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Zápis z řádné valné hromady společnosti 
 

Lázně Mšené, a.s. 
 

se sídlem Mšené lázně, Lázeňská 62,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

v oddílu B, vložka 211, IČ 44569530 
  
 

Den konání valné hromady: 26. června 2020 
 
 
Místo konání: salonek v Pavillonu Dvorana, na adrese sídla společnosti 

 
 

Přítomní akcionáři:  
- FIMO a.s., Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČ 63078406, počet akcií 23.291 
 
Dále byli přítomni:  
- JUDr. Eva Dufková, host 
- Jana Kožnarová, předseda dozorčí rady a finanční ředitelka společnosti 
- předseda představenstva Bc. František Och 
- místopředseda představenstva MUDr. Jan Medonos 
- Iveta Kožnarová, člen představenstva 
- Jana Melicharová, HR manager společnosti 

 
Program řádné valné hromady společnosti: 

 
1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti, 
2. volba orgánů valné hromady, 
3. volba nového člena dozorčí rady společnosti 
4. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 

majetku za rok 2019,  
5. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, 
6. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, 
7. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2019, 
8. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2019, 
9. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 

za rok 2019,  
10. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019,  
11. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019,  
12. schválení auditora společnosti na rok 2020,  
13. závěr valné hromady. 

 
 

Ad bod 1.: Jednání řádné valné hromady zahájil ve 14.00 hod. předseda představenstva společnosti  
Bc. František Och, který konstatoval, že: 
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a) Valná hromada společnosti (dále jen „ŘVH“) byla svolána pozvánkou, která byla dne 21.5.2020 
uveřejněna v souladu s čl. 5.6. stanov společnosti na internetových stránkách společnosti 
www.msene.cz/info a dne 25.5.2020 v deníku kurzy.cz. 

b) Podle listiny přítomných se ŘVH účastní 1 akcionář, kteří zastupuje 23 291 hlasů z celkového počtu 
33 842 hlasů. Akcionář při registraci obdržel hlasovací lístky a kopii výroční zprávy společnosti a 
kopii zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce.  

c) ŘVH je usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni akcionáři s podílem ve výši 68,82 % na 
základním kapitálu společnosti, když podle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, 
jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního 
kapitálu.  

 
 

Ad bod 2.:  
Předseda představenstva společnosti Lázně Mšené, a.s. Bc. František Och poté seznámil akcionáře 
s návrhy představenstva na obsazení orgánů této ŘVH. Na výslovný dotaz předsedy představenstva 
společnosti Lázně Mšené, a.s., zda akcionář navrhuje jiné osoby do orgánů této ŘVH, či zda má 
k navrhovaným osobám, které by měly být zvoleny do orgánů této ŘVH, nějaké dotazy či žádosti o 
vysvětlení, akcionář nepřednesl ani jiný návrh na obsazení orgánů této ŘVH, ani žádný dotaz či žádost 
o vysvětlení k navrženým osobám. Předseda představenstva společnosti Lázně Mšené, a.s. proto dal 
hlasovat na hlasovacím lístku č. 1 o:  
usnesení č. 1 – volbě předsedy ŘVH, kterou byla navržena JUDr. Eva Dufková, 
usnesení č. 2 – volbě zapisovatelky ŘVH, kterou byla navržena slečna Iveta Kožnarová 
usnesení č. 3 – volbě ověřovatele zápisu ŘVH, kterou byla navržena pí. Jana Kožnarová 
usnesení č. 4 - volbě skrutátora ŘVH, kterou byla navržena pí. Jana Melicharová.  
 
Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovalo pro usnesení č. 1, 2, 3 a 4 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy  
23 291 hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných 
hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaných 
usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navržené obsazení orgánů ŘVH bylo schváleno.  
 
Zvolená předsedkyně JUDr. Eva Dufková se poté ujala dalšího řízení ŘVH. 
 
Ad bod 3.:  
Předsedkyně ŘVH konstatovala, že dne 23. května 2020 uplynulo pětileté funkční období člena dozorčí 
rady paní MUDr. Marcely Mikešové a vyvstala tedy potřeba, aby byl zvolen nový člen dozorčí rady. 
Nový členem byla znovu navržena MUDr. Marcela Mikešová.  
 
Na výzvu předsedkyně ŘVH, zda má akcionář nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, či  návrhy na volbu 
jiné než navržené osoby členem dozorčí rady, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení anebo 
návrhy akcionář nepřednesl. Z tohoto důvodu bylo akcionáři navrženo přijmout usnesení, které znělo 
„Valná hromada schvaluje zvolení nového člena dozorčí rady – MUDr. Marcelu Mikešovou“. 
 
Po projednání bodu č. 3 vyzvala předsedkyně ŘVH akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 2 hlasoval o 
zvolení nového člena dozorčí rady MUDr. Marcely Mikešové. 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro zvolení nového člena dozorčí 
rady MUDr. Marcely Mikešové hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 hlasů 
z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 
0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení stanovený 
zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato a novým členem dozorčí společnosti 
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Lázně Mšené, a.s. tedy byla touto ŘVH zvolena MUDr. Marcela Mikešová, nar. 31.12.1963, bytem Na 
Božkovně 1949, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 
 
Ad bod 4.:  
Čtvrtým bodem programu ŘVH bylo projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti Lázně Mšené, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019.  
 
Předsedkyně ŘVH sdělila, že výroční zpráva společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 byla ode dne 
uveřejnění pozvánky uveřejněna na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, a.s. 
www.msene.cz/info a na výzvu předsedkyně ŘVH seznámil přítomné se základními informacemi 
z Výroční zprávy předseda představenstva Bc. František Och. 
  
Bc. František Och sdělil, že výroční zpráva akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. informuje o finanční 
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období roku 2019 a o 
vyhlídkách budoucího vývoje, plánované činnosti a o očekávaných výsledcích hospodaření.  
Data a výsledky hospodaření společnosti, obsažená ve výroční zprávě potvrzují správnost předpokladu 
vývoje trhu a zaměření převažující činnosti společnosti. 
Akciová společnost Lázně Mšené, a.s. dosáhla svou činností v období kalendářního roku 2019 zisku ve 
výši + 1 932 tis. Kč. Celkový obrat z poskytovaných služeb a prodeje zboží akciové společnosti Lázně 
Mšené, a.s. ve sledovaném roce 2019 dosáhl 79.695 tis. Kč, což byl obrat srovnatelný 
s předcházejícím obdobím, tedy rokem 2018. 
Dosažený obrat byl v roce 2019 výrazně ovlivněn pozitivním vývojem tuzemského trhu. Nebývalý růst 
ekonomiky a s tím související růst mezd napříč segmenty trhu měl opět i v roce 2019 za následek růst 
zájmu cílové skupiny akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. o lázeňskou léčebnou i neléčebnou péči. 
Související ekonomické výsledky, především pak dosažený obrat, zcela odpovídají vývoji posledních 
období tuzemského trhu. V roce 2019 však společnost Lázně Mšené, a.s. byla nucena uskutečnit 
nákladné opravy na údržbu areálu, parku a budov. Výsledkem je dosažený zisk před zdaněním ve výši 
přes 1,9 mil Kč.  
Dosažené výsledky hospodaření společnosti Lázně Mšené, a.s. za období roku 2019 jsou potvrzením 
úspěšného plnění cílů společnosti Lázně Mšené, a.s. Zisk je ovlivněn jednak vývojem trhu a také 
uskutečněními náklady na opravy, ke kterým v roce 2019 společnost Lázně Mšené, a.s. přistoupila. 
Vzhledem ke stavu technologií ve vybraných objektech společnosti Lázně Mšené, a.s. je nutné počítat 
s takovými náklady na opravy i pro další období. 
 
Bc. František Och dále informoval o nejvýznamnějších nákladech na opravy a investice 
realizované v roce 2019 takto: 
V uplynulém roce společnost Lázně Mšené, a.s. prováděla především údržbářské práce na exteriérech 
všech ubytovacích budov, Balnea a restauračního Pavillonu Dvorana, výměnu oken ve Ville Vítkov 
výměny elektrozařízení s cílem optimalizace nákladů plynoucích z energetické náročnosti, výměny 
spotřebičů a systémů ohřevu vody a topení a v neposlední řadě, také opravy nábytku.  
 
Z výroční zprávy také Bc. František Och přednesl informace o opravách a souvisejících 
investicích v roce 2020 takto: 
Pro udržení pozice akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. je nutné v roce 2020 opět pokračovat v 
investicích a opravách souboru nemovitostí společnosti Lázně Mšené, a.s., a to dle dlouhodobého 
plánu. Pro rok 2020 (podle reálných ekonomických výsledků během roku) počítáme: 

- zahájení oprav nejstaršího objektu ve vlastnictví společnosti zvaného Fořtovna (2-4 mil. Kč) 
- oprava zastřešení vchodu lázeňského restauračního pavilonu 
- zastřešení hlavního vchodu do sídla recepce a balneo-provozu lázeňské budovy Říp 
- rozšíření prostor pro wellness o malý saunový svět (2,3 mil. Kč) 
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- pokračování revitalizace lázeňského parku (0,6 mil Kč) 
- oprava chráněného areálu jímání lázeňské pramenité vody a stavbou nového objektu 

zajišťujícího vyšší standard bezpečnosti a ochrany technologie jímání i samotného zdroje (1,3 
mil Kč) 

 
V případě nedostatečných vlastních finančních prostředků pro realizaci plánů, budespolečnost Lázně 
Mšené, a.s. nucena využít i cizí finanční zdroje. Všechny plánované aktivity byly ale na přelomu února a 
března 2020 pozastaveny vzhledem k blížící se hrozně v podobě rychlého šíření onemocnění COVID-
19, které představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s. při řízení společnosti již v únoru vyhodnotilo 
jako mimořádně závažné a zcela jistě v budoucnosti omezující provoz. Vývoj dalšího období během 
března a dubna dal představenstvu společnosti Lázně Mšené, a.s. za pravdu, ale díky včasné detailní 
přípravě na krizi spojenou s uzavřením lázeňských provozů, představenstvo společnosti Lázně Mšené, 
a.s. zajistilo minimalizaci ztrát z uzavřeného provozu a nákladů na znovuotevření na konci dubna 2020. 
Přesto k dnešnímu dni eviduje společnost Lázně Mšené, a.s.  finanční újmu v podobě narealizovaného 
obratu v řádech několika milionů Kč za neuskutečněné pobyty a prodej služeb, tedy několika milionů 
přímé ztráty, se kterou se bude společnost Lázně Mšené, a.s. muset za ok 2020 a následujícím období 
vypořádat.  
 
Ad bod 5.:  
Pátým bodem programu ŘVH bylo projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019. 
Předsedkyně ŘVH kontaktovala, že řádná účetní závěrka společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 
byla taktéž ode dne uveřejnění pozvánky uveřejněna na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, 
a.s. www.msene.cz/info a na její výzvu seznámila přítomné s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 
2019 finanční ředitelka společnosti Lázně Mšené, a.s. pí. Jana Kožnarová.  
 
Paní Jana Kožnarová sdělila, že účetní závěrka byla zpracována za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.   
Společnost i nadále pokračovala v navyšování mezd zaměstnanců, které oproti roku 2018 
představovalo zvýšení osobních nákladů o 2 400 tis. Kč na celkových 38.298 tis. Kč. V roce 2019 
společnost Lázně Mšené, a.s. zaměstnávala v průměru 91 zaměstnanců. 
 
Přestože společnost Lázně Mšené, a.s. v roce 2018 pozastavila opravy a investice, v roce 2019 
proběhla výměna oken na objektech Vítkov a Dvorana, což představovalo i navýšení nákladů na opravy 
na celkových 3.261 tis. Kč. 
 
Společnost Lázně Mšené, a.s. v roce 2019 pořídila majetek ve výši 2.825 tisk. Kč a celková hodnota 
majetku v pořizovacích cenách činila k 31.12.2019 141.192 tis. Kč. 
 
K 31.12.2019 byla hodnota pohledávek a poskytnutých záloh 2.549 tis. Kč a hodnota závazků včetně 
přijatých záloh na pobyty klientů 4.040 tis. Kč a neexistují žádné pohledávky ani závazky významně po 
lhůtě splatnosti. 
Výnosy v roce 2019 byly 79.695 tis. Kč, což je obrat srovnatelný s rokem 2018 a náklady 77.763 tis. Kč, 
takže výsledkem hospodaření společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 je zisk ve výši 1.932 tis. Kč.  
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda má k přednesenému přítomný akcionář nějaké dotazy či 
žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionář nepřednesl.  
 
Ad bod 6.:  
Šestým bodem programu ŘVH bylo projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 
společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019.  
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Předsedkyně ŘVH sdělila, že i návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Lázně Mšené, 
a.s. za rok 2019 byl taktéž ode dne uveřejnění pozvánky uveřejněn na webových stránkách společnosti 
Lázně Mšené, a.s. www.msene.cz/info. a vyzvala pí. Janu Kožnarovou, aby s návrhem s návrhem na 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 seznámila přítomné 
finanční ředitelka společnosti Lázně Mšené, a.s. pí. Jana Kožnarová.  
 
Paní Jana Kožnarová sdělila, že jak již bylo řečeno, hospodářským výsledkem společnosti Lázně 
Mšené, a.s. je zisk ve výši 1.931.616 Kč. Představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s. navrhuje ke 
schválení ŘVH o tuto částku navýšit nerozdělený zisk minulých let.  
Vzhledem k mimořádné situaci, související s nemocí COVID-19 a s nařízeným uzavřením provozu lázní, 
které mělo značný vliv na finanční situaci společnosti Lázně Mšené, a.s., představenstvo doporučuje 
ŘVH ke schválení nevyplatit dividendy akcionářům ani tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. 
Představenstvo dále doporučuje ŘVH ke schválení odměny za výkon funkcí členům představenstva a 
dozorčí rady pro rok 2019 v celkové maximální výši 200 tis. Kč. 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda má přítomný akcionář k přednesenému nějaké dotazy či 
žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionář nepřednesl.  
 
Ad bod 7.: 
Sedmým bodem programu ŘVH bylo projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti Lázně 
Mšené, a.s. za rok 2019. Předsedkyně ŘVH požádala finanční ředitelku p. Janu Kožnarovou, aby toto 
stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 přečetla. 
 
Paní Jana Kožnarová přečetla stanovisko auditora 
„Valná hromada v roce 2019 schválila pro rok 2019 auditora Ing. Luboše Michala – osvědčení č. 1264. 
Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů ČR pro audit. 
Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, aktiv a pasiv 
společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření společnosti Lázně Mšené, a.s. 
v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka proto byla ověřena bez výhrad. 
S podrobnými informacemi o provedeném auditu se můžete seznámit ve Zprávě nezávislého auditora, 
kterou máte před sebou k dispozici. 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda má přítomný akcionář k přednesenému nějaké dotazy či 
žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionář nepřednesl.  
 
Ad bod 8.:  
Osmým bodem programu ŘVH bylo projednání zprávy dozorčí rady společnosti Lázně Mšené, a.s. o 
přezkoumání účetní závěrky za rok 2019. Předsedkyně ŘVH požádala finanční ředitelku p. Janu 
Kožnarovou, aby přítomného akcionáře seznámila s hlavními body. 
 
Paní Jana Kožnarová následně seznámila přítomné se stavem přezkoumání účetní závěrky společnosti 
Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 takto: „Dozorčí rada v účetním období roku 2019 vykonávala své úkoly 
v souladu se zákonem a stanovami společnosti Lázně Mšené, a.s. Dozorčí rada zejména dohlížela na 
výkon působnosti představenstva společnosti Lázně Mšené, a.s., způsob hospodaření, realizaci úkolů, 
vyplývajících z usnesení předchozí řádné valné hromady. Představenstvo informovalo průběžně dozorčí 
radu o své činnosti. Dozorčí rada byla informována o aktivitách společnosti Lázně Mšené, a.s.v oblasti 
obchodní, majetkové, finanční a věnovala pozornost vztahům mezi propojenými osobami.  
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Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a výroční zprávu 
společnosti Lázně Mšené, a.s.za rok 2019 a doporučuje ŘVH vyslovit souhlas s účetní závěrkou a se 
způsobem vypořádání zisku podle návrhu představenstva ve výroční zprávě za rok 2019. 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda má přítomný akcionář k přednesenému nějaké dotazy či 
žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionář nepřednesl.  
 
 
Ad bod. 9.: 
Devátým bodem programu ŘVH bylo schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti Lázně Mšené, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2019. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 3 hlasoval o schválení výroční zprávy 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Lázně Mšené, a.s. a stavu jejího majetku za rok 
2019 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení výroční zprávy 
společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 
hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), 
proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení 
stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod. 10.: 
Desátým bodem programu ŘVH bylo schválení řádné účetní závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. za 
rok 2019. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 4 hlasoval o schválení řádné účetní 
závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019. 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení řádné účetní závěrky 
společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2019 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 
hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), 
proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení 
stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod. 11.: 
Jedenáctým bodem programu ŘVH  bylo schválení a o schválení návrhu na vypořádání hospodářského 
výsledku společnosti za rok 2019. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 5 hlasoval o schválení návrhu na 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019. 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 
291 hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných 
hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného 
usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
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Ad bod. 12.:  
Předposledním bodem programu ŘVH bylo schválení auditora společnosti Lázně Mšené, a.s. pro 
řádnou účetní závěrku na rok 2020. 
Předsedkyně ŘVH konstatovala, že představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s. navrhuje ke 
schválení ŘVH jako auditora pro provedení auditu roční závěrky za rok 2020 auditora Ing. Luboše 
Michala – osvědčení č. 1264. Navrhovaný auditor zná v současné době dokonale prostředí a potřeby 
společnosti Lázně Mšené, a.s., protože prováděl audit společnosti Lázně Mšené, a.s. již v uplynulých 3 
letech. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali o schválení auditora Ing. 
Luboše Michala společnosti Lázně Mšené, a.s. pro účetní závěrku na rok 2020. 
  
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení vybraného auditora 
společnosti na rok 2020 Ing. Luboše Michala hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 
hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), 
proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení 
stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod 13.:  
Na závěr se předsedkyně ŘVH dotázala přítomného akcionáře, zda má nějaký návrh, podnět či 
připomínku k průběhu ŘVH, či zda vznáší protest proti nějakým jejím rozhodnutím.  
 
Vzhledem k tomu, že přítomný akcionář nepřednesl ani žádný návrh, podnět či připomínku k průběhu 
ŘVH, ani nevznesl protest proti nějakým jejím rozhodnutím, poděkovala předsedkyně ŘVH všem 
přítomným za účast a ŘVH v 14.47 hod. ukončila. 
 
    
Zapisovatel:  ______________________      

Iveta Kožnarová                       
 
 
Předsedkyně VH: ______________________ 
    JUDr. Eva Dufková 
 
 
Ověřovatel:  ______________________  

Jana Kožnarová   
 
 
 
Přílohy:  
1. Listina akcionářů přítomných na ŘVH 
2. Pozvánka na ŘVH 
3. Kopie zveřejněné pozvánky na ŘVH z deníku kurzy.cz  
4. Kopie zveřejněné pozvánky na ŘVH z internetových stránek společnosti Lázně Mšené, a.s. 
5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Lázně Mšené, a.s. a stavu jejího 

majetku za rok 2019 


