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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Datum vzniku:

1. 1. 1994

Obchodní jméno:

VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s.

Sídlo:

České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21

IČ:

60 82 74 75

Právní forma:

akciová společnost

Právní řád:

Česká republika

Akciová společnost byla založena na dobu neurčitou podle § 172 obchodního zákoníku
a jediným jejím zakladatelem je Pozemkový fond ČR se sídlem v Praze. O založení
společnosti bylo rozhodnuto v zakladatelské listině ve formě notářského zápisu ze dne
17. 11. 1993. Akciová společnost je zapsána dnem 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626.
Dle výpisu z obchodního rejstříku a dle čl. 3 platných stanov je předmět podnikání
definován takto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizace výstav a jejich organizační zajištění
aranžérské práce
hostinská činnost
zámečnictví
truhlářství
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
pronajímání ploch
pronájem průmyslového zboží
zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace a reklamy
provozování parkovišť
polygrafická výroba
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
silniční motorová doprava nákladní

Místo, na kterém jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční
zprávě: v sídle společnosti.

3

2. PROFIL SPOLEČNOSTI
Akciová společnost Výstaviště České Budějovice patří již po řadu let mezi přední
organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizátorská a realizační činnost
v oblasti výstavnictví a poskytování reklamních služeb tvoří hlavní náplň práce
společnosti.
Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 29 ha situovaného v blízkosti
centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55.
Součástí lesoparkového výstavního areálu je 20 výstavních pavilonů, z toho 11
vytápěných o celkové výstavní ploše cca 4 000 m2 a 9 nevytápěných pavilonů
s výstavní plochou cca 2 000 m2. Velká část volných výstavních ploch o rozloze
19 800 m2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou
dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné.
Organizování veletrhů a výstav, realizace externích zakázek, nabídka komplexních
reklamních služeb klientům v jihočeském regionu, v České republice i dalších zemích
Evropy jsou základní nosné programy akciové společnosti, jejímž posláním je jednak
tyto aktivity nadále rozšiřovat a zkvalitňovat a zároveň svojí činností napomáhat rozvoji
výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.
V posledních dvou letech je velmi úspěšně se rozvíjející činností využívání
zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z pro plesy, konference, semináře, kulturní
a společenské akce a firemní prezentace.
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3. HISTORIE SPOLEČNOSTI
Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do
poloviny minulého století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční
trhy organizované čtyřikrát ročně.
Současná činnost akciové společnosti navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako
regionální zemědělské výstavy. V té době byl areál spravován Parkem kultury a
oddechu České Budějovice. Od roku 1972 byl znám pod názvem „Zemědělské
výstaviště – Park kultury a oddechu České Budějovice“ a následně byl název změněn na
„Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice“. V roce 1981 přešel
výstavní areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy ČR s názvem
„Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice“ – příspěvková organizace, jejíž
název byl 1. 3. 1991 změněn na „Park Centrum – propagační a tisková služba MZe
ČR".
K 1. 1. 1994 došlo v souladu s privatizačním projektem ke vzniku Park Centra, a.s..
V roce 1997 byl přijat nový název společnosti – „Výstaviště České Budějovice a.s.“ a
nové logo.
V roce 1999 akciová společnost výrazně posílila svoji image získáním certifikátu ČSN
EN ISO 9001.
Z pohledu krátkodobé historie došlo k nejvýraznějšímu nárůstu výstavních aktivit po
roce 1990. Díky promyšlené strategii se podařilo v průběhu uplynulých let vytvořit
solidní základy prosperity celé řady výstavních akcí a upevnit tak pozici
českobudějovického výstaviště mezi veletržními správami a výstavišti a zaujmout
přední pozici v celé České republice.
Jestliže počátkem devadesátých let organizovala naše společnost jednu výstavní akci,
dokázala v průběhu desetiletí uvést na trh celou řadu nových výstavních akcí.
Kromě toho byl areál využíván k dalším aktivitám v rámci pronájmu a aktivní obchodní
spoluúčasti. V posledních dvou letech významně stoupl zájem o využívání
zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z pro pořádání plesů, konferencí, seminářů,
kulturních a společenských akcí a firemních prezentací.
Poskytování služeb v oblasti reklamní činnosti přispělo k intenzivnějšímu využití
stávajících výrobních kapacit i lidských zdrojů.
V roce 2002 byla ekonomika firmy silně poznamenána srpnovými povodněmi, které
zasáhly celý, tenkrát 35 ha výstavní areál se všemi objekty. Výše vody dosahovala
v době kulminace 1,5 až 3,1 m.
Se vzniklou škodou na majetku se akciová společnost vypořádala díky dobrému
pojištění bez velkých problémů, ztrátu z výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA bude nahrazovat
řadu let.
V roce 2004 bylo zčásti zrealizováno rozhodnutí řádné valné hromady a bylo prodáno
6 ha severní části areálu. Naplnil se tak záměr efektivně zhodnocovat aktiva a. s. a
dosahovat příznivý poměr hodnoty hmotného majetku a zisku z provozní činnosti. Pro
Výstaviště České Budějovice a.s. je stále na prvním místě zlepšování ekonomické
bilance, investování do areálu směřující ke stále širšímu využívání vlastního výstavního
areálu, k prodloužení výstavní sezóny a zkvalitňování poskytovaných služeb.
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4. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA
Zpráva o činnosti a hospodaření, kterou Vám Výstaviště České Budějovice a.s.
předkládá, je komplexním hodnocením výsledků dosažených v roce 2006.
Hodnocené období bylo ovlivněno jednak silným konkurenčním prostředím s trvající
stagnací veletržního průmyslu a jednak personální situací související s potřebami
aktivnějšího přístupu k obchodování. Akciová společnost uspořádala v areálu v Českých
Budějovicích všechny naplánované výstavní akce, kromě výstavy Tourist.
Jednalo se o následující výstavy:
Mobil salon, Hobby, Slavnosti piva – Antonínský jarmark, Země živitelka, Vzdělání a
řemeslo, Hobby podzim, Gastrofest, Prezentační výstava středních škol, Móda show a
Adventní trhy. Výstava Tourist měla být pořádána rakouskou agenturou, ta však akci
zrušila.
Obchodní činnost útvaru výstav byla zaměřena na získání co největšího počtu
vystavovatelů a zakázek externích realizací. Byl vytvářen tlak na provádění aktivní
obchodní činnosti a na přípravu individuálních obchodních jednání. V důsledku toho
došlo k odchodu některých zaměstnanců, k náboru nových a k provedení organizační
změny ve dvou krocích, jejímž smyslem bylo vytvoření podmínek k zajišťování
poskytovaných služeb na nejvyšší úrovni. Dokončení personální stability největšího
obchodního útvaru společnosti, a to útvaru výstav, je předpokládáno v roce 2007. I přes
složité podmínky, vč. personálních změn, bylo dosaženo u všech výstav dobrých
výsledků a u zakázek externích realizací byla dodržena plánovaná míra ziskovosti.
Útvar propagace, marketingu a reklamních služeb se zaměřoval na zajištění účinné
propagace všech činností a.s. a současně dosáhl překročení plánovaných tržeb za
reklamní služby o 8 %.
Technický útvar zabezpečil investiční akce v plánované věcné i finanční struktuře o
celkovém objemu 17 369 tis. Kč. Do provozu byla uvedena severní brána, parkoviště
sever, oplocení u OD Tesco, najížděcí rampa, komunikace v dětském koutku,
komunikace a zpevněné plochy předvadiště, logo na severní bráně, byla odstraněna
přístavba pavilonu B1 a pořízen nový server pro počítačovou síť. Údržba byla
prováděna z úsporných důvodů jen v nejnutnější míře a to v rozsahu 1 611 tis. Kč.
Velmi příznivě se vyvíjely výnosy především z trvalých pronájmů a z mimovýstavních
akcí v pavilonu Z. Výnosy z těchto aktivit přesáhly částku 7 000 tis. Kč.
V roce 2006 byl překročen plánovaný hospodářský výsledek cca o 3 mil.Kč a za
posledních 5 let byla dosažena nejvyšší úroveň přidané hodnoty v objemu 38,2 mil. Kč.
Úroveň produktivity práce je srovnatelná s roky předchozími. Oproti roku 2005 poklesl
vlivem úsporných opatření počet pracovníků o 2 osoby. Rovněž díky účinným
organizačním opatřením se podařilo snížit objem přesčasových hodin o 12 %.
Výsledky auditu za rok 2006, prováděného firmou BDO s.r.o. Praha, opět potvrdily
významnou pozici Výstaviště České Budějovice a.s. na českém výstavnickém trhu.
Naše a.s. se umístila na 3. místě v počtu návštěvníků, v počtu vystavovatelů a
v ukazateli celková výstavní plocha.
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Rok 2006 lze hodnotit pozitivně i z hlediska dodržování systému řízení jakosti, ČSN
EN ISO 9001, což vyplývá ze závěrů recertifikačního auditu.
Dosažené hospodářské výsledky opět potvrdily ekonomickou stabilitu společnosti,
přičemž tyto výsledky jsou dobrým předpokladem nejen pro naplnění všech
naplánovaných úkolů v roce 2007, ale i pro udržení dobrého jména společnosti na trhu a
přední pozice v konkurenci výstavnických organizací v ČR.

Ing. Marcela PAYEROVÁ
předsedkyně představenstva
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5. STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Ing. Marcela PAYEROVÁ, předsedkyně představenstva
rodné číslo: 515129/083
bydliště: Šeříková 3, 370 08 České Budějovice
Ing. Petr BUCHAL, místopředseda představenstva
rodné číslo: 440424/079
bydliště: Spojovací 665, 533 41 Lázně Bohdaneč
Mgr. Jaroslav JANÁČEK – člen představenstva od 17.1.2006
rodné číslo: 780224/0259
bydliště: Trojská 140, 171 00 Praha 7
Ing. Kateřina KOSOBUDOVÁ, členka představenstva
rodné číslo: 685604/2039
bydliště: Srubec 372, 370 06 České Budějovice
Ing. Stanislav KÁZECKÝ - člen představenstva od 17.1.2006 do 23.11.2006
rodné číslo: 480408/020
bydliště: Erbenova 746, 399 01 Milevsko
Ing. Pavel DLOUHÝ, člen představenstva do 16.1. 2006 a od 24.11.2006
rodné číslo: 530705/349
bydliště: Na Vyhlídce 724, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Ing. Hana HRICOVÁ, členka představenstva do 16.1.2006
rodné číslo: 695614/1357
bydliště: Janáčkova 998, 373 41 Hluboká nad Vltavou

DOZORČÍ RADA
Dr. Alexander KEVICZKY, předseda dozorčí rady do 23.11.2006
rodné číslo: 601217/6247
bydliště: Vladislavova 16, 110 00 Praha 1
RNDr. Jan ZAHRADNÍK, předseda dozorčí rady od 24.11.2006
rodné číslo: 490323/205
bydliště: B. Kafky 1296/17, 370 07 České Budějovice
Terezie VONDROUŠOVÁ, místopředseda dozorčí rady do 23.11.2006
rodné číslo: 746020/0550
bydliště: 387 19 Čestice, Hoslovice 66
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Ing. Miroslav DVOŘÁK: místopředseda dozorčí rady od 24.11.2006
rodné číslo: 620903/1323
bydliště: Roudné 167, 370 07 České Budějovice
Ing. Michaela KRIŠTŮFKOVÁ, členka dozorčí rady do 23.4.2006
rodné číslo: 555218/1283
bydliště: 370 06 Doubravice 117
Ing. Lenka CHRÁSTOVÁ, členka dozorčí rady od 24. 4. 2006
rodné číslo: 735617/1680
bydliště: Korandova 508/10, 370 04 České Budějovice
Odměny vyplacené statutárním orgánům v roce 2006:
1 310 tis. Kč.
Kromě této odměny zaplatila ve sledovaném roce a. s. členům statutárních orgánů
pojištění z odpovědnosti ve výši 118 tis. Kč. Nebylo poskytnuto žádné ručení
majetkem a.s., ani žádné úvěry a půjčky.
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6. SCHÉMA ŘÍZENÍ A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Ředitel

Právní útvar

Sekretariát

Útvar řízení jakosti a kontroly

Útvar výstav
Útvar propagace, marketingu
a reklamních služeb

Technický útvar
Útvar výroby
Ekonomický útvar

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
Ing. Marcela PAYEROVÁ
Ing. Michaela KRIŠTŮFKOVÁ
Ing. Josef Hofman
Ing. Lenka CHRÁSTOVÁ

ředitelka společnosti
vedoucí útvaru výstav do 30.4.2006
vedoucí útvaru výstav od 1. 5. 2006
vedoucí útvaru propagace, marketingu

a reklamních služeb
vedoucí technického útvaru
vedoucí útvaru výroby
vedoucí útvaru řízení jakosti
(do 31.8.2006)
vedoucí ekonomického útvaru

Ing. Pavel TVRDÍK
Bohuslav HOTÁREK
Ing. Vladimír BULDRA
Ing. Ludmila MLYNÁŘOVÁ
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7. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU
Výše upsaného základního kapitálu činí 248 455 000,-- Kč a je zcela splacen. Základní
kapitál je rozložen na 248 455 ks akcií o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč. Všechny
akcie znějí na majitele, jsou v zaknihované podobě a jsou registrované.
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu
za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných
papírů.
Vlastnická struktura
Společnost ve smyslu ustanovení § 66a Obchodního zákoníku je společností
s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osobou je Podpůrný a
garanční rolnický a lesnický fond a.s., Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8, IČO
49241494, který vlastní celkem 218 240 ks akcií, tj. 87,84 %.
Počet vlastních akcií:
0
Počet akcií v majetku členů představenstva:
0
Počet akcií v majetku členů dozorčí rady:
0
Počet akcií ve vlastnictví zaměstnanců:
14
Fyzické osoby vlastní 29 988 ks akcií, na které připadá 29 988 000 Kč základního
kapitálu, to je 12,07 % z celkového základního kapitálu společnosti. Ostatní právnické
osoby vlastní 227 akcií (0,09 % ze základního kapitálu). Celkem má akciová společnost
2 965 akcionářů. Jedná se o údaje z výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných
papírů k 16.6. 2006, které má emitent k dispozici.
Rozsah hlasovacích práv je spojen s vlastnictvím akcií. Jedna akcie představuje 1 hlas.
Práva a povinnosti akcionáře se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami
společnosti. Svá práva uplatňují akcionáři především prostřednictvím valné hromady.
Informace o majetkových účastech společnosti:
Akciová společnost nemá žádné podíly v jiných společnostech.
Údaje o cenných papírech
Základní kapitál
248 455 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2006
373 997 tis. Kč
Od doby založení akciové společnosti nedošlo ke změnám základního kapitálu.
Druh cenného papíru
kmenové
Forma
akcie na majitele
Podoba
zaknihovaná
Počet kusů
248 455 ks
Připojené kupóny
ne
ISIN
CZ 000 907 2658
Jmenovitá hodnota 1 akcie
1 000,- Kč
Celkový objem emise
248 455 tis. Kč
Hodnota vlastního kapitálu
na 1 akcii
1 505,30 Kč
Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry byly naše akcie vyloučeny
z obchodování na veřejném trhu ke dni 20. 11. 2002.
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Dividendy nebyly vypláceny. Tantiémy byly dosud vyplaceny členům statutárních
orgánů jednou, a to v roce 2005 v objemu 1 500 tis. Kč.
Členům představenstva a dozorčí rady nebyly během existence a.s. poskytnuty žádné
úvěry, půjčky, ani ručení majetkem. Další činnost statutárních orgánů nemá význam pro
posouzení emitenta.
Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnosti dle stanov
uveřejňujeme v celostátně distribuovaném deníku a v Obchodním věstníku.
V roce 2006 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí
akcií emitenta činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcí jiných
společností činěná emitentem.
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních
Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období
nemají významný vliv na finanční situaci společnosti.
Způsob převodu cenných papírů
K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě
příkazu k registraci převodu. Převoditelnost akcií není omezena.
Přehled o změnách vlastního kapitálu:
(tis. Kč)
Vlastní kapitál – stav k 1. 1.
Hospodářský výsledek
Čerpání sociálního fondu
Vlastní kapitál - stav k 31.12.

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

258 173
29 946
161
287 958

287 958
75 816
306
363 468

363 468
11 033
301
372 689

372 689
1 618
310
373 997

Hospodářský výsledek na 1 akcii:
•
•
•
•
•

2002
2003
2004
2005
2006

-97,14 Kč
120,53 Kč
305,15 Kč
44,41 Kč
6,51 Kč

12

8. ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Výsledky hospodaření za rok 2006 z hlediska věcného i finančního lze hodnotit kladně.
Byly zrealizovány všechny naplánované výstavní akce pořádané v areálu v Českých
Budějovicích, kromě výstavy TOURIST. Podařilo se splnit rozhodující ukazatele
finančního plánu, investiční výstavby a údržby. V průběhu r. 2006 byl prohlubován
systém řízení jakosti, který byl završen recertifikačním auditem. Podařilo se zvýšit
zájem o pronájem pavilonu Z na pořádání kulturně-společenských akcí, konferencí a
firemních prezentací. Společnost věnovala velké úsilí realizaci úsporných opatření,
která například vyústila ve zrušení dvou pracovních míst. Akciová společnost opět
obhájila 3. pozici mezi výstavnickými organizacemi v ČR. Podrobné informace a
hodnocení jednotlivých součástí věcného a finančního plánu obsahuje další část zprávy
o činnosti.

VÝSTAVNÍ AKCE V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
MOBIL SALON
14. ročník

7. – 9. 4. 2006

Výstava Mobil salon dosáhla i roce 2006 vysokou úroveň. Přestože doba trvání výstavy
byla zkrácena na 3 dny, návštěvnost ve srovnání s rokem 2005 vzrostla. Rovněž byl
zaznamenán nárůst počtu vystavovatelů a ziskovosti této akce. Prezentace především
osobních automobilů byla opět podpořena doprovodnou akcí Integrovaného
záchranného systému, Městské policie a BESIP „Bezpečí všem, bezpečně pro všechny“.
Nechyběla ani aktivní účast Armády ČR.
HOBBY
15. ročník

17. – 21. 5. 2006

Této výstavě stále náleží označení druhé největší akce naší společnosti, i když nebylo
dosaženo všech plánovaných hodnot. Rozrůstající se počet obchodních řetězců ovlivnil
i počet návštěvníků, kde byl zaznamenán mírný pokles. Tradiční a oblíbenou součástí
výstavy byly zahrádkářské, včelařské a chovatelské poradny. Trvalé místo v odborném
programu mají poradny a přednášky z oboru stavebnictví. V roce 2006 se jednalo o
témata vytápění a rekonstrukce domů, využití solární energie, biomasy a tepelných
čerpadel. Pokračovala spolupráce s Dr. Přemkem Podlahou, televizí PRIMA a
časopisem Recepty Prima nápadů.
SLAVNOSTI PIVA – ANTONÍNSKÝ JARMARK
10. ročník

9. – 10. 6. 2006

Slavnosti piva byly zajištěny podle nového koncepčního řešení, které přineslo
prostorovou koncentraci výstavy do pavilonu Z a vyšší aktivní účast pivovarů. Další
nárůst zaznamenala soutěž „Pivo České republiky“, do které se přihlásilo 47 pivovarů s
220 vzorky piv. Degustační soutěž probíhala i v loňském roce pod dohledem
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dozorového orgánu „TÜV CZ s.r.o., který neshledal v průběhu soutěže žádné závady.
Nad soutěží převzal záštitu ministr zemědělství ČR a hejtman Jihočeského kraje. Soutěž
„Pivo České republiky“ se řadí mezi dvě nejvýznamnější z celé ČR.

ZEMĚ ŽIVITELKA
33. ročník

24. – 29. 8. 2006

Výstavu Země živitelka 2006 je možno jednoznačně označit za největší zemědělskou
událost roku co do rozsahu i nomenklatury. Výstava byla pořádána ve spolupráci s
Ministerstvem zemědělství ČR a s Agrární komorou ČR. Svůj významný podíl na
organizaci výstavy mělo i Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního
prostředí. Tyto instituce se zabývaly problematikou, která je obsažena v mottu výstavy
Země živitelka , a to „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“.
Nomenklatura výstavy byla naplněna v celém rozsahu zemědělsko-potravinářského
sektoru. Stěžejním a reprezentativně obsazeným oborem zůstala zemědělská
mechanizace pro rostlinnou výrobu, menší zastoupení bylo v oboru technologií pro
živočišnou výrobu.
Státní zemědělský intervenční fond opět propagoval na výstavě kvalitní české potraviny
a zahájení výstavy bylo využito pro předání ocenění národní značky kvality Klasa.
Tradičně se na výstavě Země živitelka prezentoval i Svaz českých a moravských
výrobních družstev a poprvé se výstavy zúčastnil Zemědělský svaz ČR a Slovenský
svaz výrobních družstev.
Doprovodné soutěže Zlatý klas o nejlepší exponát se v roce 2006 zúčastnilo 24 firem
s 36 exponáty, což bylo o 7 exponátů více než v roce minulém.
Problematice venkova byl na výstavě věnován velký prostor, nově se zde prezentovaly
Místní akční skupiny a prostor pro prezentaci dostaly i biopotraviny.
Poprvé se zúčastnila rozsáhlou expozicí Zahrádkářská a ovocnářská unie. Tradičně
byly věnovány jednotlivé dny výstavy konkrétním tématům, jako např. „Den českých
potravin“, „Den českého venkova“ a další. Velmi významnou akcí byl „Den
Jihočeského kraje“, který se uskutečnil pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr.
Jana Zahradníka.
Přestože byl loňský ročník výstavy Země živitelka zkrácen na základě požadavku
vystavovatelů na 6 dní, navštívilo jej na 100 000 návštěvníků.

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
12. ročník

19. – 21. 9. 2006

Akce opět potvrdila svoji výjimečnost mezi výstavami podobného charakteru v celé
České republice. Značný podíl na jejím průběhu a významu mělo již tradičně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Krajský úřad Jihočeského kraje.
Výstavy se zúčastnilo 135 škol a školských zařízení a s ostatními vystavovateli a
obchodníky se prezentovalo celkem 158 subjektů.
Je nutno zdůraznit již tradiční vysokou kvalitu odborného doprovodného programu,
který byl uspořádán na vysoké úrovni s celostátním a mezinárodním dosahem. Zde se
jednalo například o soutěž učňů středních odborných učilišť v oboru instalatér,
celostátní soutěž učňů obkladačů a 2. ročník mistrovství ČR parketářů a podlahářů
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juniorů. Výstava proběhla v rámci „Týdne vzdělávání“. Během výstavy se uskutečnila
řada seminářů na téma vzdělávání a ekologie.
Ve sledovaném ročníku docílila tato akce ve srovnání s rokem 2005 zvýšení zisku.
Vzhledem k velkému významu této výstavy je nutné věnovat mimořádnou pozornost
přípravě dalšího ročníku, včetně jeho nového zaměření a financování.

HOBBY PODZIM
8. ročník

19. - 22. 10. 2006

Nábor na tuto výstavu byl velmi náročný vzhledem k oslovování stejné skupiny
vystavovatelů i na další výstavy jako je Hobby a ZŽ a k výstavářsky velmi silnému
období v ČR. Intenzivně byly využívány v souladu s marketingovým plánem nástroje
pro stálé zákazníky i individuální přístup k firmám. Přestože se nepodařilo docílit výše
tržeb z předchozího ročníku, téma výstavy oslovilo na 30 tis. návštěvníků. Ve srovnání
s rokem 2005 se jedná o nárůst návštěvnosti o 15 %.
GASTROFEST
5. ročník

9. - 11. 11. 2006

Hlavním pořadatelem výstavy je již tradičně agentura Gastkom, které naše společnost
pronajímá výstavní plochy a zabezpečuje objednané služby.
Ziskovost této výstavy vzrostla ve srovnání s předchozím ročníkem o více než 6 %.

PREZENTAČNÍ VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL
9. ročník

4. 11. 2006

Prezentační výstava středních škol zůstává v posledních letech zhruba ve stejném
rozsahu pronájmu 1 pavilonu. Rovněž počet vystavovatelů je na stejné úrovni. Jedná se
o velmi prospěšnou akci, usnadňující výběr povolání žákům 9. tříd. Z ekonomického
hlediska ji lze zařadit mezi akce vysoce ziskové.

MÓDA SHOW - 10. ročník
ADVENTNÍ TRHY 9. ročník

23. – 26. 11. 2006

U posledních akcí sezóny r. 2006 – Móda show a Adventní trhy - se projevily podobné
problémy s náborem vystavovatelů jako u výstavy Hobby podzim. Špatná situace na
trhu s textilním zbožím se negativně projevuje v účasti renomovaných českých firem.
Přes velké problémy při náboru firem, se ale podařilo nomenklaturu výstav naplnit.
Navštívilo je více než 43 tis. návštěvníků, což představuje nárůst ve srovnání s rokem
2005 o 18%.
Příznivě vyznívá i ekonomické hodnocení výstavy, kdy tržby vzrostly o 6% a zvýšila se
i celková ziskovost akce.
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VÝSTAVY PSŮ
Všechny tyto akce lze hodnotit pozitivně. Patří mezi ně tréninky psů a halové závody
Agility, oblastní výstavy a mezinárodní výstavy, které jsou ekonomicky nejzajímavější.
Tržby za pronájem ploch jsou výrazně navýšeny o tržby z prodeje ploch pro obchodníky
a z provozování parkovišť.
AUKCE
V měsíci březnu se uskutečnily aukce prodejních míst pro občerstvení. Celkové tržby
z aukce dosáhly výše 1 609 tis. Kč bez DPH. Z 8 nevydražených objektů se dalším
obchodováním podařilo získat ve sledovaném roce ještě 223 tis. Kč.
TOURIST
Výstava Tourist, která měla být podle kalendária výstav pořádána rakouskou agenturou
Winkler Graphik, byla z organizačních důvodů ze strany agentury zrušena. Vzhledem k
tomu, že akce byla zrušena již podruhé, byla spolupráce ukončena.

EXTERNÍ REALIZACE
V tomto segmentu činnosti Výstaviště České Budějovice a.s. se nepodařilo dosáhnout
plánovaných tržeb. V roce 2006 přetrvávala nasycenost trhu u tohoto produktu a rovněž
nepřispěla ani obměna pracovníků na tomto úseku. Důsledně byla sledována ziskovost
zakázek, jejichž průměrná výše činila za r. 2006 12 %. Pro příští rok je
nejvýznamnějším úkolem zajistit personální stabilitu.

REKLAMNÍ SLUŽBY
Plán výnosů byl v roce 2006 překročen o 8 %. Přestože se jedná o velké množství
drobných akcí, je dosahována nadprůměrná ziskovost. Dobré výsledky přímo souvisejí
s vysokou úrovní personálního obsazení.
OSTATNÍ PRODUKTY A.S.
Tržby za pronájmy ploch, které nejsou využity pro výstavy a tržby za ostatní akce
konané v době mimo hlavní výstavy v areálu, dosáhly srovnatelné výše jako v roce
2005.
Výrazný nárůst tržeb byl zaznamenán u pronájmu pavilonu Z. Uskutečnilo se 17 plesů,
10 seminářů a 7 firemních akcí.Ve srovnání s r. 2005 vzrostly tržby cca na 2,5 násobek.
Jedná se o produkt s vysokou ziskovostí.
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INVESTICE A ÚDRŽBA
Čerpání investic celkem v r. 2006
Umístění investic:
Způsob financování:

17 369 tis. Kč
tuzemsko
vlastní zdroje

Rekapitulace investic
•
•
•
•

stavební investice (komunikace a zpevněné plochy předvadiště, odstranění
přístavby pavilonu B1, komunikace v Dětském koutku, severní brána,
parkoviště – sever, oplocení u OD Tesco
17 110 tis. Kč
strojní investice
259 tis. Kč
nehmotné investice
0 tis. Kč
jiné investice
0 tis. Kč

ČERPÁNÍ INVESTIC CELKEM

17 369 tis. Kč

Investice provedené v posledních 5 letech
2002

2003

2004

2005

2006

Projektová dokumentace

237 tis. Kč
3 911 tis. Kč
2 891 tis. Kč
10 000 tis. Kč
853 tis. Kč

0 tis. Kč
15 025 tis. Kč
7 548 tis. Kč
378 tis. Kč
0 tis. Kč

0 tis. Kč
28 209 tis. Kč
862 tis. Kč
2 631 tis. Kč
0 tis. Kč

0 tis. Kč
11 425 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

0
17 110 tis. Kč
259 tis. Kč
0
0

CELKEM

17 892 tis. Kč

22 951 tis. Kč

31 702 tis. Kč

11 425 tis. Kč

17 369 tis. Kč

Nehmotné investice
Stavební investice
Strojní investice
Jiné investice

OPRAVY A ÚDRŽBA
Opravy a údržba
z toho: běžné opravy
čerpání zákonné rezervy na opravy
Největší opravy realizované v roce 2006:
-

oprava rozvaděče v pav. B1
opravy a revize elektrozařízení v pavilonech
opravy střech
plášť haly
oprava a čištění kanalizace
opravy elektrospotřebičů
opravy a revize přípojných míst elektro
údržba a výsadba zeleně
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1 611 tis. Kč
1 611 tis. Kč
0 tis. Kč

PRACOVNÍCI A MZDY
Pracovníci
K 31. 12. 2006 bylo u VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s. zaměstnáno 71 fyzických
pracovníků v následujícím složení:
Kategorie

Počet

THP
D

41
30

41
26

CELKEM

71

67

z toho v produkt. věku

Přehled vývoje počtu pracovníků za léta 2002 – 2006
průměr. evidenční počet
pracovníků

fyzické osoby

2002

2003

94
92

přepočt. osoby

2004

2005

2006

2006/2005
v%

85
84

79
78

77
76

97,5
97,0

86
84

Mzdy
Vývoj mzdových prostředků v letech 2002 – 2006
( tis. Kč)

2002

2003

2004

2005

2006

2006/2005
v%

Mzdy celkem

16 779

18 094

17 878

17 719

18 134

102,3

Mzdy bez
OON
Přepočtení
pracovníci

15 936

16 910

16 871

16 743

16 859

100,7

92

84

84

78

76

97,4

Ukazatel
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FINANČNÍ ČÁST
Úplná účetní závěrka je ve výroční zprávě obsažena v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a
ztrát za poslední 3 účetní období, včetně přílohy k roční závěrce.
•

Přehled vybraných ukazatelů v časové řadě 2002 - 2006
(tis. Kč)
Ukazatel

2006/2005
v%

2003

2004

2005

-12 204

16 671

26 431

33 076

38 192

115,5

Výkonová spotřeba

61 716

74 849

52 797

52 885

40 158

75,9

Výkony

49 479

91 486

79 190

85 924

78 314

91,1

Mzdové náklady

16 779

18 094

17 878

17 719

18 134

102,3

538

1 089

943

1 102

1 030

93,5

14 435

16 776

16 737

17 888

18 486

103,3

-24 135

29 946

75 816

11 033

1 618

14,7

92

84

84

78

76

97,4

Přidaná hodnota

Produktivita práce

2002

2006

(výkony/ l prac.)

Průměrná měsíční
mzda v Kč
Hospodářský výsledek
Počet
přepočt.pracovník

KOMENTÁŘ K EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM
•
•
•
•
•

•

•

V roce 2006 byly splněny stěžejní ukazatele plánu. Hospodářský výsledek byl ve
srovnání s plánem překročen o více než 3 mil. Kč. Příznivý byl i vývoj přidané
hodnoty s meziročním nárůstem 15,5 %.
Dosažená produktivita práce sice zaznamenala ve srovnání s rokem 2005 mírný
pokles, nutno ale vzít v úvahu slabší výstavní ročník a porovnávat hodnocený rok
s rokem 2004 – nárůst o 9,2%.
Ze stejného důvodu si vyžaduje porovnání s rokem 2004 i ukazatel výkonů.
Úspornými opatřeními došlo ve srovnání s rokem 2005 k podstatnému snížení
výkonové spotřeby. I po vyloučení vlivu čerpání zákonné rezervy na opravy v letech
2005 je tento ukazatel za rok 2006 nižší o 16%.
Průměrná měsíční mzda 18 486 Kč vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 3,3 %
a její výše dosáhla průměru v jihočeském regionu. V dosažené průměrné mzdě nejsou
zahrnuty příspěvky na životní a penzijní pojištění v celkové měsíční částce 600,- Kč
na 1 zaměstnance.
Realizací investičních akcí a údržbářských prací byly vytvořeny příznivé podmínky
pro podnikání akciové společnosti v dalším období. K tomu přispívá i tvorba
zákonné rezervy na opravy v letech 2005 a 2006 v celkové výši 7 986 tis. Kč, kterou
bude a.s. čerpat v roce 2007.
Činnost obchodních útvarů byla i ve sledovaném roce zaměřena na intenzivní
nábor zákazníků pro všechny produkty naší akciové společnosti.
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ROZVAHA (v tis. Kč)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

AKTIVA CELKEM
391 813
Dlouhodobý majetek
246 239
Dlouhodobý nehmotný majetek
0
Software
0
Dlouhodobý hmotný majetek
246 239
Pozemky
54 519
Stavby
183 288
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
8 136
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
296
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek
0
Oběžná aktiva
144 706
Zásoby
1 676
Materiál
1 635
Zboží
41
Krátkodobé pohledávky
5 391
Pohledávky z obchodních vztahů
744
Stát – daňové pohledávky
4 453
Ostatní poskytnuté zálohy
194
Dohadné účty aktivní
0
Jiné pohledávky
0
Krátkodobý finanční majetek
137 639
Peníze
82
Účty v bankách
33 539
Krátkodobé cenné papíry a podíly
104 018
Časové rozlišení
868
Náklady příštích období
507
Příjmy příštích období
361
PASIVA CELKEM
391 813
Vlastní kapitál
373 997
Základní kapitál
248 455
Kapitálové fondy
65
Ostatní fondy ze zisku
18 386
Zákonný rezervní fond
18 000
Statutární a ostatní fondy
386
Výsledek hospodaření z minulých let (nerozdělený zisk) 105 473
Hospodářský výsledek běžného účetního období
1 618
Cizí zdroje
17 003
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
7 986
Dlouhodobé závazky
4 930
Odložený daňový závazek
4 930
Krátkodobé závazky
4 087
Závazky z obchodních vztahů
1 470
Závazky k zaměstnancům
1 075
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění
1 067
Stát – daňové závazky a dotace
416
Dohadné účty pasivní
59
Časové rozlišení
813
Výnosy příštích období
700
Výdaje příštích období
113

389 694
236 160
14
14
236 146
54 558
165 917
8 996
6 675
0
153 238
1 712
1 674
38
3 739
1 141
2 436
162
0
0
147 787
66
29 143
118 578
296
249
47
389 694
372 689
248 455
65
17 794
17 448
346
95 342
11 033
16 208
3 993
4 302
4 302
7 913
5 257
1 065
1 020
405
166
797
797
0

407 626
235 795
55
55
235 740
55 837
169 157
10 546
200
0
171 245
1 871
1 832
39
6 790
4 902
1 414
481
81 000
-7
162 584
52
131 408
31 124
586
441
145
407 626
363 468
248 455
65
13 955
13 647
308
25 177
75 816
43 621
5 216
3 885
3 885
34 520
3 211
1 164
1 010
29 019
116
537
537
0
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

31.12. 2006

31.12.2005

31.12.2004

Tržby za prodej zboží
627
Náklady vynaložené na prodané zboží
591
Obchodní marže
36
Výkony
78 314
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
77 913
Aktivace
401
Výkonová spotřeba
40 158
Přidaná hodnota
38 192
Osobní náklady
25 913
Daně a poplatky
2 164
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 252
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1 103
Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu
99
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů
0
Tvorba rezerv a časového rozlišení provoz. nákladů
3 993
Zúčtování oprav. položek do provoz. výnosů
0
Zúčtování oprav. položek do provoz. nákladů
- 585
Ostatní provozní výnosy
2 166
Ostatní provozní náklady
575
Provozní hospodářský výsledek
2 050
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
Prodané cenné papíry a podíly
12 398
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
14 392
Náklady z finančního majetku
51
Výnosové úroky
836
Nákladové úroky
0
Ostatní finanční výnosy
167
Ostatní finanční náklady
2643
Finanční výsledek hospodaření
303
Daň z příjmů za běžnou činnost
735
Daň z příjmů za běžnou činnost splatná
106
Daň z příjmu za běžnou činnost odložená
629
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
1 618
Mimořádné výnosy
0
Mimořádné náklady
0
Mimořádný hospodářský výsledek
0

646
609
37
85 924
83 200
2 724
52 885
33 076
25 390
2 578
9 148
14 197
1 970
0
-1 223
0
9
2 279
412
11 268
31 109
31 100
4 998
0
793
0
309
3 385
2 724
2 952
2 535
417
11 040
0
-7
-7

704
666
38
79 190
78 630
560
52 797
26 431
25 484
6 743
8 014
140 335
40 896
0
2 608
0
174
21 231
359
103 719
12 800
12 649
591
0
651
0
49
2 303
-861
29 149
29 504
-355
73 709
2 107
0
2 107

Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním

11 033
13 985

75 816
104 965

1 618
2 353
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NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Hospodářský výsledek po zdanění za období 2006

1 618 018,33 Kč

Příděl do rezervního fondu (5 %)
Příděl do sociálního fondu
Nerozdělený zisk

82 000,00 Kč
350 000,00 Kč
1 186 018,33 Kč
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9. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada realizovala svou činnost ve společnosti v maximální míře s využitím
získaných informací dle platných předpisů, které vymezují její pravomoci, zejména pak
dle stanov společnosti a dle Obchodního zákoníku.
Dozorčí rada hodnotila pravidelně během roku 2006 všechny činnosti a.s. a podílela se
na zásadních rozhodnutích společnosti. Sešla se celkem sedmkrát. Byly především
sledovány ekonomické výsledky hlavního předmětu podnikání, a to pořádání výstav
v areálu výstaviště a stavby výstavních expozic v areálu výstaviště i mimo něj.
Dozorčí rada se zabývala i výsledky z dalších aktivit společnosti, kterými jsou
především reklamní služby a trvalé nájmy a pozitivně zhodnotila i rozšíření činností
směřujících k využívání nově zrekonstruovaného pavilonu Z k mimovýstavním
aktivitám. Tato činnost zaznamenala v uplynulém období velký nárůst.
Dozorčí rada konstatuje, že výstavní sezóna 2006 nebyla jednoduchá, přesto je možno ji
celkově hodnotit pozitivně. V areálu výstaviště proběhly všechny plánované výstavy
s dobrými výsledky. Dobře se vyvíjela výstava Země živitelka, která vykázala vyšší
tržby především z prodeje volných výstavních ploch. Přestože byl loňský ročník
výstavy Země živitelka zkrácen na základě požadavku vystavovatelů na 6 dní,
navštívilo jej na 100 000 návštěvníků.Překročení plánovaných tržeb zaznamenaly
reklamní služby a trvalé pronájmy.Úkoly útvaru externích realizací se nepodařilo zcela
naplnit, výrazně se však zlepšilo sledování ziskovosti zakázek.
Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AZP CZ
s.r.o., Jírovcova 1335/37, České Budějovice. Auditorská společnost dospěla k názoru,
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finační situace
společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a
výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada na svém zasedání v dubnu 2007 přezkoumala roční účetní závěrku společnosti, zprávu auditora o přezkoušení roční účetní závěrky a následně konstatovala, že
roční účetní závěrka společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. k 31. 12. 2006 byla
vypracována řádně a v souladu se zákonnými předpisy České republiky.
Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě akcionářů schválit roční účetní závěrku
za rok 2006, včetně návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2006.
Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a k této zprávě nemá připomínek.
Při této příležitosti dozorčí rada vyjadřuje poděkování představenstvu společnosti,
celému managementu a všem zaměstnancům za aktivní práci pro společnost v roce
2006.
RNDr. Jan Zahradník
předseda dozorčí rady
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10.

ZPRÁVA A VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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