIBOR +
marže

Celkem

2010
Úvěr konsorcium
bank v CZK

Splatnost

Úrok. sazba

15.12.2020

3M PRIBOR +
marže

Celkem

Zůstatek
31.12.2011

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

951 851

127 000

449 000

375 851

951 851

127 000

449 000

375 851

Zůstatek
31.12.2010

Splatno
do 1 roku

Splatno od
1 do 5 let

Splatno v násl.
letech

1 068 906

117 062

420 000

531 844

1 068 906

117 062

420 000

531 844

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 Brnoměsto, 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,
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;
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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 Brno-město, 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.
19. Informace o tržbách
2011

2010

1 132 341

1 095 503

Z toho tuzemsko

811 224

843 067

Z toho země EU

254 140

220 653

66 977

31 783

7 023

27 840

Tržby z prodeje vlastních služeb a zboží

Z toho ostatní země
Tržby z finanční činnosti

Provozovna Düsseldorf generovala v roce 2011 tržby ve výši 66 029 tis. Kč (2010 – 60 204 tis. Kč).
20. 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.

2011

2010

2011

2010

BRNO INN, a.s.

193

173

118

40

BVV FAIR TRAVEL s.r.o.

749

658

254

-11

1 435

1 697

797

412

Kongresové centrum Brno, a.s.

2

2

30

30

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

-

-

-

-

5 550

9 279

187

180

Messe Düsseldorf North America

-

34

-

-

BD-Expo Kft.

-

-

-

-

CENTREX mezinárodní sdružení

-

-

-

-

Vystavki Brno, o.o.o.

1

-

441

192

7 930

11 843

1 827

843

EXPO restaurace, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH

Celkem
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Zůstatek pohledávek Messe Düsseldorf k 31. prosinci 2010 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 31.12.2011

Nákladové úroky
v roce 2011

Dlouhodobé
závazky
k 31.12.2010

Nákladové úroky
v roce 2010

428 786

16 827

399 807

16 611

57 534

-

55 884

-

121

8

114

8

486 441

16 835

455 805

16 619

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

2011

2010

2011

2010

2 559

3 200

4 939

3 362

685

1 412

6 138

5 831

7 380

10 025

8 362

8 367

Kongresové centrum Brno, a.s.

24

29

300

360

Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným

16

19

290

290

106 849

74 207

4 393

39 536

-

146

-

-

525

395

368

866

CENTREX mezinárodní sdružení

-

-

148

158

Vystavki Brno, o.o.o.

1

15

14 135

11 325

118 039

89 448

39 073

70 095

BRNO INN, a.s.
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
EXPO restaurace, a.s.

Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf North America
BD-Expo Kft.

Celkem

(d) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
Představenstvo

Dozorčí rada

2011

2010

2011

2010

9

8

3

3

2 262

2 034

379

396

Tantiémy členům dozorčí rady

-

-

-

-

Ostatní plnění
(důchodové připojištění aj.)

-

-

-

-

Průměrný počet členů
Odměny z titulu výkonu funkce
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(e) Faktický koncern
Společnost nemá s většinovým akcionářem Messe Düsseldorf AG uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva
o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.
21. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a osobní náklady za rok 2011 a 2010:
2011
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

2010
Zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Celkem

počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální náklady

322

111 293

37 953

5 848

46

42 074

11 639

690

368

153 367

49 592

6 538

počet

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální náklady

338

117 209

40 205

2 339

49

43 776

11 680

264

387

160 985

51 885

2 603

22. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 4 897 tis. Kč (2010 – 4 848 tis. Kč). Žádné
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
23. Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky činí 1 493 tis. Kč (2010 – 2 016 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě
splatnosti.
24. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje vratku doměrku daně z příjmu za rok 1996 ve výši -39 926 tis. Kč, snížení
daňové povinnosti za rok 2005 ve výši -281 tis. Kč a odhad daně za zdaňovací období 2011 a upřesnění
odhadu daně 2010 provozovny Düsseldorf ve výši -994 tis. Kč a dále dodatečné přiznání za rok 2008
ve výši 7 371 tis. Kč a za rok 2009 ve výši 7 487 tis. Kč. S ohledem na očekávanou daňovou ztrátu za rok
2011 nebyla tvořena rezerva na daň z příjmů.
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(b) Odložená
Pohledávky

Závazky

Rozdíl

2011

2010

2011

2010

2011

2010

-

-

-33 407

-33 247

-33 407

-33 247

587

353

-

-

587

353

Zásoby

48

72

-

-

48

72

Rezervy

454

-

-

-

454

-

-

-

-

-

-

-

7 312

-

-

-

7 312

-

124

293

-

-

124

293

8 525

718

-33 407

-33 247

-24 882

-32 529

Dlouhodobý majetek
Pohledávky

Daňové ztráty
Přecenění majetku a závazků účtované
proti vlastnímu kapitálu
Ostatní dočasné rozdíly
Odložená daňová pohledávka/(závazek)

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová
sazba 19 % (2010 – 19 %).
Společnost vykazovala k 31.12.2011 nulový daňový základ (2010 – daňová ztráta 77 543 tis. Kč).
V souladu s postupy uvedenými v bodě 2 (i) se o odložené daňové pohledávce rozhodla neúčtovat.
25. 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 se dosud nekonalo ústní jednání. Žalobce
se navíc v rámci sporu o neplatnost kupní smlouvy domáhal 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.
Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesení soudu I. instance dne 22.2.2011 potvrdil.
• 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
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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.
• 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.
26. 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
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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.
27. Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení
společnosti známy žádné významné následné
události, které by ovlivnily účetní závěrku
k 31. prosinci 2011.
Sestaveno dne: 24. února 2012
Ing. Jiří Kuliš
místopředseda představenstva
Egbert F. Zündorf
člen představenstva
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Rozvaha Veletrhy Brno, a.s. v plném rozsahu
k 31. prosinci 2011 (v tisících Kč)
Sídlo:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Česká republika
IČ: 25582518
Označ.

AKTIVA

řádek

Běžné účetní období
Brutto

a

b

c

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)

001

Korekce

Netto

Min.účetní
období
Netto

1

2

3

4

5 654 451

-2 597 943

3 056 508

3 153 488

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)

003

5 284 969

-2 569 503

2 715 466

2 866 140

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

004

140 181

- 94 655

45 526

45 648

42 144

39 434

B.I.1.

Zřizovací výdaje

005

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

3.

Software

007

134 069

- 91 925

4.

Ocenitelná práva

008

547

- 547
- 2 183

5.

Goodwill

009

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

4 902
663

9
2 719

3 213

663

2 992

-2 454 848

2 454 029

2 609 377

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)

013

B.II.1.

Pozemky

014

63 773

63 773

63 822

2.

Stavby

015

3 835 007

-1 671 283

2 163 724

2 273 557

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

544 483

- 470 763

73 720

90 752

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

871

871

871

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

3 231

3 231

898

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

461 512

- 312 802

148 710

179 477

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)

023

235 911

- 20 000

215 911

211 115

B.III.1.

Podíly - ovládaná osoba

024

175 548

175 548

175 614

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

20 021

21

23

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

4.

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

027

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

40 342

35 478

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030
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4 908 877

40 342

- 20 000

Označ.

AKTIVA

řádek

a

b

c

Běžné účetní období

Min. účetní
období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)

031

338 884

- 28 440

310 444

255 595

C.I.

Zásoby (ř.33 až 38)

032

9 680

- 258

9 422

7 330

C.I.1.

Materiál

033

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

3.

Výrobky

035

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

5.

Zboží

037

9 680

- 258

9 422

7 330

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

C.II.

Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)

039

1 114

1 114

644

1 114

1 114

644

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

041

3.

Pohledávky - podstatný vliv

042

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení

043

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

6.

Dohadné účty aktivní

045

7.

Jiné pohledávky

046

8.

Odložená daňová pohledávka

047

C.III.

Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)

048

84 358

- 28 182

56 176

51 752

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

62 174

- 28 182

33 992

37 402

2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

050

3.

Pohledávky - podstatný vliv

051

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení

052

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

6.

Stát - daňové pohledávky

054

14 320

14 320

9 546

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

4 551

4 551

2 807

8.

Dohadné účty aktivní

056

2 938

2 938

1 636

9.

Jiné pohledávky

057

375

375

361

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)

058

243 732

243 732

195 869

C.IV.1.

Peníze

059

4 440

4 440

5 351

2.

Účty v bankách

060

239 292

239 292

190 518

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

D.I.

Časové rozlišení (ř.64+65+66)

063

30 598

30 598

31 753

D.I.1.

Náklady příštích období

064

29 510

29 510

29 535

1 088

1 088

2 218

2.

Komplexní náklady příštích období

065

3.

Příjmy příštích období

066
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Označ.
a

PASIVA
b

řádek
c

Běžné období

Minulé období

5

6

PASIVA CELKEM (ř.68+85+119)

067

3 056 508

3 153 488

A.

Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)

068

1 306 389

1 338 210

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

3.

Změny základního kapitálu

072

A.II.

Kapitálové fondy (ř.74 až 78)

073

- 3 209

28 033

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

- 31 540

- 298

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

077

5.

Rozdíl z přeměn společností

078

A.III.

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

079

31 530

32 128

A.III.1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

080

26 892

26 892

2.

Statutární a ostatní fondy

081

4 638

5 236

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84)

082

19 674

102 147

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

083

19 674

102 147

2.

Neuhrazená ztráta minulých let

084

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

085

19

- 82 473

B.

Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)

086

1 723 074

1 798 201

B.I.

Rezervy (ř.88 až 91)

087

7 781

3 268

B.I.1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

088

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

089

3.

Rezerva na daň z příjmů

090

4.

Ostatní rezervy

091

7 781

3 268

B.II.

Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)

092

630 496

566 705

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

093

38 049

38 049

2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

094

486 441

455 805

3.

Závazky - podstatný vliv

095

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

096

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

097

6.

Vydané dluhopisy

098

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

099
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8.

Dohadné účty pasivní

100

9.

Jiné závazky

101

10.

Odložený daňový závazek

102

24 882

32 529

B.III.

Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)

103

132 946

159 322

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

104

49 754

31 444

2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

105

3.

Závazky - podstatný vliv

106

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

107

5.

Závazky k zaměstnancům

108

37 100

77 304

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

109

4 897

4 848

7.

Stát - daňové závazky a dotace

110

1 493

2 016

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

111

34 265

29 099

9.

Vydané dluhopisy

112

10.

Dohadné účty pasivní

113

2 553

11 379

11.

Jiné závazky

114

2 884

3 232

B.IV.

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

115

951 851

1 068 906

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

116

824 851

951 844

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

117

127 000

117 062

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

118

C.I.

Časové rozlišení (ř.120+121)

119

27 045

17 077

C.I.1.

Výdaje příštích období

120

4 980

4 706

2.

Výnosy příštích období

121

22 065

12 371

81 124

40 322
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Výkaz zisku a ztráty Veletrhy Brno, a.s.,
druhové členění za rok končící
31. prosincem 2011 (v tisících Kč)
Sídlo:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Česká republika
IČ: 25582518
Označ.

TEXT

číslo
řádku

a

b

c

I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Skutečnost v účet. období
běžném

minulém

1

2

01

14 898

14 344

02

9 879

9 486

Obchodní marže (ř.01-02)

03

5 019

4 858

II.

Výkony (ř.05+06+07)

04

1 123 026

1 085 388

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

1 117 443

1 081 159

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

II.3.

Aktivace

07

5 583

4 229

B.

Výkonová spotřeba (ř.09+10)

08

658 079

671 132

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

09

108 116

112 447

B.2.

Služby

10

549 963

558 685

+

Přidaná hodnota (ř.03+04-08)

11

469 966

419 114

C.

Osobní náklady (ř.13 až 16)

12

212 138

217 903

C.1.

Mzdové náklady

13

153 367

160 985

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

2 641

2 430

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

49 592

51 885

C.4.

Sociální náklady

16

6 538

2 603

D.

Daně a poplatky

17

11 097

8 899

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

176 872

183 166

III.

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

19

3 042

19 368

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

753

18 909

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

21

2 289

459

F.

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

22

58

5 666

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

58

5 666

F.2.

Prodaný materiál

24

G.

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

25

14 134

- 6 430

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

34 261

13 610

H.

Ostatní provozní náklady

27

18 341

20 395

V.

Převod provozních výnosů

28

I.

Převod provozních nákladů

29

*

Provozní výsledek hospodaření

30

74 629

22 493

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

TEXT

číslo
řádku

Skutečnost v účet. období

a

b

c

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)

33

VII.1.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem

34

VII.2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

VII.3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K.

Náklady z finančního majetku

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

2 316
- 15 584

běžném

minulém

1

2

37

754

1 296

38

15 584
22 417

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

X.

Výnosové úroky

42

2 242

1 805

N.

Nákladové úroky

43

88 135

99 228

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

4 027

24 739

O.

Ostatní finanční náklady

45

17 673

8 670

XII.

Převod finančních výnosů

46

P.

Převod finančních nákladů

47

*

Finanční výsledek hospodaření

48

- 101 101

- 102 475

(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

- 26 678

1 501

Q.1.

-splatná

50

- 26 343

- 4 270

Q.2.

-odložená

51

- 335

5 771

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

206

- 81 483

187

990

- 187

- 990

**

(ř.30+48-49)
XIII.

Mimořádné výnosy

53

R.

Mimořádné náklady

54

S.

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

55

S.1.

-splatná

56

S.2.

-odložená

57

*

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

58

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

19

- 82 473

61

- 26 659

- 80 972

(ř.52+58-59)
****

Výsledek hospodaření před zdaněním
(ř.30+48+53-54)
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Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)
za rok končící 31. prosincem 2011 (v tisících Kč)
Běž. úč.
období

Min. úč.
období

195 869

95 344

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

-26 472

-79 982

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

286 882

278 763

176 872

183 166

14 134

-6 430

14 134

-6 430

-695

-13 243

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

85 139

96 127

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

11 432

19 143

260 410

198 781

-37 058

48 799

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

-12 389

80 796

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

-22 700

-33 928

-1 969

1 931

223 352

247 580

-69 613

-80 336

2 980

3 078

29 302

9 108

-187

-990

185 834

178 440

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
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.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

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.4. Přijaté úroky
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

100 · KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv

-26 471

-18 787

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

-15 615

-9 488

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

-10 856

-9 299

753

18 909

753

18 909

-25 718

122

-112 253

-77 183

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

-854

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku

-854

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

-112 253

-78 037

47 863

100 525

243 732

195 869
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Kalendář veletrhů a výstav 2012

07.01.-08.01.

Národní výstava psů

12.01.-15.01.

GO

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

12.01.-15.01.

REGIONTOUR

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

04.02.-05.02.

DUO CACIB

Mezinárodní výstava psů

12.02.-14.02.

STYL

Mezinárodní veletrh módy

12.02.-14.02.

KABO

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

24.02.-26.02.

OPTA

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

SALIMA - Mezinárodní potravinářské veletrhy
28.02.-02.03.

SALIMA

Mezinárodní potravinářský veletrh

28.02.-02.03.

MBK

Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství

INTECO
28.02.-02.03.
		

Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely
a veřejné stravování

28.02.-02.03.

VINEX

Mezinárodní vinařský veletrh

28.02.-02.03.

Embax

Mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií

02.03.-03.03.

FRANCHISE MEETING POINT

Největší přehlídka franchisových příležitostí v ČR

07.03.-11.03.

MOTOSALON 2012

Mezinárodní veletrh motocyklů, příslušenství a oblečení

08.03.-11.03.

PRODÍTĚ

Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

08.03.-11.03.

RYBAŘENÍ

Mezinárodní výstava rybářských potřeb

08.03.-11.03.

PENíZE

Veletrh osobních financí a osobních investičních příležitostí

08.03.-11.03.

ITEA BRNO

Veletrh hraček, her a modelů

20.03.-23.03.
AMPER
		

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace
a komunikace (pořadatel Terinvest)

31.03.-04.04.

TECHAGRO

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

31.03.-04.04.

ANIMAL VETEX

Mezinárodní veterinární veletrh

31.03.-04.04.

SILVA REGINA

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

31.03.-04.04.

BIOMASA

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

14.04.
MotorTechna Brno
		

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

Stavební veletrhy Brno 2012
24.04.-28.04.

IBF

Mezinárodní stavební veletrh

24.04.-28.04.

SHK BRNO

Mezinárodní veletrh technických zařízení budov

24.04.-28.04.

MOBITEX

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu
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24.04.-27.04.

URBIS TECHNOLOGIE

Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

24.04.-27.04.
URBIS INVEST
		

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání
a rozvoje v regionech

ENVIBRNO
24.04.-27.04.
		

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu životního prostředí

13.05.-16.05.

Výroční sjezd České kardiologické společnosti

23.06.-24.06.

INTERCANIS

Mezinárodní výstava psů

19.08.-21.08.

STYL

Mezinárodní veletrh módy

19.08.-21.08.

KABO

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

31.08.-01.09.

Zelený svět 2012

Zahradnický veletrh

10.09.-14.09.

MSV 2012

Mezinárodní strojírenský veletrh

10.09.-14.09.

IMT 2012

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

10.09.-14.09.

FOND-EX

Mezinárodní slévárenský veletrh

10.09.-14.09.

WELDING

Mezinárodní veletrh svařovací techniky

10.09.-14.09.

PROFINTECH

Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

10.09.-14.09.

PLASTEX

Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

INTERPROTEC
10.09.-14.09.
		

Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany,
bezpečnosti práce a pracovního prostředí

29.09.-30.09.

Moravskoslezská národní výstava psů

04.10.-07.10.

SPORT Life

Mezinárodní sportovní veletrh

04.10.-07.10.

Bike Brno

Mezinárodní cyklistický veletrh

04.10.-07.10.

Caravaning Brno

Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

04.10.-07.10.

Dance Life Expo

Taneční veletrh

16.10.-19.10.

Medical Fair Brno

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky

20.10.
MotorTechna Brno
		

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

30.10.-02.11.

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

GAUDEAMUS

17.11.-18.11.
MINERÁLY BRNO
		
23.11.-24.11.

Veletrh středních škol

07.12.-16.12.

VÁNOČNÍ TRHY

02.01.-30.12.
Centrum udržitelné výstavby
		
		
		

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií,
šperků a přírodnin

Centrum vzorových domů, Vzorkovna stavebních materiálů,
poradenské centrum. Vstup zdarma, otevřeno denně
(včetně víkendů) od 10 do 18 hodin, v průběhu veletrhů
od 9 do 18 hodin celoročně kromě 1.1., 24. - 31.12.
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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
Název veletrhu
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Informace pro návštěvníky
Informace pro vystavovatele
Jiná sdělení
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Central European
Exhibition Centre

Konsolidovaná výroční zpráva
Veletrhy Brno, a.s.
2011
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