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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍ
ŘEDITELKY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení obchodní partneři, kolegyně a kolegové,

předkládám vám výroční zprávu za rok 2020, který 
lze považovat s ohledem na vývoj koronavirové 
pandemie za rok mimořádně náročný. Byli jsme 
nuceni přejít na krizový management, abychom 
zajistili omezený chod budovy za maximálního 
dodržování bezpečnostně-hygienických pravidel 
a ochránili Vaše zdraví a zaměstnanců našich 
dlouhodobých nájemců v budovách KCP.

Prakticky zakázané podnikání ve dvou 
segmentech – v krátkodobých pronájmech sálů 
a salónků pro kongresové, konferenční a kulturní 
akce a hostinské činnosti hotelu Holiday Inn PCC 
– způsobilo pokles celkových tržeb společnosti 
o 52 procent na 253,1 mil. Kč. Díky stabilnímu 
segmentu dlouhodobých pronájmů zejména v 
budově Business centra Vyšehrad, minimálnímu 
poklesu tržeb parkingu, výrazným provozním 
úsporám, snížení počtu zaměstnanců a čerpání 
dotací z programu na podporu zaměstnanosti 
ANTIVIRUS se nám podařilo minimalizovat 
provozní ztrátu vyjádřenou ukazatelem EBITDA 
na 19,4 mil. Kč. Z důvodu pokračující rozsáhlé 
investiční činnosti dosáhla celková ztráta 
společnosti 113,2 mil. Kč.

Oddělení dlouhodobých pronájmů pokračovalo i v roce 2020 v započatém trendu vysoké obsazenosti 
všech komerčních prostor KCP. I přes ukončení pronájmu prostor společností Guarant International 
se nám povedlo v budově BCV dosáhnout 99% obsazenosti, jelikož uvolněné prostory byly následně 
pronajaty MHMP. V hlavní budově kongresového centra se zvýšila obsazenost na 94 procent, a to 
především díky celoročnímu pronájmu soukromé vysoké školy Newton College a udržení dlouholetých 
nájemců, jako je T-Mobile Czech Republic a.s., Zátiší Catering Group a.s., CZECH – IN s.r.o., Czechocar, 
a.s., Svaz měst a obcí České republiky, Renocar, a.s., Komerční banka, a.s., Computer System Group, 
a.s. a další. Většině dlouhodobých nájemců jsme s ohledem na pandemii COVID-19 a příslušný vládní 
program „COVID – nájemné“ poskytli slevu, která zapříčinila celkový pokles našich tržeb z tohoto 
segmentu oproti roku 2019 o 4 procenta.

Přestože jsme v roce 2020 očekávali 20% růst v segmentu krátkodobých pronájmů, tržby nakonec 
z důvodu pandemie klesly o 78 procent. Veškeré akce v segmentu krátkodobých pronájmů byly od 
12. 3. do konce roku 2020 zakázány buď v rámci vyhlášeného nouzového stavu, nebo mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Přesto se nám podařilo přesunout 70 procent plánovaných akcí 
v hodnotě 117,7 mil. Kč na rok 2021 a dále. Za dodržování přísných hygienicko-epidemiologických 
opatření jsme dokázali uspořádat několik akcí jako např. Valnou hromadu společnosti ČEZ a.s. či přijímací 
řízení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Prostory Kongresového centra Praha si také oblíbily filmové 
štáby, které zde natáčely např. filmy Oslo (HBO) a Army Of The Dead: Meanwhile In Germany (NETFLIX) 
nebo reklamy pro významné společnosti – Pilsner Urquell, Benzina nebo Xiaomi.
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Ve spolupráci s dlouhodobým partnerem AV Media, a. s. jsme inovovali naši nabídku o služby virtuálního 
studia a pronájmu techniky pro hybridní akce. Podařilo se tak realizovat 11 online akcí jako např. finanční 
konferenci Svazu měst a obcí ČR, vnitropodnikovou konferenci společnosti Olympus nebo konferenci 
na téma 5G sítí pro MPO ČR.

Pokles počtu konferenčních a kulturních akcí způsobil také pokles tržeb z parkování o 10 procent.

Nejvíce zasažen pandemií byl hotel Holiday Inn PCC, kde se od 12. 3. mohli ubytovat pouze obchodní 
cestující. Celkové tržby hotelu tak poklesly o 81 procent. Po vyhodnocení několika krizových variant 
řešení včetně uzavření hotelu jsme nakonec přistoupili, zejména s ohledem na pravidelné zajišťování 
ubytování korporátní klientely, k zachování chodu hotelu s vysokou kvalitou poskytovaných služeb a 
snížení počtu zaměstnanců o 30 procent. V nabídce přibyly nové produkty „pokoj jako kancelář“ a 
ubytování pro dlouhodobé pobyty. Bistro Esprit začalo poskytovat služby přes výdejní okénko formou 
„Take Away“.

Společnost zahájila dva nové společenské projekty, které se navzájem doplňují – KCP Art a Art District 
Vyšehrad. Jejich společným záměrem je oživit prostory KCP i severní terasu před budovou kulturními 
akcemi od divadelních představení přes koncerty až po taneční a hudební večery či designové výstavy. 
Zúčastnili jsme se též každoročního festivalu otevřených budov Open House Praha, přičemž budova 
KCP patřila během festivalového víkendu k těm nejvíce navštěvovaným. V rámci CSR aktivit jsme poskytli 
prostor konferenci na téma křehké mateřské psychiky pořádané neziskovou organizací Úsměv mámy. 
Dále jsme umožnili vysílání live streamu rozhovorů České televize na téma duševního zdraví v projektu 
„Řekni si o pomoc“ pod záštitou primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba.

V uplynulém roce rovněž pokračovaly přípravné práce na projektu výstavby Nové haly, která je základním 
předpokladem pro získání velkých mezinárodních akcí s doprovodnou výstavou.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům představenstva, dozorčí rady a akcionářům za významnou 
podporu v řízení společnosti. Děkuji také všem svým kolegyním a kolegům za skvělou spolupráci a 
neutuchající odhodlání v boji o přežití v této nelehké době.

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

Ing. Lenka Žlebková             

generální ředitelka
Kongresové centrum Praha, a. s.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O SPOLEČNOSTI
Název:   Kongresové centrum Praha, a. s.
Sídlo:    5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 63080249
Právní forma:   akciová společnost
Internetová adresa: www.praguecc.cz

Předmět podnikání Společnosti zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze je uveden v příloze účetní závěrky za rok 2020.

Akciová společnost Kongresové centrum Praha vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne  
1. 7. 1995. Založení Společnosti bylo provedeno jediným zakladatelem, hlavním městem Prahou, 
který vložil do akciové společnosti veškeré jmění bývalé příspěvkové organizace Paláce kultury. 
Kongresové centrum Praha, a.s. dále ke dni svého vzniku převzalo veškerá práva a závazky 
Paláce kultury a stalo se tak jeho právním nástupcem. Společnost nemá pobočku nebo jinou část 
obchodního závodu v zahraničí. Společnost nedrží žádné vlastní akcie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budova Kongresového centra Praha, jehož součástí je také přilehlé Business Centre Vyšehrad  
a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů je dominantou 
stojící na jednom z nejatraktivnějších míst v Praze. S překrásnými výhledy na Pražský hrad je KCP  
v centru města, pouhých 30 minut vzdálené od letiště. Postavené z nejlepších materiálů se smyslem 
pro detail, budova skrývá mnoho jedinečných lustrů, olejových maleb a gobelínů. Díky uchovávání 
těchto uměleckých děl si mohou návštěvníci užívat nejen variability všech prostor, ale také obdivovat 
umělecká díla světově známých českých sklářů a malířů.

Kongresové centrum Praha na světové úrovni zabezpečuje semináře, workshopy, či firemní akce, 
stejně jako celosvětové summity, mezinárodní kongresy, konference či zasedání nejrůznějšího 
charakteru. Disponuje reprezentativními prostory s více než sedmdesáti sály a salonky s kapacitou 
od 20 do 2 764 míst. K vysoké technické vybavenosti patří také nejmodernější audiovizuální 
technika, která pod vedením zkušeného týmu zajišťuje projekci, zvuk i osvětlení. Největším sálem je 
Kongresový sál s maximální kapacitou 2 764 míst, který disponuje skvělou akustikou a delegátům 
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či divákům poskytuje maximální pohodlí. Právě díky této skvělé akustice se řadí mezi nejlepší 
koncertní sály světa.

Kongresové centrum Praha každoročně hostí široké spektrum akcí. Má dlouholetou tradici v realizaci 
těch nejvýznamnějších mezinárodních politických a ekonomických událostí – včetně Výročního 
zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v roce 2000, 
Summitu NATO v roce 2002, akcí souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě Evropy  
v roce 2009 či kongresem Mezinárodní kongresové asociace ICCA 2017.

Kongresové centrum Praha je aktivním členem organizace Prague Convention Bureau  
a mezinárodních oborových asociací: ICCA – International Congress and Convention Association, 
AIPC – International Association of Congress Centres. Na mezinárodním fóru je společnost 
respektována jako klíčový reprezentant kongresového odvětví České republiky.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Společnost v letech 2020 a 2019 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V oblasti 
ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů postupovala Společnost v letech 2020 a 
2019 v souladu se zákonnými předpisy.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI
Po 31. 12. 2020 nenastaly žádné jiné významné události než ty, které jsou uvedeny v bodě 22 
přílohy účetní závěrky za rok 2020.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU 
SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A. S.

Výsledky hospodaření za rok 2020 byly zásadně ovlivněny pandemií COVID-19 a mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví, kvůli kterým došlo k meziročnímu poklesu tržeb ve všech 
segmentech činnosti Společnosti. Celkové tržby se snížily o 276,0 mil. Kč na hodnotu 253,1 mil. 
Kč, což představuje 52% pokles oproti předcházejícímu roku.

Pokles nákladů byl způsoben po většinu roku trvajícím omezením provozu a realizovanými úspornými 
opatřeními. Náklady se ve srovnání s rokem 2019 snížily o 111,0 mil. Kč (22 %) na hodnotu 399,6 
mil. Kč. Nejvýznamnější poklesy jsou v nakupovaných službách (o 65,8 mil. Kč), spotřebovaných 
nákupech (o 28,2 mil. Kč) a v osobních nákladech (o 25,4 mil. Kč). Z nakupovaných služeb se v 
kongresové části nejvíce snížily služby související s akcemi (o 29,6 mil. Kč), v hotelu provize a fee (o 
14,0 mil. Kč) a úklid, praní a čištění (10,1 mil. Kč). Do snížení hodnoty spotřebovaných nákupů se 
promítly nižší náklady na energie (o 16,1 mil. Kč) a na prodané zboží v hotelu (o 9,3 mil. Kč). Osobní 
náklady jsou oproti předcházejícímu roku nižší z důvodu nevyplacení ročních mzdových bonusů 
zaměstnancům nedosažením rozpočtovaného výsledku hospodaření a také z důvodu snížení počtu 
zaměstnanců v průběhu roku 2020 o 20 %. Společnost naopak čerpala za rok 2020 příspěvek na 
mzdy z programu Antivirus ve výši 13,7 mil. Kč.

I přes částečné kompenzování propadu tržeb snížením nákladů a podporou od státu vedlo totální 
omezení provozu Společnosti mimořádnými opatřeními k provozní ztrátě EBITDA ve výši 19,4 mil. 
Kč a z důvodu zachování investiční činnosti celkové ztrátě za rok 2020 ve výši 113,2 mil. Kč, za rok 
2019 bylo dosaženo zisku ve výši 38,4 mil. Kč.

V roce 2021 získala Společnost podporu z programu „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“ ve 
výši 5,3 mil. Kč, z toho 4,6 mil. Kč se týkalo období spadajícího do roku 2020. Společnost připravuje 
žádost o podporu z programu „COVID – Veletrhy/kongresy“ za období 3–10/2020.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY
Krátkodobé pronájmy prostor pro akce v kongresovém centru patřily mezi segmenty nejvíce 
zasažené pandemií COVID-19 a opatřeními proti jejímu šíření. Po většinu roku bylo pořádání 
kongresů, konferencí nebo kulturních akcí omezeno nebo úplně zakázáno. Tržby za krátkodobé 
pronájmy se v roce 2020 snížily o 130,3 mil. Kč na 36,0 mil. Kč, což představuje 78% pokles v 
porovnání s rokem 2019.

Největší akcí uskutečněnou v KCP v roce 2020 se stala únorová konference Microsoft Ignite – The 
Tour FY20 s 2 000 účastníky. Od března 2020 docházelo k rušení akcí nebo jejich přesouvání do 
dalších let. Prostory kongresového centra určené pro krátkodobé pronájmy tak byly po zbytek 
roku využívány zejména pro natáčení filmů a reklam nebo menší lokální akce při dodržení přísných 
hygienických opatření.

DLOUHODOBÉ PRONÁJMY
Tržby za dlouhodobé pronájmy meziročně klesly o 4 % na 164,2 mil. Kč. Příčinou tohoto poklesu 
byly slevy poskytnuté nájemcům v návaznosti na situaci vyvolanou pandemií COVID-19, redukce 
pronajatých prostor nebo ukončení nájemních smluv. Naprostou většinu dlouhodobých nájemců 
se však podařilo v našich prostorách udržet. Obsazenost prostor pro dlouhodobé pronájmy v 
budově A+B se díky vlivu zahájení pronájmu prostor vysoké škole Newton College až od druhého 
pololetí roku 2019 dokonce meziročně zvýšila z 93 % na 94 %. V budově Business Centre Vyšehrad 
proběhla začátkem roku 2020, po ukončení pronájmu společností GUARANT International spol. s 
r.o., revitalizace uvolněných prostor pro Hlavní město Praha. To mělo za následek pokles obsazenosti 
na 99 % z hodnoty 100 % za předcházející rok.
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PARKING
Do tržeb parkingu se promítlo zejména omezení konání kongresů, konferencí a kulturních akcí 
během roku 2020. Tržby tak dosáhly hodnoty 21,2 mil. Kč, což představuje 10% pokles oproti 
hodnotě za rok 2019.

HOTEL
V roce 2020 byl hotel Holiday Inn nejvíce zasažen pandemií COVID-19. Hotelové tržby se snížily o 
81 % a dosáhly tak 31,1 mil. Kč oproti 167,5 mil. Kč za předchozí rok. Pokles tržeb za ubytování 
o 85 % na 17,6 mil. Kč byl zejména ovlivněn nižší průměrnou cenou ubytování spolu s poklesem 
obsazenosti ze 69,9 % na 12,6 %. Tržby za stravování klesly o 73 % na 11,1 mil. Kč. V roce 
2020 proběhla poslední etapa revitalizace pokojů a výměna dveří do pokojů a chodeb vč. instalace 
nového zámkového systému.

STAV MAJETKU
V průběhu roku 2020 pokračoval projekt rekonstrukce a dostavby kongresového centra. Společnost 
na rekonstrukci vynaložila 99,0 mil. Kč, z toho 67,5 mil. Kč formou investic, zbývající část se promítla 
přímo do nákladů. Mezi nejdůležitější realizované investice v budově hotelu patřila výměna dveří 
do pokojů a chodeb vč. nového zámkového systému (9,6 mil. Kč) a investice v rámci revitalizace 
interiéru pokojů (5,8 mil. Kč). V budově kongresového centra byly instalovány nové chladící věže 
(6,8 mil. Kč) a probíhala příprava projektu sanace jižních garáží (8,5 mil. Kč).

Společnost v roce 2020 také pokračovala v přípravě výstavby budovy výstavní haly, částka 26,4 
mil. Kč byla investována zejména do další etapy projektu. Nová hala umožní pořádat v KCP velké 
kongresy, pro které jsou současné výstavní prostory nedostatečné. Zároveň bude řešeno i zkvalitnění 
veřejného prostoru v okolí KCP.

Z položek rekonstrukce s nákladovým dopadem byly v roce 2020 nejvýznamnější revitalizace 
hotelových pokojů (15,7 mil. Kč), výměna koberce a nové čalounění křesel na balkoně Kongresového 
sálu (6,4 mil. Kč).

Z ostatních investic, mimo projekt rekonstrukce, byly nejdůležitějšími položkami pořízení nové 
telefonní ústředny (3,6 mil. Kč) a implementace protokolu 802.1X (1,6 mil. Kč).

ZÁVĚR
Hospodaření společnosti skončilo za rok 2020 ztrátou ve výši 113 234 413,43 Kč, představenstvo v 
souladu se stanovami společnosti doporučuje akcionářům společnosti zaúčtování vykázané účetní 
ztráty v plné výši na účet 429001 - Neuhrazená ztráta minulých let.

Podepsáno dne: 19.5.2021

Ing. Aleš Bartůněk     ..............................................

předseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.

JUDr. Michaela Pobořilová    ..............................................

místopředseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 9

ZPRÁVA AUDITORA
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A VÝROČNÍ ZPRÁVĚ SPOLEČNOSTI 
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S. ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
ROKU 2020
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 
Účetní závěrka společnosti Kongresové centrum Praha, a. s. za rok 2020 zpracovaná v souladu 
se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice.

Rozvahový den:   31. 12. 2020

V představenstvu schváleno dne: 19. 5. 2021 

Podpisový záznam statutárního orgánu Společnosti:

Ing. Aleš Bartůněk     ..............................................

předseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.

JUDr. Michaela Pobořilová    ..............................................

místopředseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 15

OBSAH

 Výkaz zisku a ztráty      16

 Rozvaha       17

 Přehled o změnách vlastního kapitálu   18

 Přehled o peněžních tocích     18

 Příloha v účetní závěrce pro rok 2020   19

 1.  Základní informace o společnosti       19

 2. Účetní metody a obecné účetní zásady      21

 3. Dlouhodobý nehmotný majetek      26

 4. Dlouhodobý hmotný majetek      27

 5. Zásoby   28

 6. Pohledávky   28

 7. Peněžní prostředky a kr. finanční majetek    29

 8. Časové rozlišení   29

 9. Vlastní kapitál   29

 10. Rezervy   30

 11. Závazky   30

 12. Stát – daňové pohledávky a závazky, dotace   31

 13. Zaměstnanci   31

 14. Tržby   32

 15. Služby   32

 16. Jiné provozní náklady a výnosy 33

 17. Finanční náklady a výnosy   33

 18. Odložená daň   34

 19. Splatná daň z příjmu        34

 20. Transakce se spřízněnými osobami      35

 21. Soudní spory           35

 22. Významné události po rozvahovém dni       36

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 16

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. 12. 2020

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 17

ROZVAHA 
K 31. 12. 2020

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 18

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO 
KAPITÁLU
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. 12. 2020

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 19

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
PRO ROK 2020
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Společnost byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost a vznikla dne 1. 7. 1995 
zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3275  
pod obchodní firmou Kongresové centrum Praha, a.s. (dále jen „Společnost“). Společnost sídlí 
na adrese 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo je 630 80 249.

Hlavním předmětem podnikání je:

    zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských
      akcí,
    zajišťování uměleckých a kulturních akcí,
    hostinská činnost,
    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
    pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

VELIKOST ÚČETNÍ JEDNOTKY

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění je Společnost považována  
za střední účetní jednotku.

VLASTNÍCI

Vzhledem ke své vlastnické struktuře podléhá Společnost účetní konsolidaci státu.

STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Statutárním orgánem 
Společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti, včetně 
řádného vedení účetnictví, rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem 
o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 
rady. Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti společně předseda představenstva 
nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za Společnost se 
děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě Společnosti připojí oprávněné 
osoby svůj podpis. Kontrolním orgánem Společnosti je dozorčí rada, které přísluší dohlížet na činnost 
Společnosti v zákonem stanoveném rozsahu, a to zejména na výkon působnosti představenstva 
a na podnikatelskou činnost Společnosti. Je oprávněna ověřovat postup ve věcech Společnosti  
a kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a spisů a zjišťovat stav Společnosti.
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ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V OBCH. REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM 
OBDOBÍ

V průběhu roku 2020 došlo k personálním změnám v představenstvu i v dozorčí radě. 

Pan PhDr. Marek Ženíšek, Ph. D., člen představenstva, odstoupil ze své funkce a tím došlo k 
31. 7. 2020 k zániku jeho členství. Na jeho místo byl s účinností od 1. 8. 2020 představenstvem 
kooptován pan Bc. Michal Hroza. Do funkce byl pan Hroza zvolen Valnou hromadou 5. 2. 2021 a o 
jeho zápis do Obchodního rejstříku bylo požádáno 2. 3. 2021.

V dozorčí radě byl pan Ing. Jiří Opletal nahrazen panem Ing. Lubošem Dubovským, jehož členství 
vzniklo 21. 2. 2020.

Členství pana Adama Kočíka, MBA v dozorčí radě skončilo dne 23. 2. 2020 uplynutím jeho mandátu. 
Prozatím nedošlo k jeho vymazání z Obchodního rejstříku.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Vnitřní organizační struktura Společnosti je upravena organizačním řádem, který je průběžně 
aktualizován v návaznosti na změny organizační struktury Společnosti. Podle rozsahu působnosti, 
kompetencí, velikosti útvaru a charakteru vykonávaných činností jsou rozlišovány dva organizační 
stupně: úsek a oddělení. V základním členění byla Společnost k 31. 12. 2020 rozdělena na pět 
úseků: úsek generálního ředitele, úsek obchodu a marketingu, úsek finanční, úsek technický a úsek 
hotel (Holiday Inn Prague Congress Centre, dále i „HIPCC“).

Sídlo podnikání hotelu: Holiday Inn Prague Congress Centre
         Na Pankráci 15/1684
           140 00 Praha 4

K 31. 12. 2020 nemá Společnost více než 20% podíl na základním kapitálu žádné společnosti a ani 
není společníkem s neomezeným ručením v žádné jiné společnosti.

K 31. 12. 2020 ukončil pan Ing. Zdeněk Kovařík, Generální ředitel hotelu HIPCC svůj pracovní 
poměr. Od 1. 1. 2021 zastupuje dočasně tuto pozici paní Ing. Lenka Žlebková, Generální ředitelka 
Společnosti.
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Organizační schéma Společnosti k 31. 12. 2020

S účinností od 1. 11. 2020 došlo k významné změně v organizační struktuře Společnosti. Byl zrušen 
úsek facility managementu a zároveň s tím byla zrušena i pozice facility management ředitele. Došlo 
i ke zrušení sekce provozní. Oddělení ze zrušeného úseku facility managementu byla převedena 
do technického úseku pod pravomoc technického ředitele, s výjimkou oddělení informačních 
technologií. Toto oddělení bylo převedeno do úseku finančního pod pravomoc finančního ředitele. 
V organizační struktuře došlo také ke vzniku nového oddělení v technickém úseku, a to oddělení 
investičního. V úseku hotel byla vyčleněna oddělení recepce (původně oddělení ubytování) a 
oddělení úklidu hotelu do nové sekce ubytování, v jejímž čele stojí manažer sekce ubytování. Sekce 
ubytování spadá pod pravomoc generálního ředitele hotelu.

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ
    ZÁSADY

Individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2020.

V následující části jsou uvedena základní účetní pravidla aplikovaná při zpracování této individuální 
účetní závěrky. Tato pravidla byla použita konzistentně pro všechna prezentovaná účetní období, 
pokud není uvedeno jinak.

A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení  
a náklady s pořízením související.  Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané 
doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého  
nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané  
zbytkové hodnoty majetku. 
 
Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 
20 tis. Kč není považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Takto definovaný nehmotný majetek 
je při pořízení účtován do nákladů.
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OBCHODNÍ ZNAČKY A LICENCE

Obchodní značky a licence se vykazují v historických cenách. Obchodní značky a licence mají pevně 
stanovenou životnost a vykazují se v pořizovací ceně po odečtení oprávek. Oprávky se vypočítávají 
metodou rovnoměrných odpisů za účelem přiřazení pořizovací ceny obchodních značek a licencí 
předpokládané době životnosti (3 až 10 let).

POČÍTAČOVÝ SOFTWARE

Licence pořízené k počítačovému softwaru jsou aktivovány na základě výdajů vynaložených  
na pořízení konkrétního softwaru a jeho uvedení do používání. Tyto náklady jsou odepisovány  
po dobu jejich předpokládané životnosti (3 roky).

EMISNÍ POVOLENKY

Povolenka na emise skleníkových plynů představuje právo provozovatele zařízení, který svým 
provozem vytváří emise skleníkových plynů, vypustit do ovzduší, v daném kalendářním roce, 
ekvivalent tuny oxidu uhličitého. Nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku je Společnost 
povinna vyřadit z obchodování takové množství povolenek, které odpovídá vykázanému a ověřenému 
množství emisí skleníkových plynů v předchozím kalendářním roce.

O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném 
neodpisovaném majetku oceňovaném pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při 
bezúplatném nabytí.  O spotřebě povolenek se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti 
na spotřebě emisních povolenek účetní jednotkou v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním 
nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného 
majetku. Tato dotace se rozpouští do výnosů v okamžiku, kdy jsou povolenky spotřebovávány a 
účtovány do nákladů, a to ve stejné výši.

Společnost byla rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. CZ-0252-17/V ze dne 8. 2. 2017 
s právní mocí od 10. 2. 2017 vyřazena ze systému emisního obchodování EU-ETS.

B) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, montáž, clo, úroky a další náklady s pořízením související. Náklady na technické 
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se 
účtují do nákladů.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, oceněný při pořízení cenou 5 tis. Kč  
a nižší, je účtován přímo do nákladů.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

ODEPISOVÁNÍ

Veškerý nově pořízený dlouhodobý majetek je účetně odepisován podle odpisového plánu 
společnosti od měsíce následujícího po uvedení do užívání.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován 
na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Společnost 
používá metodu komponentního odepisování.
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Předpokládaná životnost je stanovena takto:
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě trvalého snížení hodnoty hmotného majetku je proveden odpis tohoto majetku.  
Při přechodném snížení hodnoty hmotného majetku je tvořena opravná položka.

C) PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, JEJICH EKVIVALENTY A TOKY
Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na bankovních 
účtech a převody mezi finančními účty. Autorizované, ale nepřipsané úhrady platebními kartami, 
které evidujeme na jednom z analytických účtů převodů mezi finančními účty, jsou ve finančních 
výkazech zahrnovány do krátkodobých pohledávek.

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově 
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají 
významné změny hodnoty v čase (např. likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu).

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních 
tocích nekompenzované.  

D) ZÁSOBY
Zásoby se oceňují pořizovací cenou. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení 
včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Úbytek zásob je  
v okamžiku jejich skutečné spotřeby oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným 
zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení 
zásob.

E) POHLEDÁVKY
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se 
snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě 
individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Společnost používá následující způsob tvorby opravných položek k obchodním pohledávkám:
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F) VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál Společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku.

Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně 
zřizované podle zákona o obchodních korporacích a jiných obecně závazných právních předpisů. 
Zákon o obchodních korporacích neukládá akciové společnosti povinné vytváření rezervního fondu 
ze zisku. Dle platných stanov a obchodního práva platného v České republice Společnost tedy není 
povinna rezervní fond vytvářet.

Ostatní kapitálové fondy představují snížení vlastního kapitálu z dopadu převodu z IAS/IFRS  
na české účetní standardy k 1. 1. 2015.

G) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, JEHO ROZDĚLENÍ A VÝPLATA 

     DIVIDEND
Výsledek hospodaření v souladu s platnou právní úpravou v České republice schvaluje a rozděluje 
valná hromada, a to podle příslušných ustanovení stanov Společnosti a v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Výplata dividend akcionářům Společnosti se vykazuje v účetní závěrce jako závazek v období,  
ve kterém jsou dividendy schváleny akcionáři Společnosti. Společnost v roce 2020 nevyplácela 
žádné dividendy.

H) CIZÍ ZDROJE
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje 
i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Dohadné účty 
pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. 

I) REZERVY
Rezerva je závazek s nejistou časovou dobou splatnosti nebo nejistou výší. Rezervy se zaúčtují, 
pokud má Společnost současný závazek (zákonný nebo smluvní), který je důsledkem minulé 
události, a je pravděpodobné, že vypořádání závazku povede k odlivu ekonomických prostředků  
a navíc je možno spolehlivě kvantifikovat hodnotu závazku. 

Částka vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů potřebných k vyrovnání současného 
závazku na konci účetního období. Rezervy jsou přezkoumány na konci každého účetního období 
a upraveny tak, aby odrážely aktuální nejlepší odhad. Pokud již není pravděpodobné, že ke splnění 
závazku bude třeba odlivu prostředků představujících ekonomický prospěch, rezerva je zrušena. 
Rezerva se využívá pouze na výdaje, pro které byla původně uznána.

J) PŘEPOČTY CIZÍCH MĚN
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. Aktiva a pasiva v zahraniční 
měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. 
Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

K) ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Náklady a výnosy zachycuje Společnost podle těchto zásad:
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    náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
    opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů
                a výnosů, kterých se týkají,
    náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují ve formě nákladů 
                příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech přechodných aktiv a 
     pasiv,
    výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují ve formě výnosů
     příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech přechodných aktiv
     a pasiv.

L) DAŇ Z PŘÍJMU
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními  
a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky 
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 
aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období 
realizace. Odložená daň z příjmů se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), která 
byla schválena nebo proces jejich schvalování v podstatě dokončen, a o kterých se předpokládá, 
že budou účinné v období, ve kterém bude příslušná daňová pohledávka realizována nebo závazek 
odložené daně z příjmu vyrovnán. Odložené daňové pohledávky se vykazují v rozsahu, v němž 
je pravděpodobné, že bude v budoucnosti dosaženo zdanitelného zisku, který umožní uplatnění 
těchto přechodných rozdílů.

M) VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ODHADY A PŘEDPOKLADY
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady,  
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši 
výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady  
na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, 
skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

DAŇ Z PŘÍJMU

Společnost podléhá dani z příjmu v České republice. V případě, že Společnost k datu sestavení 
účetní závěrky nemá k dispozici údaj o dani z příjmů, vychází z kvalifikovaného odhadu provedeného 
ve spolupráci s daňovým poradcem.

OSTATNÍ ODHADY

Ostatní odhady, které provádí Společnost, jsou účtovány a vykazovány na základě odborného 
posouzení, zkušeností z minulých období, statistických průzkumů či propočtem. Každý odborný 
odhad je doložen metodou a způsobem, kterým byla uvedená skutečnost odhadnuta.

N) NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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O) ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ, SROVNATELNOSTI

     A OPRAVY CHYB MIN. OBDOBÍ
V roce 2020 nedošlo k žádným změnám způsobů oceňování, odepisování a k opravám chyb 
minulých období.

3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nejvýznamnější nově zařazenou položkou dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2020 byl 
projekt Implementace protokolu 802.1X ve výši 1 597 tis. Kč.

Součástí jiného dlouhodobého nehmotného majetku jsou emisní povolenky k 31. 12. 2020 ve výši 
1 073 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 1 073 tis. Kč).  Pro ocenění připsání emisních povolenek je 
využívána tržní cena vyhlašovaná německou burzou EEX (EUROPEAN ENERGY EXCHANGE AG - 
http://www.eex.com).

Společnost byla rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. CZ-0252-17/V ze dne 8. 2. 2017 
s právní mocí od 10. 2. 2017 vyřazena ze systému emisního obchodování EU-ETS. Vývoj stavu 
emisních povolenek byl následující:
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4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

 

Nejvýznamnější nově zařazenou položkou dlouhodobého hmotného majetku v roce 2020 bylo 
technické zhodnocení hlavní budovy kongresového centra ve výši 21 164 tis. Kč. Investováno bylo 
zejména do rekonstrukce šaten účinkujících (10 536 tis. Kč)  a do  dodávky  nových chladících věží 
(6 759 tis. Kč). Technické zhodnocení budovy hotelu ve výši 12 703 tis. Kč zahrnuje především 
výměnu vstupních dveří na pokoje včetně zárubní (6 551 tis. Kč), instalaci nových prosklených 
dveří na hlavním schodišti (1 436 tis. Kč) a přestavbu executive lounge (1 393 tis. Kč). Mezi největší 
položky zařazeného samostatného movitého majetku patří telefonní ústředna v kongresovém 
centru a na hotelu, systém generálního klíče v hlavní budově a technické zhodnocení parkovacího 
systému. Nedokončený hmotný majetek představuje nezařazené investice v rámci přípravy projektu 
„Nová výstavní hala KCP“, dále investice na zateplení střešního pláště, na sanaci garáží jih a do 
úprav směřujících k úsporám energie.
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Společnost eviduje k 31. 12. 2020 opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 
15 236 tis. Kč. Jedná se o opravné položky k uměleckým dílům (evidovaným jako jiný dlouhodobý 
hmotný majetek), které byly vytvořeny v letech 2016 a 2017 na základě znaleckých posudků.

V roce 2018 došlo k prodloužení doby životnosti hlavní budovy kongresového centra na 60 let (z 
původních 50 let). Zbývající doba odpisování ke konci roku 2020 tak činí 21,3 let místo původních 
11,3 let. Důvodem byly významné investice do budovy (realizované zejména v letech 2001-2002 a 
2015-2017) a snaha o přiblížení doby odpisování skutečné ekonomické životnosti.
 
V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2 B), účtovala Společnost část hmotného majetku 
přímo do nákladů a není tak uveden v rozvaze. Společnost v roce 2020 pořídila drobný majetek 
účtovaný přímo do nákladů v celkové hodnotě 2 822 tis. Kč (za rok 2019 ve výši 1 198 tis. Kč).

5. ZÁSOBY 
 
 
 
 

Brutto hodnota zásob ke konci roku 2020 činí 3 107 tis. Kč, k této hodnotě byla vytvořena opravná 
položka ve výši 38 tis. Kč. Opravná položka k zásobám snižuje ocenění nepotřebných, zastaralých 
a pomalu obrátkových zásob na prodejní cenu. Hodnota vytvořené opravné položky byla stanovena 
vedením Společnosti na základě analýzy využitelnosti a prodejnosti jednotlivých položek zásob.

6. POHLEDÁVKY

Brutto hodnota krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů činí 8 183 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 
16 208 tis. Kč). K této hodnotě jsou tvořeny opravné položky ve výši 2 566 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 
2 625 tis. Kč). Společnost nemá pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou. 
Společnost neeviduje pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než pět let. 
Společnost nemá žádné pohledávky kryté věcnými zárukami ani podmíněné pohledávky.

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v brutto hodnotě mají následující věkovou strukturu:
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7. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A KRÁTKODOBÝ   
FINANČNÍ MAJETEK

Komerční Banka a.s. poskytla Společnosti (dne 19. 5. 2005) neplatební bankovní záruku ve výši 50 
tis. USD platnou do 30. 6. 2021.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Náklady a příjmy příštích období k 31. 12. 2020 činí v souhrnu 4 764 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 3 260 
tis. Kč). Výdaje příštích období jsou k 31. 12. 2020 zaúčtovány ve výši 1 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 2 
tis. Kč). Výnosy příštích období představují zejména časové rozlišení předem přijatého nájemného. 
Tyto příjmy jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. Jejich výše k 31. 
12. 2020 činí 3 053 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 3 039 tis. Kč).

9. VLASTNÍ KAPITÁL

A) ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál je částka zapsaná v obchodním rejstříku. Celková výše základního kapitálu se 
skládá z 368 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 000 tis. Kč.

B) OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY
Ostatní kapitálové fondy představují snížení vlastního kapitálu ve výši - 1 176 tis. Kč. Tato hodnota 
vyjadřuje dopad převodu z IAS/IFRS na ČÚS k 1. 1. 2015.

C) NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINULÝCH LET
Na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 19. 6. 2020, byl účetně vykázaný zisk za 
rok 2019 ve výši 38 412 tis. Kč plně převeden na krytí neuhrazené ztráty z minulých let.
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D) ROZDĚLENÍ ZISKU/VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY ZA BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

    OBDOBÍ
O vypořádání ztráty roku 2020 ve výši 113 234 tis. Kč prozatím nebylo rozhodnuto, představenstvo 
akcionářům doporučuje její převedení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

10.  REZERVY
 

 
 
 
 

Vytvořená hodnota rezervy na právní nároky ve výši 19 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 53 tis. Kč) je vytvářena 
na soudní poplatky a odměny advokátům za podání žaloby především vůči dlužným nájemcům. 
Jedná se tak o hodnotu potencionálních nákladů vyplývajících z neuzavřených soudních sporů. Na 
právní spory, u nichž vedení Společnosti předpokládá, že budou úspěšně ukončeny, nebyla rezerva 
tvořena.

K  31. 12. 2020 si vedení  Společnosti není vědomo žádných významných nevykázaných podmí-
něných závazků, na které by měla být dotvořena rezerva.

11.  ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2020 se skládají ze zádržného ve výši 5 967 
tis. Kč (k 31. 12. 2019: 5 557 tis. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 16 678 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 27 441 tis. Kč). 
Společnost neeviduje závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než pět let. 
Společnost nemá žádné dluhy kryté věcnými zárukami ani podmíněné dluhy.

Dohadné účty pasivní ve výši 3 466 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 26 822 tis. Kč) představují především 
dohady vytvořené na nevyfakturované dodávky služeb. V předcházejících obdobích byly 
nejvýznamnější složkou dohadných účtů pasivních dohady tvořené na mzdové bonusy (k 31. 12. 
2020 ve výši 1 457 tis. Kč, k 31. 12. 2019 ve výši 21 954 tis. Kč).

Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2020 jsou nulové (k 31. 12. 2019: 0 Kč). Krátkodobé přijaté 
zálohy činí 62 004 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 55 268 tis. Kč) a představují především zaplacené zálohy 
na pořádání akcí v kongresovém centru a zálohy od dlouhodobých nájemců.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 3 682 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 4 329 
tis. Kč), žádné z těchto závazků nejsou evidovány po lhůtě splatnosti.
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12.  STÁT – DAŇOVÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY, 
 DOTACE

Společnost nemá k 31. 12. 2020 žádné daňové pohledávky (k 31. 12. 2019: 0 Kč).

Daňové závazky a dotace činí 6 688 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 9 087 tis. Kč), které jsou tvořeny 
zejména dotací z titulu bezplatného nabytí emisních povolenek ve výši 1 057 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 
1 057 tis. Kč), daní z příjmu ze závislé činnosti ve výši 1 321 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 1 329 tis. Kč) a 
daní z přidané hodnoty ve výši 4 262 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 6 654 tis. Kč). Žádné z těchto závazků 
nejsou po lhůtě splatnosti.
 
V průběhu roku 2020 získala Společnost od Ministerstva práce a sociálních věcí příspěvky na 
podporu zaměstnanosti z programu Antivirus ve výši 13 733 tis. Kč. Jedná se o mimořádnou 
podporu v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19 a s ní spjatými omezeními podnikání

13.  ZAMĚSTNANCI

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2020 a 2019:

Společnost neeviduje žádné zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry, poskytnuté členům statutárního  
a dozorčího orgánu. Členům orgánů nebyla také poskytnuta žádná zajištění ani jiná plnění.

Pojmy management, statutární a dozorčí orgány jsou vymezeny v bodě 1).
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14. TRŽBY

Tržby z prodeje zboží a služeb mají následující strukturu podle činností Společnosti:

 
 
 
 
 
 
 
 

Krátkodobé pronájmy představují hlavní činnost Společnosti, tzn. zajišťování kongresů, konferencí, 
společenských a kulturních akcí v prostorách hlavní kongresové budovy A+B. K dlouhodobým 
pronájmům prostor je využívána budova Business Centre Vyšehrad a částečně i budova A+B. Hotel 
poskytuje pro své klienty standardní hotelové služby a zajišťuje i hostinskou činnost.

15. SLUŽBY

Nakupované služby mají následující složení:
 
 
 
 
 
 

Struktura nákladů na opravy a udržování v roce 2019 a 2020: 
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16. JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Jiné provozní výnosy mají následující strukturu:

Složení jiných provozních nákladů je toto:

17. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Složení finančních nákladů a výnosů v letech 2020 a 2019 je následující: 

 

 

 

 

 

 

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z finančních prostředků na běžných účtech Společnosti ve výši 
1 343 tis. Kč (k 31.12.2019: 7 311 tis. Kč) a úroky z finančních prostředků na termínovaných 
vkladech ve výši 7 590 tis. Kč (k 31.12.2019: 2 654 tis. Kč).
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18. ODLOŽENÁ DAŇ

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2 L) byla v roce 2020 pro výpočet odložené daně 
použita daňová sazba 19 %. O odložené daňové pohledávce, kalkulované z následujících rozdílů, 
není účtováno, protože neexistuje přiměřená jistota, že taková daňová pohledávka by vzhledem k 
předpokládaným daňovým základům v následujících letech mohla být vůbec využita.

Odložená daň vypočtená z ostatních rozdílů ve výši 3 113 tis. Kč zahrnuje především odloženou daň 
z titulu opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku (2 895 tis. Kč).

19. SPLATNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ

Výpočet daně z příjmů právnických osob za rok 2020 a 2019 shrnuje následující tabulka:

Daňová povinnost za rok 2020 je ve výši 0 Kč, protože Společnost vykázala daňovou ztrátu ve 
výši 129 594 tis. Kč. Tuto daňovou ztrátu bude možné odečíst od základu daně v následujících 
zdaňovacích obdobích.
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20. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Společnost má dvě ovládající osoby (viz bod 1). Ovládající osobou č. 1 je Hlavní město Praha 
s podílem na základním kapitálu ve výši 45,652 %. Ovládající osobou č. 2 je Česká republika – 
Ministerstvo financí s podílem na základním kapitálu ve výši 54,348 %. Tito vlastníci Společnosti 
ovládají přímo i nepřímo další společnosti, jejichž seznam, včetně uskutečněných transakcí, je 
součástí zprávy o vztazích, která tvoří samostatnou část výroční zprávy za rok 2020.

Společnost neovládá žádné osoby. Mezi osobami ovládajícími a ovládanou osobou není uzavřena 
žádná ovládací smlouva. Transakce uzavřené Společností se spřízněnými osobami v roce 2020 byly 
uzavřeny za běžných tržních podmínek.

V roce 2020 proběhly se spřízněnými osobami následující transakce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31. 12. 2020 Společnost vykazovala pohledávky z obchodních vztahů vůči Hlavnímu městu Praze 
ve výši 214 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 192 tis. Kč), Technické správě komunikací hl. m. Prahy 
a.s. ve výši 45 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 0 Kč), ČEZ a.s. ve výši 29 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve 
výši 0 Kč) a společnosti ČEZ ESCO a.s. ve výši 7 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 21 tis. Kč). 

K 31. 12. 2020 Společnost evidovala závazky z obchodních vztahů vůči společnostem ENESA a.s. 
ve výši 2 111 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 497 tis. Kč), Pražská plynárenská, a.s. ve výši 425 tis. Kč 
(k 31. 12. 2019 ve výši 8 tis. Kč), Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ve výši 209 tis. Kč (k 31. 12. 
2019 ve výši 386 tis. Kč) a Pražská energetika, a.s. ve výši 22 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 0 Kč).

Odměny členům statutárního a dozorčího orgánu Společnosti jsou vyčísleny v bodě 13.

21. SOUDNÍ SPORY

V roce 2020 došlo k ukončení letitého soudního sporu, jehož předmětem byl spor o vlastnictví 
pozemků v blízkosti Kongresového centra Praha. Soudní spor dopadl ve prospěch Společnosti.

Společnost dále řešila tři insolvenční řízení, tři exekuční řízení a čtyři soudní řízení. Tyto spory se týkají 
vymáhání pohledávek z obchodních vztahů.

 

Náklady – nákup služeb

 

Výnosy – prodej služeb
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Společnost v roce 2020 také zahájila trestní řízení vůči bývalému zaměstnanci z důvodu zpronevěry 
svěřených prostředků.

K 31. 12. 2020 nejsou proti Společnosti vedeny žádné významné soudní spory, které by mohly mít 
vliv na úbytek (snížení) aktiv.

Na riziko vyplývající ze soudních sporů byla vytvořena rezerva, která je součástí rezervy na právní 
nároky (viz bod 10).

22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

V době sepsání této přílohy v účetní závěrce i nadále trvají opatření vlády ČR směřující k zamezení 
šíření nemoci Covid-19. Z těchto důvodů je podnikání Společnosti stále značně omezeno.

Společnost se snaží v maximální možné míře využívat nabídky nejrůznějších státních dotací pro 
firmy postižené vyhlášenými vládními opatřeními. Pravidelně Společnost podává žádost o příspěvky 
na podporu zaměstnanosti z programu Antivirus. Za první čtvrtletí roku 2021 bylo zažádáno o 
příspěvek ve výši zhruba 6 mil. Kč. Společnost byla úspěšná i při podání žádosti o dotaci z programu 
Covid – Gastro – Uzavřené provozovny. Dotace byla přiznána ve výši 5,3 mil. Kč. Momentálně se 
zpracovává žádost o dotaci z programu Covid – Veletrhy / kongresy a zvažuje se i využití programu 
Covid – Nepokryté náklady.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k 
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla 
účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna 
pokračovat ve své činnosti.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou  
a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

1. STRUKTURA VZTAHŮ

OVLÁDANÁ OSOBA:

 Kongresové centrum Praha, a.s.

  5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 
  IČO 63080249 
  zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 
  pod spis. značkou B 3275

OVLÁDAJÍCÍ OSOBY:

 ovládající osoba č. 1 (podíl na základním kapitálu: 45,652 %): 

  Hlavní město Praha

   Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
   IČO 00064581

 ovládající osoba č. 2 (podíl na základním kapitálu: 54,348 %): 

  Česká republika – Ministerstvo financí

   Letenská 525/15, 118 10 Praha 1  
   IČO 00006947 

DALŠÍ OVLÁDANÉ OSOBY:

 Přehled osob ovládaných Hlavním městem Prahou – viz příloha č. 1  
 Přehled osob ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí – viz příloha č. 2  
 Kongresové centrum Praha, a.s., nemá k ostatním ovládaným osobám žádný jiný vztah 
 než obchodní – viz příloha č. 3. Na činnosti společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.  
 se ostatní ovládané osoby nijak nepodílejí.

2. ÚLOHA SPOL. KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A. S.

Kongresové centrum Praha, a.s. (dále též „Společnost“) žádné osoby neovládá.

Kongresové centrum Praha, a.s. zastává ve struktuře vztahů funkci přímo ovládané osoby. 
Společnost především zajišťuje společenské akce (kongresy, veletrhy, výstavy apod.), umělecké a 
kulturní akce a poskytuje pronájem nemovitostí. Součástí Kongresové centrum Praha, a.s. je hotel 
Holiday Inn Prague Congress Centre.
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3. ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládání se zakládá na akcionářské smlouvě uzavřené mezi ovládajícími osobami dne 2.12.2013 a 
dodatku č. 1 k akcionářské smlouvě uzavřené 25.4.2014. Ovládání je prováděno prostřednictvím 
hlasování ovládajících osob (akcionářů) na valné hromadě Společnosti. Ovládání je taktéž prováděno 
prostřednictvím zástupců ovládajících osob v orgánech Společnosti. V souladu s akcionářskou 
smlouvou má ovládající osoba č. 1 čtyři zástupce v představenstvu a dva v dozorčí radě; ovládající 
osoba č. 2 má jednoho zástupce v představenstvu a čtyři v dozorčí radě. 

4. JEDNÁNÍ UČINĚNÁ Z PODNĚTU NEBO V ZÁJMU OVLÁ-
    DAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB TÝKAJÍCÍ
    SE MAJETKU PŘESAHUJÍCÍHO 10 % VLASTNÍHO KAPI-
    TÁLU SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA,
    A.S. ZJIŠTĚNÉHO PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
    ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ
    ÚČETNÍMU OBDOBÍ, ZA NĚŽ SE ZPRACOVÁVÁ TATO
    ZPRÁVA.

Žádná taková jednání nebyla učiněna.

5. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A
    OSOBAMI OVLÁDAJÍCÍMI NEBO OSOBAMI OVLÁDANÝMI

Smlouvy uzavřené s ovládajícími osobami a s osobami ovládanými v r. 2020 – viz příloha č. 3. 
Smlouvy byly uzavírány standardně za obvyklých cenových a jiných podmínek, žádné z osob nebyly 
poskytnuty výhody ani způsobena újma. 

6. POSOUZENÍ VZNIKU ÚJMY

Společnosti nevznikla v důsledku vlivu ovládajících osob žádná újma. Ovládající osoby neučinily 
žádná jednání, ze kterých by mohla újma vzniknout. Všechny smlouvy byly uzavřeny za standardních 
komerčních podmínek a stejně tak došlo k jejich plnění.  
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7. POSOUZENÍ CELKOVÉHO DOPADU SESKUPENÍ NA
    EXISTENCI A ČINNOST SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ
    CENTRUM PRAHA, A. S.

Výhodami plynoucími z členství v seskupení jsou zvýšení důvěryhodnosti společnosti Kongresové 
centrum Praha, a.s. v očích klientů a rozšíření obchodních příležitostí, nevýhodou pak zvýšené 
požadavky na majetkoprávní dispozice společnosti. Představenstvo vyhodnotilo výhody a 
nevýhody plynoucí ze vztahu osoby ovládané a osob ovládajících a dospělo k závěru, že převládají 
výhody plynoucí z těchto vztahů. Po důkladném zvážení představenstvo konstatuje, že si není 
vědomo žádných rizik vyplývajících z těchto vztahů pro Společnost. 

8. PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva neobsahuje údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti Kongresové 
centrum Praha, a.s., ani údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle zvláštního zákona. 

Nedílnou součástí této zprávy jsou její přílohy:
 Příloha č. 1 – Přehled osob ovládaných hl. m. Prahou přímo či nepřímo k 31. 12. 2020 
 Příloha č. 2 – Přehled osob ovládaných ČR - MF ČR přímo či nepřímo k 31. 12. 2020 
 Příloha č. 3 – Přehled smluv a jejich plnění 2020

V Praze dne 16. 3. 2021

Ing. Aleš Bartůněk     ..............................................

předseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.

JUDr. Michaela Pobořilová    ..............................................

místopředseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.
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PŘÍLOHA Č. 1
PŘEHLED OSOB OVLÁDANÝCH HL. M. PRAHOU PŘÍMO ČI 
NEPŘÍMO K 31. 12. 2020 
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PŘÍLOHA Č. 2
PŘEHLED OSOB OVLÁDANÝCH ČR – MF ČR PŘÍMO ČI NEPŘÍMO 
K 31. 12. 2020 
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Pokud nemá statutární orgán potřebné informace pro vypracování zprávy k dispozici, tuto skutečnost  
ve zprávě s vysvětlením uvede.

Požadované údaje neposkytly statutárnímu orgánu ovládané osoby níže uvedené propojené osoby:
HOLDING KLADNO, a.s.  v likvidaci
Severočeské mlékárny a.s. Teplice
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PŘÍLOHA Č. 3
PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV A JEJICH PLNĚNÍ  

 

 

a) Smlouvy a jejich plnění s ovládajícími osobami

 

b) Smlouvy a jejich plnění s osobami ovládanými MF

 

c) Smlouvy a jejich plnění s osobami ovládanými osobami ovládanými HMP

 

 

 

d) Smlouvy a jejich plnění s osobami ovládanými osobami ovládanými MF



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 45

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM
1) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  

2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KCP o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace nebyl v roce 2020 vydán žádný rozsudek. KCP nevynaložilo v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle výše uvedeného zákona žádné 
náklady.

4) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence:
KCP neposkytlo v roce 2020 žádné výhradní licence.

5) počet stížností podaných podle § 16a: 

6) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Na základě čl. II. usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1372 ze dne 24. 6. 2019 
k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, obchodními společnostmi, ve kterých hl. m. Praha 
uplatňuje (i nepřímo) výlučný vliv, dodržuje KCP povinnosti vyplývající z výše uvedeného 
zákona.

0

0

0
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PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA 
SPOLEČNOSTI
Podle našeho nejlepšího vědomí tato výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, 
podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti za rok 2020 a o vyhlídkách budoucího vývoje 
finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

Ing. Aleš Bartůněk     ..............................................

předseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.

JUDr. Michaela Pobořilová    ..............................................

místopředseda představenstva
Kongresové centrum Praha, a. s.

 



Kongresové centrum Praha a.s.
5. května 1640 / 65, Nusle
140 00 Praha 4
Česká republika
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