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1. Základní identifika ní údaje 
 

Firma: Lázn  Teplice nad Be vou a.s. 

I : 45192570 

Zalo ení / Vznik: zakladatelská listina FNM R, zápis  do obchodního rejst íku 6. 5. 1992 

Sídlo: Teplice nad Be vou  .p. 63,  PS  753 51 

Právní forma: akciová spole nost 

Spisová zna ka: oddíl B, vlo ka 419, Krajsk  soud v Ostrav  

Ú etní období: 1. leden a  31. prosinec 

Hlavní p edm t podnikání: hlavním p edm tem podnikání spole nosti je: 
 poskytování láze ské pé e a odborn ch zdravotnick ch slu eb 
 dal í slu by v souladu s v pisem z obchodního rejst íku 

Základní kapitál: základní kapitál iní 107 365 tis. K  a je pln  splacen 
 
 
Dne 26. dubna 2002 do lo z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové k vyhlá ení konkurzu na majetek 
akciové spole nosti Médeia Bohemia, a.s., majoritního vlastníka Lázní Teplice nad Be vou a.s. V tomto právním 
vztahu se nachází spole nost Médeia Bohemia, a.s. dosud. 
 
Lázn  Teplice nad Be vou a.s. nemají organiza ní slo ku v zahrani í, organiza ní uspo ádání podnik  ve skupin  
je sou ástí Zprávy o propojen ch osobách. 
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2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2015, 
podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 
 
Jestliže předchozí rok 2014 jsme prohlásili v kontextu předchozích reforem společnosti za rok stabilizační, tak rok 2015 
již byl rokem, ve kterém společnost pokročila do růstového trendu. Podařilo se optimalizovat náklady a iniciovat další 
kroky pro zvýšení efektivity procesů a tím docílit postupného zvyšování kvality poskytovaných služeb v Odborném 
léčebném ústavu pro kardiorehabilitaci i v lázeňském provozu. Díky tomu se oproti minulému období navýšil 
hospodářský výsledek při zhruba stejných výnosech. Na výsledcích hospodaření se příznivě projevilo nastavení nové 
obchodní strategie, kdy jsme eliminovali prodej skupinových a korporátních pobytů s nízkou marží. Byli jsme 
zdrženlivější i při poskytování slev. 
 
Klíčové bylo řešení personálních otázek, kdy bylo nutno stabilizovat početně i odborně tým lékařů. Vyřešení tohoto 
problému je o to cennější, že celý resort zdravotnictví se dostává do zásadních potíží při zajišťování potřebného počtu 
lékařů pro dodržení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nebylo nutno sáhnout po nouzových opatření a ani nedošlo k 
výpadku celkových tržeb. Těmto personálním otázkám, které se vedle lékařů dotýkají i zdravotních sester, musíme 
věnovat permanentní pozornost, neboť na nás budou dopadat stále více důsledky vnějších okolností pramenící z obecného 
nedostatku těchto profesí. 
 
V roce 2015 jsme započali s komplexní rekonstrukcí lázeňského domu Praha s cílem posílit ubytovací kapacitu a 
vybudovat zde zázemí pro nové portfolio sociálních služeb. Postupně v průběhu roku jsme začali vnímat zmíněné 
personální obtíže na trhu práce a vzhledem k tomu, že tato zamýšlená aktivita měla být založena na poměrné početném 
týmu dalších zdravotních sester, od tohoto záměru jsme po důkladném zvážení ustoupili a projekt komplexní rekonstrukce 
jsme pozměnili ve prospěch vybudování plnohodnotného lázeňského domu. K rozhodnutí přispěl i příznivý fakt, že díky 
akviziční činnosti, změně obchodní strategie a zvyšování spokojenosti klientů se obsazenost lázní zvyšovala na maximum 
a další kapacita se stala nutností. Po celý rok jsme tuto investiční akci financovali z vlastních zdrojů, pro její dokončení 
však předpokládáme úvěrovou podporu. 
 
Rok 2016 bude rokem, ve kterém budeme realizovat střednědobá opatření a strategii vytýčenou v roce 2014. Půjde 
především o další změnu procesů a organizace práce s cílem dosáhnout celkových úspor, efektivity a výstupů s dopadem 
na kvalitu poskytování lázeňské léčebně-rehabilitační péče. Velké úsilí bude potřeba věnovat personální stabilizaci, 
zajištění plnopočetnosti v odborných profesích, zejména těch, jejichž je kritický nedostatek na trhu práce – lékařů a 
zdravotních sester. 
 
Z investiční akcí bude hlavním bodem dokončení komplexní rekonstrukce pavilonu Praha, jeho integrace do provozu a 
naplnění dalšími klienty. Velkou kapacitu a náklady budeme vynakládat na opravy, rekonstrukce a inovace, kterých bude 
vzhledem k rozsahu, rozmanitosti i stáří technické infrastruktury a nemovitostí velká řada. Očekáváme další růst výnosů a 
při další optimalizaci nákladů i další nárůst hospodářského výsledku oproti roku 2015. 
 
21. dubna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Vitík 
statutární ředitel 

 

 

3. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2015 s porovnáním 
s předchozími roky 
 
 
3.1 Vývoj hospodářského výsledku společnosti (v tis. Kč) 

Hospodářský ukazatel 
Rok 

2013 2014 2015 

Náklady 188 259 233 225 237 222 

Výnosy 184 263 231 241 240 961 

EBITDA             17 679            20 874 30 048            

HV před zdaněním -4 970 - 1 842 4 570 

HV po zdanění -3 996 - 1 984 3 739 
 
Pozn.: EBITDA = provozní výsledek hospodaření + odpisy dlouhodobého majetku 
 
 
3.2 Kumulovaný hospodářský výsledek na 1 akcii v Kč 

 

 
 
3.3 Nejvýznamnější uskutečněné investice a opravy v roce 2015  

 

Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování 

Rekonstrukce pavilonu Praha včetně vybavení 60 
bankovní úvěry/ 

vlastní zdroje 
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3.4 V znamné plánované investice a opravy pro rok 2016 
 

Investi ní akce Cena v mil. K  Zp sob financování 

Vybavení ubytovacího provozu 1,2 vlastní zdroje 

Modernizace v tah  1,6 vlastní zdroje 

Obnova parku, multifunk ní stroj  1,2 vlastní zdroje 

 
 
3.5 V voj tr eb od roku 2013 do roku 2015 v . plánu pro r. 2016 (v tis. K )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 V voj oblo nosti od roku 2013 do roku 2015 v . plánu pro r. 2016 
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4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 (v tis. Kč) 
 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – zisk 3 739 

Příděl do rezervního fondu 0 

Příděl do sociálního fondu 0 

Dividendy 0 

Tantiémy 0 

Ostatní rozdělení zisku 0 

Nerozdělený zisk minulých let 3 739 

Rozdělení celkem 3 739 
 
 

5. Přehled bankovních úvěrů v roce 2015 (v tis. Kč)  
 

Druh úvěru Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 

Bankovní úvěry ČS včetně kontokorentu 54 653 67 558 

Bankovní úvěry celkem 54 653 67 558 

 
 

6. Ostatní 
 

• Společnost v roce 2015 neprováděla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
• V oblasti ochrany životního prostředí společnost naplňuje veškeré zákonné požadavky. V roce 2015 nenastala 

žádná událost, která by poškozovala životní prostředí. 
• Společnost nevlastní vlastní akcie.   
• Společnost nemá účetní jednotku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

 
 

7. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 
 
Žádné významné události týkající se roku 2015 po datu účetní závěrky nenastaly. 
 
 

8. Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2015 
 
Správní rada          Statutární ředitel 

Karel Takáč   Předseda správní rady   Ing. Jiří Vitík 

Ing. Stanislav Kužela  Člen správní rady    

MUDr. Ivan Pařízek   Člen správní rady          
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3.4 V znamné plánované investice a opravy pro rok 2016 
 

Investi ní akce Cena v mil. K  Zp sob financování 

Vybavení ubytovacího provozu 1,2 vlastní zdroje 

Modernizace v tah  1,6 vlastní zdroje 

Obnova parku, multifunk ní stroj  1,2 vlastní zdroje 

 
 
3.5 V voj tr eb od roku 2013 do roku 2015 v . plánu pro r. 2016 (v tis. K )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 V voj oblo nosti od roku 2013 do roku 2015 v . plánu pro r. 2016 
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Zpráva o vztazích  
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 

 
sestavená společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
 

dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 
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Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu
IČO: 25281071
ZK: 1 233 145 000 ,-Kč
A: 94,99% KTP Quantum, a.s., v konkurzu

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
IČO:  45192570
ZK:  107 365 000 ,-Kč
A:  73 ,84%
Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
IČO :  47452421
ZK:  47 006 000,- Kč
A:  83,97%
Médeia Bohemia, a.s. 
v konkurzua.s., v konkurzu

SPA Management and Services a.s.
IČO:  25817388
ZK:  1 000 000, -Kč
A:  100%
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
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Prohlášení statutárního ředitele:
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1. POPIS SPOLE NOSTI 

Lázn  Teplice nad Be vou a.s. (dále jen „spole nost”) jsou akciová spole nost, která vznikla dne 6. 5. 1992 a sídlí 
v Teplicích nad Be vou . p. 63, PS  753 51, eská republika, identifika ní íslo 45 19 25 70. Hlavním p edm tem její 
innosti je poskytování láze ské pé e, poskytování odborn ch zdravotnick ch slu eb a dal ích slu eb v souladu 

s obchodním rejst íkem. Do lo ke zm n  v osob  statutárního editele (Karel Taká  – konec 31.3.2015, z OR vymazáno 
17.4.2015, Ing. Ji í Vitík – vznik funkce 1.4.2015, do OR zapsáno 17.4.2015. 

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu: 
 
-  Médeia Bohemia, a.s. *)    73,84% 
 
*) Dne 26. 4. 2002 byl prohlá en konkurz na majetek spole nosti Médeia Bohemia, a.s., která je v t inov m vlastníkem ú etní 
jednotky. 
 
Mate skou spole ností spole nosti je Médeia Bohemia, a.s. 
  
 

lenové statutárních orgán  k 31. prosinci 2015: 
 

                                                 Statutární editel 

                                               Ing. Ji í Vitík 

                                                Správní rada 

P edseda Karel Taká  

len Ing. Stanislav Ku ela 

len MUDr. Ivan Pa ízek 

 

Spole nost má následující organiza ní strukturu: viz p íloha V ro ní zprávy. 

2. ZÁKLADNÍ V CHODISKA PRO SESTAVENÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY 

P ilo ená ú etní záv rka byla p ipravena v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích 
p edpis  (dále jen zákona o ú etnictví) a provád cí vyhlá kou . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení 
zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis , pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími 
v soustav  podvojného ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis , ve zn ní platném pro rok 2015 a 2014. 

3. Ú ETNÍ METODY  

Zp soby oce ování, odpisování a ú etní metody, které spole nost pou ívala p i sestavení ú etní záv rky za rok 2015 
a 2014 jsou následující:  

a) Dlouhodob  nehmotn  majetek 
Dlouhodob  nehmotn  majetek se oce uje v po izovacích cenách, které obsahují cenu po ízení a náklady 
s po ízením související. 
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Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2015 a 2014 je odpisován na vrub nákladů na základě 
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Odpisování 
Pro výpočet odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování pořizovací ceny jednotlivých aktiv po dobu její 
použitelnosti. Software se odepisuje po dobu 36 měsíců a ocenitelná práva (licence) po dobu smluvního (ekonomického) 
využití, první odpis je účtován následující měsíc po měsíci zařazení. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením 
související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2015 a 2014 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba 
se účtují do nákladů. 

Odpisování 
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného jednotlivého majetku 
jako celku. Společnost k 1.1.2015 přestala používat metodu komponentního odepisování nemovitého majetku. Odpisový 
plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.  

Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Stavby 30 – 50 

Stroje, přístroje a zařízení 3 – 12 

Dopravní prostředky 3 – 5 

Inventář 5 – 8 

 

c) Finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.   

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetková účast.  

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 

- Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou.   

d) Zásoby 
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací 
cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, 
provize atd.). 
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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.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

f) Vlastní kapitál 
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.  

Společnost z vlastního kapitálu k 31.12.2014, resp. k 31.12.2013 vyloučila vliv oceňovacího rozdílu z přecenění 
dlouhodobého hmotného majetku na reálnou hodnotu dle IFRS (zaúčtovaného k 1. 1. 2005) souvztažně s dlouhodobým 
hmotným majetkem, jiným výsledkem hospodaření minulých let a související částí odloženého daňového závazku. 

Společnost nevytváří rezervní fond ze zisku. 

g) Cizí zdroje 
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze 
s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 

V roce 2012 byla vytvořena rezerva v souvislosti s neukončeným soudním sporem se společností INTERGRAM 
Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s., která byla 
k 31. 12. 2015 zrušena. 

V roce 2015 byla vytvořena rezerva na opravy majetku, rezerva na nevyčerpanou dovolenou a rezerva na splatnou daň 
z příjmu. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

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. Rozdělují se na krátkodobé 
a dlouhodobé. 

h) Leasing 
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního 
leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. 
Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 

i) Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) 
a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní 
bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku 
s výjimkou dlouhodobého finančního majetku. 
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j) Ú tování v nos  a náklad   

V nosy a náklady se ú tují asov  rozli ené, tj. do období, s ním  v cn  i asov  souvisejí. 

k) Da  z p íjm  

Náklad na da  z p íjm  se po ítá za pomoci platné da ové sazby z ú etního zisku zv eného nebo sní eného o trvale 
nebo do asn  da ov  neuznatelné náklady a nezda ované v nosy (nap . tvorba a zú tování ostatních rezerv a opravn ch 
polo ek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi ú etními a da ov mi odpisy atd.). Dále se zohled ují polo ky sni ující 
základ dan  (dary), od itatelné polo ky (da ová ztráta, náklady na realizaci projekt  v zkumu a v voje) a slevy na dani 
z p íjm . 

Odlo ená da ová povinnost odrá í da ov  dopad p echodn ch rozdíl  mezi z statkov mi hodnotami aktiv a pasiv 
z hlediska ú etnictví a stanovení základu dan  z p íjmu s p ihlédnutím k období realizace. 

l) Dotace 

Dotace je zaú tována v okam iku jejího p ijetí i nezpochybnitelného nároku na p ijetí. Dotace p ijatá na úhradu náklad  
se ú tuje do provozních nebo finan ních v nos . Dotace p ijatá na po ízení dlouhodobého majetku v etn  technického 
zhodnocení a na úhradu úrok  zahrnut ch do po izovací ceny majetku sni uje po izovací cenu nebo vlastní náklady 
na po ízení. 

m) Následné události 

Po datu ú etní záv rky se nevyskytly ádné události, které by m ly vliv na údaje zve ejn né v této záv rce. 

n) Zm ny zp sob  oce ování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb 
minul ch období 

I.) Spole nost od 1.1.2015 p estala pou ívat metodu komponentního odepisování nemovitého majetku – blí e 
popsáno v bodu 3b). V rámci zm ny metody nedo lo k ádn m retrospektivním zm nám zaú tovan ch odpis  
a oprávek k 31.12.2014, ve keré vlivy vypl vající ze zm ny metody v podob  zm ny ú etních odpis  
dlouhodobého majetku jsou ú továny prospektivn  od 1.1.2015. 

II.) Spole nost od 1.1.2015 zm na metodu ocen ní zásob p i vyskladn ní z metody FIFO („first in –  first out“) 
na metodu vá eného aritmetického pr m ru. 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 
1 207 tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek 
č. 113 Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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OPRÁVKY 

 Počáteční 
zůstatek 

Odpisy Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné položky 

Zřizovací výdaje        0 0 0        0 0              0 0 

Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje  

       0 0 0        0 0              0 0 

Software  2 587 20 0        0 0       2 607 0 

Ocenitelná práva    296 6 359 0 -6 655 0             0 0 

Goodwill        0 0 0        0 0             0 0 

Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

       0 0 0        0 0             0 0 

Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

        0 0 0        0 0             0 0 

Zálohy na 
nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

        0 0 0        0 0             0 0 

Celkem 2015   2 883 6 379 0 -6 655 0      2 607 0 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Dotace Konečný zůstatek 

Pozemky 12 541 0 0 0 12 541 

Stavby 543 931 259 0 0 544 190 

Samostatné mov. věci 57 540 720 -459 0 57 801 

Jiný dlouhodobý majetek  - 
neodepisovaný 

2 369 0 0 0 2 369 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

5 194 40 089 0 0 45 283 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015 621 575 41 068 -459 0 662 184 
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OPRÁVKY 

 Počáteční 
zůstatek 

Odpisy Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Pozemky            0 0 0 0 0 0 0 

Stavby   309 058 16 129 0  0 0   325 187 0 

Samostatné mov. věci     49 289 1 228 0 -459 0     50 058 0 

Jiný DHM - neodepisovaný            0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

           0 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 

           0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2015   358 347 17 357 0 -459 0 375 245 0 

 

Majetek (budovy, pozemky) v pořizovací ceně 287 120 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 147 992 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 
zastaven na krytí úvěru u České spořitelny, a.s. 

K datu 1.1.2014 došlo k vyloučení oceňovacího rozdílu z přecenění dlouhodobého majetku na reálnou hodnotu dle IFRS 
(zaúčtováno k 1. 1. 2005). Vyloučení výše uvedeného IFRS oceňovacího rozdílu bylo v dlouhodobém majetku provedeno 
následovně (souvztažně s ostatními kapitálovými fondy ve vlastním kapitálu společnosti viz bod 10): 

V roce 2015 bylo provedena úprava chyb výše zmíněného vyloučení přecenění dle IFRS a to následovně v položkách: 

- Zvýšení účetní hodnoty (brutto hodnoty) pozemků o 1 009 tis. Kč, změna netto hodnoty o 1 009 tis. Kč. 

- Zvýšení pořizovací ceny (brutto hodnoty) a oprávek -  stavby o 29 289 tis. Kč, změna netto hodnoty o 0 tis. Kč. 

- Zvýšení pořizovací ceny (brutto hodnoty) a oprávek -  software o 303 tis. Kč, změna netto hodnoty o 0 tis. Kč. 

- Zvýšení pořizovací ceny (brutto hodnoty) a oprávek -  samostatné movité věcí o 17 685 tis. Kč, změna netto 
hodnoty o 0 tis. Kč. 

Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami. 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 
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Nehmotné výsledky  
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Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:  

 Zůstatek 
k 31.12.13 

Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek 
k 31.12.14 

Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek 
k 31.12.15 

Podíly 
v ovládaných 
nebo 
ovládajících 
společnostech  

1 000           0 0 0   1 000 0 0 0 1 000  

Ostatní 
dlouhodobé 
cenné papíry  
a podíly 

      0 15 050 0 0 15 050 0  0 15 050  

Opravné 
položky       0         0 0 0          0 0 0 0 0   

Celkem 1 000 15 050 0 0 15 050 0 0 0 16 050   

 

Ovládané společnosti a ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

I.) Podíly v ovládaných společnostech 

Název společnosti SPA Management and Services a.s. 2015 2014 

Sídlo společnosti 
Nová cesta 1550/17, Praha 4, Krč, 

PSČ 140 00 

  

Podíl v %                   100%                 100% 

Vlastní kapitál      2 361 2 445 

HV běžného roku +/-  -6 292 

Cena pořízení akcií/podílu 1 000   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 100 ks á 10 000,- Kč   

Dividendy, podíly na zisku             0 0 

 

Finanční informace o této společnosti byly získány z předběžné auditorem neověřené účetní závěrky za účetní období 
končící 31. 12. 2015. 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
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II.) Ostatní cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

Název společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. 2015 2014 

Sídlo společnosti 
Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč, 

PSČ 533 41 

  

Podíl v %                  5,67%               5,67% 

Vlastní kapitál   321 158 339 629 

HV běžného roku +/-                                        -18 471 4 675 

Cena pořízení akcií/podílu 15 050   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 2 664 ks á 1 000,- Kč   

Dividendy, podíly na zisku  0 0 

5. ZÁSOBY  

 2014 2015 

Léky 3 2 

Potraviny 298 251 

Ostatní 56 225 

Zboží 468 591 

Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 24 tis. Kč a 21 tis. Kč. 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dnů z toho po splatnosti nad 180 dnů 

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za spřízněnými osobami eviduje společnost ve výši 10.662 tis. Kč, z toho pohledávka za mateřskou 
společností Médeia Bohemia, a.s. ve výši 9 100 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy) a pohledávka za dceřinou 
společností SPA Management and Services a.s. ve výši 1 300 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši, 92 tis. Kč a 92 tis. Kč týkající 
se dlouhodobých poskytnutých záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují především provozní zálohy na služby. 
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Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 24 tis. Kč a 21 tis. Kč. 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dnů z toho po splatnosti nad 180 dnů 

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za spřízněnými osobami eviduje společnost ve výši 10.662 tis. Kč, z toho pohledávka za mateřskou 
společností Médeia Bohemia, a.s. ve výši 9 100 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy) a pohledávka za dceřinou 
společností SPA Management and Services a.s. ve výši 1 300 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši, 92 tis. Kč a 92 tis. Kč týkající 
se dlouhodobých poskytnutých záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují především provozní zálohy na služby. 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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II.) Ostatní cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 

Název spole nosti Lé ebné lázn  Bohdane , a.s. 2015 2014 

Sídlo spole nosti 
Masarykovo nám. 6, Lázn  Bohdane , 

PS  533 41 

  

Podíl v %                  5,67%               5,67% 

Vlastní kapitál   321 158 339 629 

HV b ného roku +/-                                        -18 471 4 675 

Cena po ízení akcií/podílu 15 050   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 2 664 ks á 1 000,- K    

Dividendy, podíly na zisku  0 0 

5. ZÁSOBY  (v tis. Kč)   

 2014 2015 

Léky 3 2 

Potraviny 298 251 

Ostatní 56 225 

Zbo í 468 591 

Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Spole nost z d vodu nedobytnosti odepsala do náklad  v roce 2015 a 2014 pohledávky ve v i 24 tis. K  a 21 tis. K . 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahov ch ú tech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. K ): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dn  z toho po splatnosti nad 180 dn  

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za sp ízn n mi osobami eviduje spole nost ve v i 10.662 tis. K , z toho pohledávka za mate skou 
spole ností Médeia Bohemia, a.s. ve v i 9 100 tis. K  (vykázáno na ádku . 50 Rozvahy) a pohledávka za dce inou 
spole ností SPA Management and Services a.s. ve v i 1 300 tis. K  (vykázáno na ádku . 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 m la spole nost dlouhodobé pohledávky ve v i, 92 tis. K  a 92 tis. K  t kající 
se dlouhodob ch poskytnut ch záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy p edstavují p edev ím provozní zálohy na slu by. 
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Dohadné ú ty aktivní zahrnují p edev ím úroky z termínovan ch vklad , nevyú tované energie a nevyú tované náhrady 
od zdravotních poji oven. Jejich v e je stanovena na základ  odhadu. 

Jiné krátkodobé pohledávky p estavují p edev ím poskytnuté krátkodobé úro ené p j ky a pohledávky z titulu 
postoupen ch pohledávek. 

7. OPRAVNÉ POLO KY 
Na nesplacené pohledávky, které jsou pova ovány za pochybné, byly v roce 2015 a 2014 vytvo eny opravné polo ky 
na základ  inventarizace. 

Opravné polo ky vyjad ují p echodné sní ení hodnoty aktiv (uveden ch v bod  4., 5. a 6.). 

Zm ny na ú tech opravn ch polo ek (v tis. K ):   

Opravné polo ky k 
Z statek 

k 31. 12. 2013 
Tvorba 
opravné 
polo ky 

Zú tování 
opravné 
polo ky 

Z statek 
k 31. 12. 2014 

Tvorba 
opravné 
polo ky 

Zú tování 
opravné 
polo ky 

Z statek 
k 31. 12. 2015 

dlouhodobému majetku         0 0   0     0 0 0             0 

zásobám         0 0    0      0 0 0             0 

pohledávkám        -43       -454 46   -451 -44 63            -432 

 

Zákonné opravné polo ky se tvo í v souladu se zákonem o rezervách. 

8. KRÁTKODOB  FINAN NÍ MAJETEK 

 2014 2015 

Pokladna 170            1 823 

Bankovní ú ty 27 487          13 228 

Celkem 27 657      15 051 

 

9. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady p í tích období zahrnují p edev ím uskute n né v daje (nap . propagace, nájem lahví, pojistné) a jsou ú továny 
do náklad  období, do kterého v cn  a asov  p íslu í. 

P íjmy p í tích období zahrnují zejména v nosy (nap . lé ení, ubytování, strava, regula ní poplatky) související s b n m 
obdobím a jsou ú továny do v nos  období, do kterého v cn  a asov  p íslu í. 

 

10. VLASTNÍ KAPITÁL 

P ehled o zm nách vlastního kapitálu (v tis. K ): 

(v tis. Kč)
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II.) Ostatní cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

Název společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. 2015 2014 

Sídlo společnosti 
Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč, 

PSČ 533 41 

  

Podíl v %                  5,67%               5,67% 

Vlastní kapitál   321 158 339 629 

HV běžného roku +/-                                        -18 471 4 675 

Cena pořízení akcií/podílu 15 050   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 2 664 ks á 1 000,- Kč   

Dividendy, podíly na zisku  0 0 

5. ZÁSOBY  

 2014 2015 

Léky 3 2 

Potraviny 298 251 

Ostatní 56 225 

Zboží 468 591 

Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 24 tis. Kč a 21 tis. Kč. 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dnů z toho po splatnosti nad 180 dnů 

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za spřízněnými osobami eviduje společnost ve výši 10.662 tis. Kč, z toho pohledávka za mateřskou 
společností Médeia Bohemia, a.s. ve výši 9 100 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy) a pohledávka za dceřinou 
společností SPA Management and Services a.s. ve výši 1 300 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši, 92 tis. Kč a 92 tis. Kč týkající 
se dlouhodobých poskytnutých záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují především provozní zálohy na služby. 
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Dohadné účty aktivní zahrnují především úroky z termínovaných vkladů, nevyúčtované energie a nevyúčtované náhrady 
od zdravotních pojišťoven. Jejich výše je stanovena na základě odhadu. 

Jiné krátkodobé pohledávky přestavují především poskytnuté krátkodobé úročené půjčky a pohledávky z titulu 
postoupených pohledávek. 

7. OPRAVNÉ POLOŽKY 
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2015 a 2014 vytvořeny opravné položky 
na základě inventarizace. 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4., 5. a 6.). 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):   

Opravné položky k 
Zůstatek 

k 31. 12. 2013 
Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2014 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

dlouhodobému majetku         0 0   0     0 0 0             0 

zásobám         0 0    0      0 0 0             0 

pohledávkám        -43       -454 46   -451 -44 63            -432 

 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. 

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

 2014 2015 

Pokladna 170            1 823 

Bankovní účty 27 487          13 228 

Celkem 27 657      15 051 

 

9. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují především uskutečněné výdaje (např. propagace, nájem lahví, pojistné) a jsou účtovány 
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosy (např. léčení, ubytování, strava, regulační poplatky) související s běžným 
obdobím a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

10. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 
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II.) Ostatní cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

Název společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. 2015 2014 

Sídlo společnosti 
Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč, 

PSČ 533 41 

  

Podíl v %                  5,67%               5,67% 

Vlastní kapitál   321 158 339 629 

HV běžného roku +/-                                        -18 471 4 675 

Cena pořízení akcií/podílu 15 050   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 2 664 ks á 1 000,- Kč   

Dividendy, podíly na zisku  0 0 

5. ZÁSOBY  

 2014 2015 

Léky 3 2 

Potraviny 298 251 

Ostatní 56 225 

Zboží 468 591 

Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 24 tis. Kč a 21 tis. Kč. 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dnů z toho po splatnosti nad 180 dnů 

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za spřízněnými osobami eviduje společnost ve výši 10.662 tis. Kč, z toho pohledávka za mateřskou 
společností Médeia Bohemia, a.s. ve výši 9 100 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy) a pohledávka za dceřinou 
společností SPA Management and Services a.s. ve výši 1 300 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši, 92 tis. Kč a 92 tis. Kč týkající 
se dlouhodobých poskytnutých záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují především provozní zálohy na služby. 
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II.) Ostatní cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

Název společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. 2015 2014 

Sídlo společnosti 
Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč, 

PSČ 533 41 

  

Podíl v %                  5,67%               5,67% 

Vlastní kapitál   321 158 339 629 

HV běžného roku +/-                                        -18 471 4 675 

Cena pořízení akcií/podílu 15 050   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 2 664 ks á 1 000,- Kč   

Dividendy, podíly na zisku  0 0 

5. ZÁSOBY  

 2014 2015 

Léky 3 2 

Potraviny 298 251 

Ostatní 56 225 

Zboží 468 591 

Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 24 tis. Kč a 21 tis. Kč. 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dnů z toho po splatnosti nad 180 dnů 

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za spřízněnými osobami eviduje společnost ve výši 10.662 tis. Kč, z toho pohledávka za mateřskou 
společností Médeia Bohemia, a.s. ve výši 9 100 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy) a pohledávka za dceřinou 
společností SPA Management and Services a.s. ve výši 1 300 tis. Kč (vykázáno na řádku č. 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši, 92 tis. Kč a 92 tis. Kč týkající 
se dlouhodobých poskytnutých záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují především provozní zálohy na služby. 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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Dohadné účty aktivní zahrnují především úroky z termínovaných vkladů, nevyúčtované energie a nevyúčtované náhrady 
od zdravotních pojišťoven. Jejich výše je stanovena na základě odhadu. 

Jiné krátkodobé pohledávky přestavují především poskytnuté krátkodobé úročené půjčky a pohledávky z titulu 
postoupených pohledávek. 

7. OPRAVNÉ POLOŽKY 
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2015 a 2014 vytvořeny opravné položky 
na základě inventarizace. 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4., 5. a 6.). 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):   

Opravné položky k 
Zůstatek 

k 31. 12. 2013 
Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2014 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

dlouhodobému majetku         0 0   0     0 0 0             0 

zásobám         0 0    0      0 0 0             0 

pohledávkám        -43       -454 46   -451 -44 63            -432 

 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. 

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

 2014 2015 

Pokladna 170            1 823 

Bankovní účty 27 487          13 228 

Celkem 27 657      15 051 

 

9. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují především uskutečněné výdaje (např. propagace, nájem lahví, pojistné) a jsou účtovány 
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosy (např. léčení, ubytování, strava, regulační poplatky) související s běžným 
obdobím a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

10. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

Ú etní jednotka Lázn  Teplice nad Be vou a.s. 
P íloha k ú etní záv rce k 31. prosinci 2015                                                                                             
 
 

 

 
 11/17 

 

 

II.) Ostatní cenné papíry a podíly k 31. 12. 2015 

Název spole nosti Lé ebné lázn  Bohdane , a.s. 2015 2014 

Sídlo spole nosti 
Masarykovo nám. 6, Lázn  Bohdane , 

PS  533 41 

  

Podíl v %                  5,67%               5,67% 

Vlastní kapitál   321 158 339 629 

HV b ného roku +/-                                        -18 471 4 675 

Cena po ízení akcií/podílu 15 050   

Jmenovitá hodnota akcie/podílu 2 664 ks á 1 000,- K    

Dividendy, podíly na zisku  0 0 

5. ZÁSOBY  (v tis. Kč)   

 2014 2015 

Léky 3 2 

Potraviny 298 251 

Ostatní 56 225 

Zbo í 468 591 

Celkem 825 1 069 

 
 

6. POHLEDÁVKY 
Spole nost z d vodu nedobytnosti odepsala do náklad  v roce 2015 a 2014 pohledávky ve v i 24 tis. K  a 21 tis. K . 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahov ch ú tech. 

Krátkodobé obchodní pohledávky dle splatnosti k 31. 12. 2015 (v tis. K ): 

  Celkem z toho ve splatnosti z toho po splatnosti do 180 dn  z toho po splatnosti nad 180 dn  

Krátkodobé 13 435 12 463 526 446 

 

Pohledávky za sp ízn n mi osobami eviduje spole nost ve v i 10.662 tis. K , z toho pohledávka za mate skou 
spole ností Médeia Bohemia, a.s. ve v i 9 100 tis. K  (vykázáno na ádku . 50 Rozvahy) a pohledávka za dce inou 
spole ností SPA Management and Services a.s. ve v i 1 300 tis. K  (vykázáno na ádku . 50 Rozvahy). 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 m la spole nost dlouhodobé pohledávky ve v i, 92 tis. K  a 92 tis. K  t kající 
se dlouhodob ch poskytnut ch záloh -  jistina karty CCS a plynové lahve.  

Krátkodobé poskytnuté zálohy p edstavují p edev ím provozní zálohy na slu by. 
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Dohadné účty aktivní zahrnují především úroky z termínovaných vkladů, nevyúčtované energie a nevyúčtované náhrady 
od zdravotních pojišťoven. Jejich výše je stanovena na základě odhadu. 

Jiné krátkodobé pohledávky přestavují především poskytnuté krátkodobé úročené půjčky a pohledávky z titulu 
postoupených pohledávek. 

7. OPRAVNÉ POLOŽKY 
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2015 a 2014 vytvořeny opravné položky 
na základě inventarizace. 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4., 5. a 6.). 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):   

Opravné položky k 
Zůstatek 

k 31. 12. 201
3 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2014 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

dlouhodobému majetku         0 0   0     0 0 0             0 

zásobám         0 0    0      0 0 0             0 

pohledávkám        -43       -454 46   -451 -44 63            -432 

 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. 

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

 2014 2015 

Pokladna 170            1 823 

Bankovní účty 27 487          13 228 

Celkem 27 657      15 051 

 

9. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují především uskutečněné výdaje (např. propagace, nájem lahví, pojistné) a jsou účtovány 
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosy (např. léčení, ubytování, strava, regulační poplatky) související s běžným 
obdobím a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

10. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 
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 Zůstatek 
k 31.12.13 

Zvýšení Snížení Převod Zůstatek 
k 31.12.14 

Zvýšení Snížení Převod Zůstatek 
k 31.12.15 

Základní kapitál 107 365      0 0          0 107 365 0 0 0 107 365 

Ostatní kapitálové 
fondy 

      742      0 0          0       742 0 0 0 742 

Zákonný rezervní fond  18 428      0 0 -18 428           0 0 0 0 0 

Nerozdělený zisk 
minulých let 

116 965      0 0   14 432 131 397 0 0 -1 488 129 909 

Jiný výsledek hosp. 
minulých let 

   1 009      0 0        0     1 009 0 0 -496 513 

Výsledek hospodaření 
běžného účet. období 

     -3 996 -1 984 0   3 996    -1 984 3 739 0 1 984 3 739 

Celkem 240 513 -1 984 0         0  238 529 3 739 0 0 242 268 

 

Základní kapitál společnosti se skládá z 107 365 ks akcií ve jmenovité hodnotě á 1 000,- Kč.  Ostatní kapitálové fondy 
se skládají z ostatních kapitálových fondů, přijatých nepeněžních darů, přijatých peněžních darů. 

Jiný výsledek hospodaření minulých představuje: 

k 1.1.2015: 1 009 tis. Kč z přecenění související se zvýšením účetní hodnoty pozemku – popsáno blíže v bodu 3n) Přílohy 
k účetní závěrce. 

v průběhu roku 2015: - 496 tis. Kč doúčtována daň z příjmu právnických osob za rok 2014 (rozdíl oproti zaúčtované dani 
v roce 2014). 

11. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy Zůstatek 
k 31. 12. 2013 

Tvorba 
rezerv 

Zúčtování 
rezerv 

Zůstatek 
k 31. 12. 2014 

Tvorba 
rezerv 

Zúčtování 
rezerv 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

Opravy DHM              0 11 611 0 11 611      0   -463         11 148 

Soudní spory          450       0 0 450       0   -450                 0 

Daň z příjmu             0      0  0 0     200       0             200 

Nevyčerpaná dovolená             0 2 483 0 2 483     531   -2 483             531 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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Dohadné účty aktivní zahrnují především úroky z termínovaných vkladů, nevyúčtované energie a nevyúčtované náhrady 
od zdravotních pojišťoven. Jejich výše je stanovena na základě odhadu. 

Jiné krátkodobé pohledávky přestavují především poskytnuté krátkodobé úročené půjčky a pohledávky z titulu 
postoupených pohledávek. 

7. OPRAVNÉ POLOŽKY 
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2015 a 2014 vytvořeny opravné položky 
na základě inventarizace. 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4., 5. a 6.). 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):   

Opravné položky k 
Zůstatek 

k 31. 12. 201
3 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2014 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

dlouhodobému majetku         0 0   0     0 0 0             0 

zásobám         0 0    0      0 0 0             0 

pohledávkám        -43       -454 46   -451 -44 63            -432 

 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. 

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

 2014 2015 

Pokladna 170            1 823 

Bankovní účty 27 487          13 228 

Celkem 27 657      15 051 

 

9. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují především uskutečněné výdaje (např. propagace, nájem lahví, pojistné) a jsou účtovány 
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosy (např. léčení, ubytování, strava, regulační poplatky) související s běžným 
obdobím a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

10. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 
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12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

Spole nost eviduje k 31. 12. 2015 odlo en  da ov  závazek ve v i 13 172 tis. K  (viz bod 16). 

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

Spole nost eviduje k 31. 12. 2015 závazky z obchodních vztah  ve v i 31 648 tis. K , z toho závazky ve splatnosti 
ve v i 18 425 tis. K , z toho závazky po splatnosti do 180 dn  ve v i 13 093 tis. K  a závazky po splatnosti nad  
180 dn  ve v i 130 tis. K . Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního poji t ní jsou ve v i 2 797 tis. K  (splatné 
v lednu 2016). 

Krátkodobé poskytnuté zálohy p estavují p edev ím zálohy na poskytnutí slu eb v následujícím ú etním období. 

Dohadné ú ty pasivní zahrnují p edev ím závazky za p ijaté dodávky, u kter ch není známá p esná v e ástky nebo také 
prozatím chybí doklad. Jejich v e je stanovena na základ  odhadu. 

Závazky v i sp ízn n m osobám eviduje spole nost ve v i 137 tis. K , z toho obchodní závazky v i dce iné 
spole nosti SPA Management and Services a.s. ve v i 137 tis. K  (vykázáno na ádku . 107 Rozvahy). 
 

14. BANKOVNÍ ÚV RY A FINAN NÍ V POMOCI 

Banka 
2014 2015 

ástka v cizí m n  ástka v tis. K  ástka v cizí m n  ástka v tis. K  

Bankovní úv ry     0 54 653 0 46 595 

Kontokorentní úv ry 0                   0 0              20 963 

Celkem  0          54 653 0             67 558 

z toho splatné v následujícím roce            8 058               29 546 

Splátky v dal ích letech          46 595                38 012 

 

Spole nost eviduje k 31. 12. 2015 celkem 6 úv rov ch smluv s eskou spo itelnou, a.s. na financování rekonstrukcí 
budov. 5 ze 6 úv r  je úro eno úrokovou sazbou 1M Pribor + p irá ka v rozmezí 1,75% a  2,5% p.a a 1 úv r je úro en 
pevnou úrokovou sazbou ve v i 5,0% p.a. 

Náklady na úroky vztahující se k dlouhodob m bankovním úv r m za rok 2015 a 2014 inily 1 242 tis. K   
a 1 379 tis. K . Úroky nebyly zahrnuty do po izovací ceny majetku. 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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15. OSTATNÍ PASIVA 
Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční 
až v budoucnu (např. energie, mobilní telefony, úroky z úvěrů, poplatky za platební karty). 

Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti (např. propagace, 
předplatné na nájemné, léčebné pobyty). 

16. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Společnost k 31. 12. 2015 neeviduje vymahatelné daňové nedoplatky.  

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

Položky odložené daně  

2014 2015 

odložená daňová 
pohledávka 

odložený daňový 
závazek 

odložená daňová 
pohledávka 

odložený daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku 

0 13 178 0 13 348 

Opravné položky k pohledávkám z obchodních 
vztahů 

79 0 75 0 

Ostatní rezervy 558 0 101 0 

Netto odložený daňový závazek 0 12 541 0 13 172 

17. VÝNOSY 
Rozpis hlavních výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

 2014 2015 

domácí zahraniční domácí zahraniční 

Tržby zdravotní pojišťovny  138 938 0 150 481 0 

Tržby komerční 66 474 741 57 428 924 

Tržby kavárny a recepce 12 001 0 11 730 0 

Tržby - ostatní 9 326 0 6 862 0 

Výnosy celkem 226 739 741 226 501 924 
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18. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2014 2015 

celkový počet 
zaměstnanců 

z toho vedoucí  
pracovníci 

celkový počet 
zaměstnanců 

z toho vedoucí  
pracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců 283            11 296 10 

Mzdové náklady 73 594            8 337 71 892 7 235 

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

23 905            2 834 24 499 2 531 

Sociální náklady 2 783           82 2 732 200 

Osobní náklady celkem  101 748            11 253 103 034 9 966 
 

V roce 2014 a 2015 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 
1 466 tis. Kč a 3 911 tis. Kč.  

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Položka služby představuje především náklady na opravy a udržování, pronájem nemovitého a movitého majetku, praní  
a čištění prádla, propagace, revize a servis, stočné, laboratorní vyšetření a ostatní služby. 

Odměny statutárnímu auditorovi v roce (v tis. Kč): 

Služby 2014 2015 

Povinný audit účetní závěrky 190 120  

Celkem 190  120  

 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč): 

 
2014 2015 

Ostatní provozní výnosy 2 209 13 068 

Ostatní provozní náklady 16 867 23 603 
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15. OSTATNÍ PASIVA 
Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční 
až v budoucnu (např. energie, mobilní telefony, úroky z úvěrů, poplatky za platební karty). 

Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti (např. propagace, 
předplatné na nájemné, léčebné pobyty). 

16. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Společnost k 31. 12. 2015 neeviduje vymahatelné daňové nedoplatky.  

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

Položky odložené daně  

2014 2015 

odložená daňová 
pohledávka 

odložený daňový 
závazek 

odložená daňová 
pohledávka 

odložený daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku 

0 13 178 0 13 348 

Opravné položky k pohledávkám z obchodních 
vztahů 

79 0 75 0 

Ostatní rezervy 558 0 101 0 

Netto odložený daňový závazek 0 12 541 0 13 172 

17. VÝNOSY 
Rozpis hlavních výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

 2014 2015 

domácí zahraniční domácí zahraniční 

Tržby zdravotní pojišťovny  138 938 0 150 481 0 

Tržby komerční 66 474 741 57 428 924 

Tržby kavárny a recepce 12 001 0 11 730 0 

Tržby - ostatní 9 326 0 6 862 0 

Výnosy celkem 226 739 741 226 501 924 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 
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V ostatních provozních výnosech společnost eviduje především dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu 
ve výši 1 864 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 849 tis. Kč v roce 2015 a výnosy z postoupených pohledávek – v roce 2015 
ve výši 12 000 tis. Kč. 

V ostatních provozních nákladech společnost eviduje především neuplatněnou krácenou daň z přidané hodnoty 
z přijatých plnění ve výši 15 657 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 10 852 tis. Kč v roce 2015 a náklady na odpisy pohledávek 
z titulu jejich postoupení – v roce 2015 ve výši 12 000 tis. Kč  

 

Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč) 

 
2014 2015 

Výnosové úroky   164 272 

Nákladové úroky 1 390 1 411 

Ostatní finanční výnosy 8 0 

Ostatní finanční náklady 517 603 

 

Jednorázová kompenzace za zrušené regulační poplatky  

Předpokládaná částka těchto kompenzací za rok 2014 činila 11 426 tis. Kč. Tato částka je součástí pozice „Dohadné účty 
aktivní“ v rozvaze k 31. 12. 2014. V roce 2015 došlo k vyplacení části této kompenzace, a v roce 2016 budou tyto 
kompenzace ze strany zdravotních pojišťoven zúčtovány a doplaceny a to ve výši 70 tis. Kč. 

20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Žádné významné události týkající se roku 2015 po datu účetní závěrky nenastaly. 

 

 

Sestaveno dne:       19. 4. 2016 

Sestavil:        Alena Kozlovská 

Jméno a podpis statutárního orgánu účetní jednotky:   Ing. Jiří Vitík    
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18. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2014 2015 

celkový počet 
zaměstnanců 

z toho vedoucí  
pracovníci 

celkový počet 
zaměstnanců 

z toho vedoucí  
pracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců 283            11 296 10 

Mzdové náklady 73 594            8 337 71 892 7 235 

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

23 905            2 834 24 499 2 531 

Sociální náklady 2 783           82 2 732 200 

Osobní náklady celkem  101 748            11 253 103 034 9 966 
 

V roce 2014 a 2015 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 
1 466 tis. Kč a 3 911 tis. Kč.  

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Položka služby představuje především náklady na opravy a udržování, pronájem nemovitého a movitého majetku, praní  
a čištění prádla, propagace, revize a servis, stočné, laboratorní vyšetření a ostatní služby. 

Odměny statutárnímu auditorovi v roce (v tis. Kč): 

Služby 2014 2015 

Povinný audit účetní závěrky 190 120  

Celkem 190  120  

 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč): 

 
2014 2015 

Ostatní provozní výnosy 2 209 13 068 

Ostatní provozní náklady 16 867 23 603 
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Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní jednotka Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2015                                                                                             
 
 

 

 
 17/17 

 

 

V ostatních provozních výnosech společnost eviduje především dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu 
ve výši 1 864 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 849 tis. Kč v roce 2015 a výnosy z postoupených pohledávek – v roce 2015 
ve výši 12 000 tis. Kč. 

V ostatních provozních nákladech společnost eviduje především neuplatněnou krácenou daň z přidané hodnoty 
z přijatých plnění ve výši 15 657 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 10 852 tis. Kč v roce 2015 a náklady na odpisy pohledávek 
z titulu jejich postoupení – v roce 2015 ve výši 12 000 tis. Kč  

 

Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč) 

 
2014 2015 

Výnosové úroky   164 272 

Nákladové úroky 1 390 1 411 

Ostatní finanční výnosy 8 0 

Ostatní finanční náklady 517 603 

 

Jednorázová kompenzace za zrušené regulační poplatky  

Předpokládaná částka těchto kompenzací za rok 2014 činila 11 426 tis. Kč. Tato částka je součástí pozice „Dohadné účty 
aktivní“ v rozvaze k 31. 12. 2014. V roce 2015 došlo k vyplacení části této kompenzace, a v roce 2016 budou tyto 
kompenzace ze strany zdravotních pojišťoven zúčtovány a doplaceny a to ve výši 70 tis. Kč. 

20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Žádné významné události týkající se roku 2015 po datu účetní závěrky nenastaly. 

 

 

Sestaveno dne:       19. 4. 2016 

Sestavil:        Alena Kozlovská 

Jméno a podpis statutárního orgánu účetní jednotky:   Ing. Jiří Vitík    
  

 

 

 



Účetní jednotka Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2015                                                                                             
 
 

 

 
 17/17 

 

 

V ostatních provozních výnosech společnost eviduje především dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu 
ve výši 1 864 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 849 tis. Kč v roce 2015 a výnosy z postoupených pohledávek – v roce 2015 
ve výši 12 000 tis. Kč. 

V ostatních provozních nákladech společnost eviduje především neuplatněnou krácenou daň z přidané hodnoty 
z přijatých plnění ve výši 15 657 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 10 852 tis. Kč v roce 2015 a náklady na odpisy pohledávek 
z titulu jejich postoupení – v roce 2015 ve výši 12 000 tis. Kč  

 

Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč) 

 
2014 2015 

Výnosové úroky   164 272 

Nákladové úroky 1 390 1 411 

Ostatní finanční výnosy 8 0 

Ostatní finanční náklady 517 603 

 

Jednorázová kompenzace za zrušené regulační poplatky  

Předpokládaná částka těchto kompenzací za rok 2014 činila 11 426 tis. Kč. Tato částka je součástí pozice „Dohadné účty 
aktivní“ v rozvaze k 31. 12. 2014. V roce 2015 došlo k vyplacení části této kompenzace, a v roce 2016 budou tyto 
kompenzace ze strany zdravotních pojišťoven zúčtovány a doplaceny a to ve výši 70 tis. Kč. 

20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Žádné významné události týkající se roku 2015 po datu účetní závěrky nenastaly. 

 

 

Sestaveno dne:       19. 4. 2016 

Sestavil:        Alena Kozlovská 

Jméno a podpis statutárního orgánu účetní jednotky:   Ing. Jiří Vitík    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Účetní jednotka Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2015                                                                                             
 
 

 

 
 7/17 

  

 

Doúčtování splatné daně z příjmu za rok 2014 ve výši 496 tis. Kč (oprava z částky 744 tis. Kč na částku 1 207 
tis. Kč) – viz řádek č. 50 Výsledovky (Daň z příjmů za běžnou činnost  - splatná) za r. 2014 a viz řádek č. 113 
Rozvahy (Krátkodobé daňové závazky vůči státu) za r. 2014. 

              Srovnatelné údaje za rok 2014 byly upraveny v souladu s těmito opravami a úpravami. 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky  
výzkumu a vývoje  

0 0 0 0 0 

Software  2 587 71 0 0 2 658 

Ocenitelná práva  6 655 0 -6 655 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 0 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0 0 0 0 0 

Celkem 2015  9 242 71 -6 655 0 2 658 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Přehled 
o peněžních tocích

 

 

 

 

 

 

50



Přehled 
o peněžních tocích

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

54



 

 

 

 

 

 

Přehled o změnách 
vlastního kapitálu



56





 

 

 

 

 

 

58



 

 

 

 

 

 

Organizační schéma
účetní jednotky



 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



 

 

 

 

 

 

 
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
+ 420 581 81 81 81 | lazne@ltnb.cz 

www.ltnb.cz


