
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a 
o stavu jejího majetku 

VISION Business Club a.s. 
IČO: 02348578 

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 19488 

(dále jako „Společnost“) 

1. Činnost Společnosti v roce 2021 

Společnost byla založena dne 30.9.2013 dle notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Bohdana 
Hallady, notáře se sídlem v Praze, Mgr. Františkem Novotným, notářským kandidátem, jeho 
zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu, NZ 3716/2013, N 2269/2013, bez veřejné nabídky 
akcií. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodní rejstříku. Do obchodního rejstříku byla Společnost 
zapsána dne 25.11.2013. 

Předmět podnikání Společnosti je: 

▪ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
▪ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech 

činností: 
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů  
- Zprostředkování obchodu a služeb  
- Velkoobchod a maloobchod  
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály  
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí  
- Pronájem a půjčování věcí movitých  
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling  
- Fotografické služby  
- Překladatelská a tlumočnická činnost  
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené  

Sídlo Společnosti: 

▪ K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4 

Struktura akcionářů k 31.12.2021: 

Struktura akcionářů k datu 31.12.2021 s přihlédnutím k příslušným ustanovením zák. č. 37/2021 Sb., 
o evidenci skutečných majitelů, zůstává neměnná oproti předchozímu kalendářnímu roku 2020. 



Statutární a dozorčí orgány měly v roce 2021 následující složení: 

Představenstvo: 

Dozorčí rada: 

Podnikatelský cíl Společnosti: 

Cíle Společnosti jsou:  

• Průběžně sledovat a udržovat vyrovnané příjmy a výdaje vzhledem k aktuální členské základně  
• Udržet minimálně 20 aktivních členů a současně se snažit o navýšení počtu členů na optimální 

počet 25 až 30 osob 
• Aktualizace konceptu klubových setkání k výročí 10ti let od založení. 
• Změna na postu předsedy představenstva s koncem jeho funkčního období. 
• Změna stanov – zrušení zákazu konkurence členů dozorčí rady a představenstva 

2. Hospodaření Společnosti 

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Společnosti poskytuje roční účetní závěrka za rok 2021. 

Hospodaření Společnosti skončilo v roce 2021 ziskem ve výši: 107 432,30 Kč. 

3. Stav majetku 

Aktiva celkem (v tis. Kč) Netto: + 2 070, oproti minulému období: + 1 874. 

Pasiva (v tis. Kč) Netto: + 2 070, oproti minulému období: + 1 874. 

4. Výhled pro rok 2022 

Příjmení, osobní jméno Den vzniku členství, 
funkce 

Den zániku členství, 
funkce

Předseda Drašnar Karel 11.6.2019  
28.4.2020

Člen Rostecký Zbyněk 21.3.2020

Člen Voděrka Richard 14.5.2018 14.5.2021

Člen Jindřich Chaloupka 17.5.2021

Příjmení, osobní jméno Den vzniku členství, 
funkce 

Den zániku členství, 
funkce

Člen Bárta Karel 8.6.2020

Člen Batuna Adam 8.6.2020

Člen Mareš Jan 8.6.2020

Člen Hofman Miroslav 8.6.2020

Člen Smrkovský Daniel 8.6.2020

Člen Marek Jan 8.6.2020



Na Valné hromadě budou představeny plány pro další činnost klubu na základě stavu členské 
základny s predikcí počtu členů do konce roku 2022. Varianty zahrnují úpravy programu, frekvence 
setkávání se, angažování externích moderátorů. Cílem je udržení vyrovnaného finančního rozpočtu 
klubu.  

Minimálně 20 platících a aktivních členů je základním předpokladem pro pořádání pravidelných 
klubových setkání. 

Za představenstvo: 

_______________________ 

Karel Drašnar, předseda 
představenstva


