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1.  ÚDAJE  O  EMITENTOVI  CENNÝCH  PAPÍR Ů 
 
Obchodní firma: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
Sídlo: Teplice nad Bečvou č. p.  63, PSČ 753 51 
Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 45192570 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 419; a.s. byla 

založena podle § 172  z.č. 513/1991 Sb. Obchod. zákoníku 
Datum založení: 
Předmět podnikání společnosti: 

6.5.1992 
Poskytování lázeňské péče 
Poskytování odborných zdravotnických služeb 
Správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich 
ochrany 
Hostinská činnost 
Směnárenská činnost 
Holičství, kadeřnictví 
Pekařství, cukrářství 
Masérské, rekondiční a regenerační služby 
Rehabilitační a fyzikální medicína v rozsahu ústavní 
následná péče – rehabilitační odborný léčebný ústav se 
zaměřením na kadiorehabilitaci 
Provozování solárií 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní 
provozovaní vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 
tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozována vozidly o 
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní 
příležitostná osobní, - mezinárodní vnitrostátní osobní 

Místo, kde jsou dokumenty k nahlédnutí: v sídle účetní jednotky 
Internetová adresa: www.ltnb.cz 
Telefonní číslo sídla společnosti: 581 686 284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textová část výroční zprávy za rok 2013 

 5

Vydané cenné papíry 
 

Základní kapitál: 
 
107 365 000,- Kč 

Druh: kmenové 
Forma: na majitele 
Podoba: zaknihovaná 
Počet emitovaných kusů akcií: 107 365 ks 
Jmenovitá hodnota akcie: 1 000,- Kč           
Celkový objem emise: 107 365 000,- Kč 
ISIN: CZ 0008431251 
Název trhu, na který byl CP přijat k obchodování: RM-systém, od 20.8.2008 volný trh 

(do 18.8.2008 oficiální trh) 
Datum, od kterého jsou CP na RM systému obchodovány: 
 

21.12.1993 

Počet upsaných a dosud nesplacených akcií: 0 ks 
 

Počet akcií držených emitentem nebo jménem emitenta,  
nebo v držení jeho dceřiných společností: 

 

emitent vlastní pouze akcie své dceřiné 
společnosti, ta žádné akcie nevlastní 

 

Částka všech převoditelných cenných papírů, 
vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů 
s opčními listy, s uvedením podmínek pro převod, výměnu 
nebo upsání: 

 

společnost vydala pouze výše uvedené 
kmenové zaknihované akcie 

 
Rozložení akcií na jednotlivé druhy akcionářů – stav k 19. 6. 2013 dle výpisu z SCP: 
 
Majitel                    Počet    Nominální hodnota Kč 

Tuzemští akcionáři 1 766 106 400 000 
Zahraniční akcionáři    120        965 000  

Právnické osoby mimo IPF 8   79 341 000 
Investiční privatizační fondy       0                   0 
Fyzické osoby 1 878   28 024 000 

Akcionáři celkem 1 886          107 365 000 
 
% podíl akcií na vlastním kapitálu:  - na začátku období  36,5 % 
  - na konci období  37,0 % 
 
  

Hlavní akcionáři 
 
Jména osob, které mají přímo či nepřímo účast na kapitálu (min. 3%) nebo hlasovacích právech  
(jsou-li emitentovi známy): 
 
Akcionář: Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu 
Sídlo/adresa: Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč 
IČO: 25281071 
Mezi emitentem a společností není uzavřena ovládací smlouva. 
Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta: 73,84 %. 

 
Akcionář: Miroslav Navrátil  
Sídlo/adresa: Lucemburská 2015/28, 130 00 Praha 3 
Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta: 9,79 %. 

 
Informace o akcionářích jsou platné k rozhodnému dni konání řádné valné hromady dne 19.6.2013. 
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2.  ÚDAJE  O  ČINNOSTI EMITENTA  CENNÝCH  PAPÍR Ů 
 
 
Předmětem činnosti jsou poskytování lázeňské péče, odborné léčebné následné péče a další služby 
v souladu s obchodním rejstříkem. Lázeňská a odborná léčebná péče se specializuje převážně na léčbu 
kardiovaskulárních chorob. Hlavním užívaným přírodním léčivým zdrojem je alkalická pramenitá 
voda s vysokým obsahem přírodního kysličníku uhličitého. Uhličité vanové i plynové koupele, 
vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace i dietní režimy v souhře s příznivým klimatem a pohodou 
pěkného místa, uprostřed zajímavé přírody, vytvářejí předpoklady k léčbě, zaměřené především na 
nemoci srdce a krevního oběhu, ale také poruchy látkové výměny, nemoci pohybového ústrojí, 
choroby kožní, nervové a dětské alergie. Všech těchto předností je využíváno rovněž pro stále 
rostoucí počet samoplátecké a korporátní klientely. 
 
 

Dozorčí rada, představenstvo a vedoucí osoby společnosti   
Lázně Teplice nad Bečvou a.s. v roce 2013 

 
Dozorčí rada 

 

Funkce Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady 

Jméno a příjmení JUDr. Vlastimil Voleský JUDr. Petr Vaněk MUDr. Jiří Leisser 

 
 

Představenstvo 
 

Funkce 
Předsedkyně 

představenstva 
Člen představenstva Člen představenstva 

Jméno a příjmení Ing. Irena Vašicová Mgr. Bc. Jan Ľuptovský Ing. Stanislav Kvasničák 

 
 

Vedoucí osoby 
 

Funkce Jméno a příjmení 

Výkonná ředitelka Ing. Irena Vašicová 

Lékařský ředitel OLÚ pro kardiorehabilitaci MUDr. František  Juráň 

Lékařský ředitel lázeňské léčebně 
rehabilitační péče 

MUDr. Jiří Leisser 

Obchodní ředitel Ing. Aleš Lorenc  

Ekonomická ředitelka Simona Pechanová 
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Zaměstnanci 
 
 
Údaje o průměrném počtu zaměstnanců emitenta: 
 

Období 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměrný počet zaměstnanců  352 319 301 297 299 273 266 

 
Zaměstnanci pracují v areálu společnosti, který se nachází v katastrálním území Obce Teplice nad 
Bečvou a Města Hranic. 
 
Průměrný počet zaměstnanců v jednotlivých úsecích: 
 

Úsek Počet zaměstnanců 2012 
Úsek administrativy 33 

Úsek léčebný: 104 

Úsek provozní: 10 

Úsek ubytovací: 51 

Úsek stravovací: 75 

Celkem 273 

                                                 
Úsek Počet zaměstnanců 2013 

Úsek administrativy 31 

Úsek léčebný: 100 

Úsek provozní: 10 

Úsek ubytovací: 53 

Úsek stravovací: 72 

Celkem 266 

 
 

Ochrana životního prostředí 
              
Lázně se nachází v prvním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, v nichž jsou dodržovány 
přísné podmínky ochrany ovzduší, podzemních a povrchových vod. Lázně jako subjekt, který využívá 
tyto přírodní zdroje ke své podnikatelské činnosti, mají zájem na jejich dlouhodobém udržení a 
zkvalitnění životního prostředí v lázeňském místě. V rámci ochrany těchto přírodních léčivých zdrojů 
se provádí pravidelné rozbory podzemních a povrchových vod a probíhají kontinuelní měření na 
čerpaných vrtech. Provádí se i pravidelná měření odpadních vod, jak do povrchových vod řeky Bečvy, 
tak do místní kanalizace. V rámci zlepšení kvality prostředí v lázeňském území se provádí úprava 
parků a výsadba nové zeleně. 
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Další údaje o činnosti emitenta cenných papírů 
 
 
Organizační složka v zahraničí: 
Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. nemá organizační složku v zahraničí. 
 
 
Investiční instrumenty:   
Společnost nepoužívá investiční instrumenty, případně další obdobná aktiva a pasiva, které by měly 
význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku 
hospodaření. 
 
Přerušení činnosti:   
Společnost od svého vzniku nepřerušila činnost. 
 
Právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti: 
Emitent se řídí právními předpisy platnými v České republice, např. Obchodní zákoník, Zákoník 
práce, Zákon o účetnictví, Živnostenský zákon, atd. 
 
Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: 
Převoditelnost cenných papírů není nijak omezena. 
 
Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti 
akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy: 
Emitentovi nejsou takovéto smlouvy známy. 
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3. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI EMITENTA CENNÝCH PAPÍR Ů 
 
 
Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii: 
 
V  tabulce je uveden hospodářský výsledek po zdanění z  běžné činnosti emitenta připadající na           
1 akcii: 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hospodářský výsledek emitenta (Kč) 24 34 128 97 26 28 -37 

Konsolidovaný hospodářský výsledek emitenta (Kč) 18 28 131 102 26 33 - 
 

V posledních třech účetních obdobích nedošlo ke změnám v počtu akcií. 
 

Výše dividendy za poslední tři období: 
Za poslední tři účetní období (2011, 2012, 2013) nebyla dividenda vyplacena. 

  
 

Majetková účast 
 
Obchodní společnost, ve které emitent vlastní podíl na základním kapitálu: 
 

Obchodní firma: Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s. 
Sídlo: Teplice nad Bečvou 63, PSČ 753 51 
Identifikační číslo: 25817388 
Předmět podnikání: - silniční motorová doprava osobní 

- provozování zařízení sloužících regeneraci a rekondici 
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající 

licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným 
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč 
Výše podílu: 100 %   Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
Výše hospodářského 
výsledku po zdanění: 

 
-227 tis.Kč 

Výše výnosu z podílu: dividendy nebyly vyplaceny 
Výše a druhy rezerv: 0   

 

Společnost nemá organizační složky v zahraničí. 
 

Dozorčí rada 
 

Funkce Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady 

Jméno a příjmení JUDr. Vlastimil Voleský MUDr. František  Juráň Ing. Aleš Lorenc 

 
Představenstvo 

 

Funkce 
Předsedkyně 

představenstva 
Člen představenstva Člen představenstva 

Jméno a příjmení Simona Pechanová Ing. Josef Frélich Zdeněk Růžička 



Textová část výroční zprávy za rok 2013 

 10

4.  ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝRO ČNÍ ZPRÁVU  
 
 
 
Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu: 
Prohlašuji, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle nejlepšího vědomí údaje obsažené ve 
výroční zprávě správné a že v ní nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam 
výroční zprávy. 
Prohlašuji, že podle nejlepšího vědomí výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podává věrný a 
poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho 
konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, 
podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. 
 
 
 
 

5.  UDÁLOSTI PO 31. 12. 2013 
 
Po datu 31. 12. 2013 nastaly tyto organizační změny: 

- k 15. 4. 2014 rezignoval na funkci člena představenstva Ing. Stanislav Kvasničák 
- k 15. 4. 2014 rezignoval na funkci člena představenstva Mgr. Bc. Jan Ľuptovský 
- k 16. 4. 2014 dozorčí rada zvolila Ing. Jiřího Vitíka a MUDr. Ivana Pařízka členy 

představenstva. 
 
 
 
 
 
V Teplicích nad Bečvou dne 12. 5. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….                                     .............................................. 
                              Ing. Irena Vašicová                                          Ing. Jiří Vitík 

    člen představenstva                              člen představenstva 
                                                                                                             
 

 
 
 
 
  



Z  O 

MEZI    

  O  

MEZI    
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Popis účetní jednotky 

 

Firma: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

IČO: 45192570 

Založení / Vznik: Zakladatelská listina FNM ČR, zápis  do obchodního rejstříku 6.5.1992. 

Sídlo: Teplice nad Bečvou  č.p. 63,  PSČ 753 51 

Právní forma: Akciová společnost 

Spisová značka: Oddíl B, vložka 419, Krajský soud v Ostravě 

Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec 

Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 

− poskytování lázeňské péče a odborných zdravotnických služeb 

− další služby v souladu s výpisem z obchodního rejstříku 

Základní kapitál: Základní kapitál činí 107 365 tis. Kč a je plně splacen.  

 

 

 

Seznam propojených osob 
 

 

Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti: 
 

Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby 
Důvod statutu 

ovládající osoby* 
Výše hlasovacích 

práv 

Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu od 26.4.2002,                                    A                                73,84 % 

Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6 

* Možnosti: 
A  Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) 
B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) 
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve 

shodě) 

 

 

 
Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami:  
 

Firma (název, jméno) ovládající osoby Firmy (názvy, jména), adresy dalších ovládající 
osobou ovládaných společností 

Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu  Léčebné lázně Bohdaneč a.s.,  
Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6 
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Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti: 
 

Firma (název, jméno) a sídlo ovládané osoby 
Postavení 

společnosti vůči 
ovládané osobě* 

Velikost majetkové účasti 
a výše vykonávaných 

hlasovacích práv 

Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a. s.,  
Teplice nad Bečvou 63, PSČ 753 51 

A 100% 

* Možnosti: 
A  Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) 
B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) 
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci 

jednající ve shodě) 

  

 

   
Schéma propojených osob:  
 
Uvedené schéma obsahuje propojené osoby známé k datu zpracování této zprávy. 
                                              

Médeia Bohemia, a. s.,  v konkurzu 
                                                           IČO:  25281071 
                                                           ZK:   1 233 145 000 ,-Kč 
                                                           A :     94,99% KTP Quantum, a.s., v konkurzu 

                 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mezi propojenými osobami nebyla uzavřena ovládací smlouva. 
 
Dne 22.3.2002 byl prohlášen konkurz na majetek společnosti KTP Quantum a.s., která vlastnila 
z 94,99% společnost Médeia Bohemia, a.s. Dne 26.4.2002 byl prohlášen konkurz na majetek 
společnosti Médeia Bohemia, a.s., která je většinovým vlastníkem účetní jednotky. 
 
 
 
 
 
 

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 konkurzu 
 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 
IČO: 25817388 
ZK: 1 000 000,-Kč 
A:   100%     
Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
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Smlouvy, právní úkony a ostatní opatření 
 
Uzavřené smlouvy nebo právní úkony a opatření uskutečněné mezi propojenými osobami, 
v zájmu nebo na popud propojených osob nebo uskutečněna ovládanou osobou v daném 
účetním období:  
 

Firma Popis smlouvy - plnění 
Protipln ění 

v Kč bez DPH 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva č. 012009 o poskytování služeb, 
obchodně technických podmínkách dodávky a 
vyúčtování spotřeby tepelné energie 

2 759 682,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva č. 010110 o poskytování služeb, 
obchodně technických podmínkách dodávky a 
vyúčtování spotřeby tepelné energie 

3 119 129,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva č. 12001 o poskytování služeb, obchodně 
technických  podmínkách dodávky a vyúčtování 
spotřeby tepelné energie 

2 624 666,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva č. 020110 o poskytování technických 
služeb a přefakturaci spotřeby plynu 

71 458,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s.   + 
Gubi computer systems s.r.o. 

Servisní smlouva - poskytování odborných prací 
formou služeb OpenSpa OnlineS + objednávky 

 334 088,00  

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva o nájmu – OpenSpa - SW a HW  327 840,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku - VW 
CADDY + přefakturace nákladů spojených 
s užíváním vozidla 

126 660,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 
 

Smlouvy o nájmu dopravního prostředku č. 
012011 
 

120 592,00 
 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva č. 022009 o nájmu nebytových prostor 
plynových kotelen  

160 300,00  

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva č. 012010 o nájmu nebytových prostor 
plynových kotelen 

137 000,00  

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Smlouva - podíl na nákladech na ekonomický 
systém WAM S/3 a jeho komponent 

15 426,00 

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Nájemní smlouva - pronájem kancelářských 
prostor 

 6 030,00    

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 

Objednávka na zajištění telefonních hovorů  1 831,00  

Lázeňská akciová společnost 
Teplice nad Bečvou, a.s. 
 

Smlouva č. 1201 o nájmu nebytových prostor 
plynové kotelny K6 a předávacích stanic 
 

159 773,00 
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V daném účetním období nebyly uzavřeny žádné další nové smlouvy nebo právní úkony a opatření 
uskutečněné mezi propojenými osobami, v zájmu nebo na popud propojených osob nebo uskutečněny 
ovládanou osobou v daném účetním období. 
 
Emitent si není vědom žádné významné smlouvy kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, 
ve které je emitent nebo člen skupiny smluvní stranou, která obsahuje jakékoli ustanovení, podle 
kterého má kterýkoli člen skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci účetního období pro 
skupinu podstatné. 
 
Komentář statutárního orgánu k nevýhodným transakcím nebo transakcím, ze kterých 
vznikla společnosti újma, způsob náhrady této újmy: 

Statutární orgán si není vědom žádných nevýhodných transakcí pro společnost.       

 

Prohlášení představenstva:                

Ze strany Lázní Teplice nad Bečvou a. s. nebyly učiněny jiné právní úkony v zájmu propojených osob 
ani další opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata či uskutečněna ovládanou 
osobou. 

Za poskytnutá plnění byla vždy poskytnuta v plném rozsahu protiplnění – platby dle dohodnutých lhůt 
splatnosti. 

Ze smluv, poskytnutých plnění a protiplnění uzavřených nebo přijatých v období od 1.1.2013 do 
31.12.2013 mezi propojenými osobami, nevznikla společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. žádná 
újma. 

Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. 

 

V Teplicích nad Bečvou dne 28. 3. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….                                     .............................................. 
                              Ing. Irena Vašicová                                 Ing. Stanislav Kvasničák 

    předseda představenstva                     člen představenstva 
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1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
ZA ROK 2013 

 
 
Rok 2013 byl pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s. rokem netypickým, byl významně ovlivněn dopadem 
Vyhlášky 267/2012 Sb. Indikační seznam. V uvedené vyhlášce došlo ke zkrácení doby léčení u velké 
většiny dospělých lázeňských pacientů z 28 na 21 dnů, byly zrušeny edukační pobyty a omezena 
možnost opakování léčebného pobytu. Vzhledem k dlouhodobě vytyčené strategii, ve které se 
společnost snažila diverzifikovat rizika závislosti na zdravotních pojišťovnách v segmentu 
lázeňství, se sice dopad vyhlášky výrazně podepsal na výpadku tržeb za lázeňství, avšak díky 
komerčním tržbám a nárůstu počtu pacientů v Odborném léčebném ústavu pro kardiorehabilitaci 
společnost nijak ekonomicky neohrozil. 
 
V důsledku změn v Indikačním seznamu došlo k meziročnímu poklesu tržeb v segmentu lázeňství o 
cca 45 mil. Kč (pokles plateb od zdravotních pojišťoven ve výši 38 mil. Kč + regulační poplatky a 
příplatky za nadstandard). Takto se v r. 2013 na přechodnou dobu stalo lázeňství pro Lázně Teplice 
nad Bečvou a.s. nejslabším segmentem (viz Graf č. 1). 
 
Graf č. 1 Vývoj podílu tržeb  jednotlivých segmentů LTnB                                                                   
 

   Rok 2004 
     Celkové tržby: 228 693 tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
    

          Rok 2012       Rok 2013 
      Celkové tržby: 213 766 tis. Kč           Celkové tržby: 182 058 tis. Kč 
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Indikační seznam však rovněž rozšířil rozsah léčených indikací především u dospělých pacientů, a to 
nad rámec již dříve léčených nemocí srdce a cév a nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní 
sekrecí o nemoci onkologické, částečně nemoci nervové a nemoci pohybového aparátu. Pacienti s 
poslední zmíněnou indikací tvoří 54 % všech lázeňských pacientů v ČR, jejich léčba je hrazena 
z prostředků zdravotních pojišťoven (viz Graf č. 2), jedná se tedy o významnou cílovou skupinu 
pacientů. 
 
Graf č. 2 Indikace dospělých na náklady ZP – r. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díky nově zrekonstruované budově Balnea v LS Janáček a především doplnění kvalifikovaného 
personálu (včetně rehabilitačních pracovníků a na částečný úvazek i lékaře – ortopeda) začala 
probíhat spolupráce s celou řadou moravských nemocnic v léčbě pacientů s novými indikacemi. 
Přestože nastolení nové spolupráce se zdravotnickými zařízeními je dlouhodobá záležitost, zvláště pak 
v době, kdy výrazný úbytek pacientů postihnul všechny lázeňské společnosti, přesto se v druhé 
polovině roku podařilo odléčit 228 pacientů s onemocněním pohybového aparátu (tržby cca 5,5 mil. 
Kč vč. regulačních poplatků). Vzhledem k nárůstu počtu pacientů po TEP se společnost rozhodla 
koncem roku k realizaci nezbytné investice – rekonstrukci 13 pokojů pro pacienty po TEP, z toho 4 
pokojů pro vozíčkáře.  
 
Pokud jde o dětské pacienty, Indikační seznam zrušil v Teplicích nad Bečvou možnost léčení 
dětských pacientů s nemocemi kožními (především atopickým ekzémem), kdy se v minulosti jednalo o 
cca 35% všech dětských pacientů. Na druhé straně, podobně jako u dospělých, došlo k rozšíření 
indikaci nad rámec dětských kardiaků a dětské obezity o nemoci onkologické, částečně nervové a 
onemocnění pohybového aparátu. Na rozdíl od dospělých pacientů byla ponechána základní doba 
léčení dětí na 28 dní (nedošlo ke zkrácení doby léčení na 3 týdny). Počet dětských pacientů meziročně 
poklesl o 12 %. Pro získání konkurenceschopnosti bylo vyhodnoceno jako nezbytné realizovat 
rekonstrukci dětské léčebny Radost tak, aby na jaře roku 2014 vznikla moderní dětská léčebna (viz 
Obr. č. 1) s možností realizace celé řady rozvojových programů. Zároveň bylo rozjednáno po 
dokončení rekonstrukce rozšíření spolupráce s moravskými klinikami v léčbě dětských pacientů a 
podařilo se se všemi zdravotními pojišťovnami získat výjimku z Vyhlášky 267/2012 Sb., kdy se 
v roce 2014 Teplice nad Bečvou staly jedinými lázněmi na Moravě, které léčí dětské pacienty již 
od 1,5 roku (běžná věková hranice jsou 3 roky). 
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Obr. č. 1 Dětská léčebna Radost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud jde o Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci, s účinností od 1. 7. 2013 se podařilo 
navýšit počet lůžek na 100.  Počet léčených pacientů od založení OLÚ každoročně roste (viz Graf č. 
3), v roce 2013 zde bylo léčeno 1251 pacientů, což přineslo společnosti meziroční nárůst tržeb o cca 
6,5 mil. Kč (vč. regulačních poplatků a příplatků). 
 
Graf č. 3  Vývoj počtu klientů časné rehabilitace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve srovnání s r. 2012 došlo k navýšení tržeb od klientů – samoplátců, a to o cca 7 mil. Kč. 
Vzhledem k úbytku regulačních poplatků a příplatků lázeňských pacientů celkové komerční tržby 
zůstaly na úrovni r. 2012 (viz Graf č. 1). 
 
V roce 2013 byly zakoupeny v centru lázní pozemky BALMED Praha, státní podnik o celkové 
výměře 70 266 m2, hodnota investice činila 7,8 mil. Kč, přičemž investice byla plně financována 
z vlastních zdrojů.  
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2. TABULKOVÁ ČÁST 
 

 
 
 
 
 
 
2.2  Graf: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2005 – 2013 
 

 
 

2.1  Vývoj hospodářského výsledku společnosti (v tis. Kč) 

Ukazatel: 

Rok 

2011 2012 2013 

Výnosy 236 079 215 634 184 263 

    z toho: lázně 108 478 85 226 47 144 

                 OLÚ 37 377 42 921 48 829 

                 samoplátci 68 890 63 285 67 757 

Náklady 233 310 212 603 188 259 

EBITDA 29 469 29 309 18 079 

HV před zdaněním 3 944 3 835 -4 970 

HV po zdanění 2 769 3 031 -3 996 
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2.3   Nejvýznamnější uskutečněné investiční akce v roce 2013 (v tis. Kč) 

Investiční akce Cena v tis. Kč Způsob financování 

Pozemky 7 800 vlastní zdroje 
 

 
 

2.4   Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 (v Kč) 

Hospodářský výsledek ve 

schvalovacím řízení - ztráta 
-3 996 914,88 

Příděl do rezervního fondu 0 

Příděl do sociálního fondu 0 

Dividendy 0 

Tantiémy 0 

Ostatní rozdělení zisku 0 

K převodu do nerozděleného zisku -3 996 914,88 

Zisk minulých let 96 766 712,75 

Celkem nerozdělený zisk 92 769 797,87 
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3. CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2014 
 
 
V návaznosti na dlouhodobou strategii společnosti se počítá s rozvojem všech stávajících segmentů 
společnosti, dosažení celkových tržeb o něco vyšších než v roce 2012 a zároveň se zpracováním 
nového projektu využití lázeňského domu Praha s předpokládanou realizací v roce 2015.  
 
V lázeňské léčbě dospělých pacientů se předpokládá  udržení vysoké úrovně léčby pacientů 
s onemocněním srdce a cév a s nárůstem počtu pacientů nově léčených indikací, především pacientů 
s onemocněním pohybového aparátu.  
 
Pro dětské pacienty bude především rozvíjena moderní léčba dětské obezity (40 % dětské populace 
v České republice trpí nadváhou), léčba dětských kardiaků vč. dětí od 1,5 roku věku (v návaznosti na 
prenatální diagnostiku) a kvalitní léčba dětí s onemocněním pohybového aparátu a s indikacemi 
onkologickými a částečně nervovými. 
 
V segmentu lázeňství pro dospělé i dětské pacienty se předpokládá s nárůstem celkových tržeb o 60 
% ve srovnání s r. 2013. 
 
Dalším z cílů pro rok 2014 je úspěšná realizace akreditace Odborného léčebného ústavu pro 
kardiorehabilitaci . V souladu se zákonem 372/2011 Sb. O zdravotních službách se zoptimalizuje 
zajištění kvality a bezpečí poskytovaných služeb a interní systém hodnocení kvality. Zavedení 
akreditace lze rovněž považovat za konkurenční výhodu oproti dalším zařízením následné 
rehabilitační péče. Pokud jde o tržby Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci, předpokládá 
se meziroční nárůst tržeb o 5 % ve srovnání s rokem 2013. 
 
Počítá se i s rozvojem komerčních aktivit . Společnost se zúčastnila několika výběrových řízení na 
rekondiční pobyty pro rok 2014, podařilo se dohodnout spolupráci s řadou velkých firem, 
předpokládaný nárůst tržeb za samoplátce je ve výši 11 %. 
 
Na jaře roku 2014 budou dokončeny dvě investiční akce, a to rekonstrukce dětské léčebny Radost a 
dobudování 13 pokojů pro pacienty po TEP v LS Janáček. 
 
 
 
V Teplicích nad Bečvou dne 12. 5. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….                                     .............................................. 
                              Ing. Irena Vašicová                                          Ing. Jiří Vitík 

    člen představenstva                              člen představenstva 
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ZP'RÁVÁ NEzAwsLEHo ÁUDITORA

PRo AKCIoNÁŘE SPor,nČxosrr
Lázné Teplice nad Bečvou a.s.

se sídlem 753 51 Teplice n*d Bďvoun Teplice nad Bečvou 6s,IČ 451925?0, rozhodujici pfodmět podnikfiní: laze sfví

Zpráxa o v;iroční zprávě

ově ilijsmesouladqiroční Zptáw společnostiLázněTeplicenadBečvoua.S' k31. 12.2013 sričetní
závěrkou, která je obsažena v pfiloze této vyroční eprávy. Za správnost qirnění ryráwje zodpovědn1
stafutarní organ qpolečnosti LilzÍrě} Teplice nad Bečvou a.s. Naším irkolem je vydat na zakladě
provedeného ově eÉí vyrok c souladu v roční rgrw s irčetní aávěrkou.

ově'ení jsme provedli v souladu s meziniárodními auditorskymi standar'dy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorťr České republiky. Tyo starrdardy vyžadují, aby auditor naplánovď a
provedl ově ení tďq aby získď p imě enou jistotu' že infomace obsažerré ve qiroční zprávě, které
popisují skutečnosti" jež jsou též p edmětem zobrazení v ťrčetrí závěrcq jsoo ve všech qiznamn; ch
(rnateriálních} ohledech v souladu s p íslušnou ričarí rávěrkou. Jsme p esvědčeni, že provedené
ově eni poskytuje p imě eny podklad pro vyjád e*í qfooku auditora.

Podle našeho ninorujsou informace uvedené ve v.roční 4právě společnosti Lázně Teplice nad Bečvou
a's' k 3L. L2. 2a1'3 ve všech q znarrrq ch (materiálních) ohledech v souladu s qiše uvedenou irčetní
závěrkou.

Zpráva o zprávě avztaních mezi propojen mi osobami

ově ili jsme věcnou správnost i'dE,i uvedenych ve zprávě a vztaach mezi propojenjnni osobami
společnosti Lazně Teplice nad Bečvou a.s. zarak končící 3l. 12.za13. Za sestavení této zprávy o
vztancbje odpovědn;i statu&írni organ společnosti l;áeně Teplice nad Bečvou a.s. Naším ťrkolem je vydat
na eákladě provedeného ově ení stmovisko k tréto zprrávě a vztaasb"

ově ení jsme proveďi v souladu s auditorskym standardem č. 56 Komory auditoru České republiky.
Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ově ení s cílem získat omezenou jistotu, že
zpráva o vztazích neobsahuje q znamné (mxeriální} věcné nespráv*osti. ově ení je omezsÍlo
p edevšírn na dotazovlíní pracovniku společnosti a na analytické postupy a qiběrov m 4prisobem
provedenÉ věcrr správnosti daj . Prato toto ov#eirí ptlslcytuje iližší stupe jistoty neŽ audit. Audit
jsme neprováděli, a proto nevyjad ujeme vyrok auditora.

Na základě našeho ově ení jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás veďy k domněrrce, že zpriwa
a vztanchmezi propojen;rni osobami společnosti Laeně Teplice nad Beěvou a's. zarok končící31r. 12.
2013 obsahuje v znamné {materialni) věcné nesprávnosti.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
IaL21 Prďra 10, Pražske9rcllí
oprávnění Komory auditorťr Čn e. zs:
Ing, Ladislav Koa{k, CSc.
opnívnění Komory auditor Čn e. too

Prďn 19. 5. -'Č'

ilwffi
Qt*nuKW

Podpis audi
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