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TISKOVÁ ZPRÁVA, 21. června 
 
Známe již výsledky hospodaření Kongresového centra Praha 

za rok 2017 

 

Na včerejší Valné hromadě společnosti byla odsouhlasena 

výroční zpráva včetně účetní závěrky. V hospodaření  

se v loňském roce promítlo zejména navýšení celkových 

tržeb a předem plánovaná rekonstrukce prostor  

a modernizace vybavení. Kongresové centrum Praha 

navštívilo téměř 250 000 účastníků na 246 akcích. 

 

V roce 2017 se podařilo dosáhnout tržeb Kongresového centra 

Praha za celou společnost ve výši 488 milionů Kč a navýšit tak 

tento ukazatel v porovnání s předchozím rokem o více než 4 %. 

Nejvyšší růst meziročně o 18 % zaznamenal hotel Holiday Inn 

Prague Congress Centre, který utržil 153 milionů Kč. 

 

Celkové náklady společnosti, bez vlivu rekonstrukce, byly ve výši 

446 milionů Kč, očištěný výsledek hospodaření tak dosáhl výše 47 

milionů Kč, což představuje navýšení o 5,7 % v porovnání  

s předchozím rokem, a to vše za pokračující rekonstrukce budovy 

v celkové hodnotě přesahující v loňském roce 320 milionů Kč. 

Hospodářský výsledek roku 2017 po promítnutí vlivu této rozsáhlé 

investice do obnovy budovy tak dosáhl hodnoty -73 milionů Kč.  
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Tržby krátkodobých pronájmů bez cateringu se i přes výpadek 

akcí z důvodu rekonstrukce v období srpna až října 2017 udržely 

vysoko na 159 milionech Kč, pouhé 2 % pod tržbami roku 2016. 

Tržby dlouhodobých pronájmů vykázaly meziroční růst ve výši 2,5 

% a lze tak výsledek ve výši 156,3 milionů Kč hodnotit jako nejlepší 

za posledních 10 let.  

 

V roce 2017 byla dokončena první etapa rekonstrukce interiéru  

i exteriéru Kongresového centra Praha. Velká změna se týkala 

modernizace prostor, kompletního vylepšení technického zázemí, 

zlepšení energetického hospodářství, nové Wi-Fi infrastruktury  

a inovací v AV technologií. Ke konci roku pak společnost uvedla 

na trh nový svěží a moderní branding. 

 

Mezi významné události, které se zde v loňském roce konaly, patří 

Světová konference praktických a rodinných lékařů (WONCA)  

se 4 000 účastníky, Výroční zasedání Evropské společnosti pro 

dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) 

s 5 000 účastníky či Mezinárodní prestižní symposium z oblasti 

separačních věd (HPLC) s 1 300 účastníky. Bezesporu 

nejvýznamnější akcí minulého roku pak byl kongres kongresů 

mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress 

and Convention Association), který do Prahy přilákal 1 264 

expertů z oboru kongresového průmyslu ze 79 zemí světa. Česká 
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metropole si navíc v roce 2017 polepšila ve světové konkurenci  

o tři pozice a obsadila 8. místo na žebříčku nejpopulárnějších 

kongresových destinací, který každoročně sestavuje Mezinárodní 

kongresová asociace ICCA. Zařadila se tak do TOP 10 

kongresových destinací světa mezi metropole jako je Barcelona, 

Paříž, Vídeň, Londýn  

či Singapur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongresové centrum Praha: 

Největší kongresové centrum v České republice, které nabízí variabilní prostory pro konání rozličných akcí od 

malých konferencí po velké kongresy a vybavení na nejvyšší technické úrovni. Díky vynikající akustice je vhodným 

místem pro pořádání koncertů. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města. Součástí je 

i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. 

KCP získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů a ocenění Czech Business Superbrands 

2018. 
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