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Mšené-lázně, dne 18.března 2019 

 

Vážené dámy a Vážení pánové, 

výroční zpráva akciové společnosti Lázně Mšené informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti 

a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období roku 2018 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 dosáhla svou činností v období kalendářního roku 2018 zisku ve 

výši + 7 357 234 Kč. Celkový obrat z poskytovaných služeb a prodeje zboží akciové společnosti Lázně 

Mšené ve sledovaném roce 2018 dosáhl 80.570.569 Kč, tedy o 8.690.529 Kč více než za 

předcházející období roku 2017. 

Dosažený obrat byl v roce 2018 výrazně ovlivněn velmi pozitivním vývojem tuzemského trhu. 

Nebývalý růst ekonomiky a s tím související růst mezd napříč segmenty trhu měl opět i v roce 2018 

za následek růst zájmu cílové skupiny akciové společnosti Lázně Mšené o lázeňskou léčebnou i 

neléčebnou péči. Související ekonomické výsledky, především pak dosažený obrat, zcela odpovídají 

vývoji posledních období tuzemského trhu. Po předchozích letech, které pro velké a nákladné 

opravy zatížily finanční situaci společnosti, bylo v roce 2018 upuštěno od vybraných, dříve 

plánovaných nákladných oprav. Během celého roku se společnost Lázně Mšené, a.s. soustředila 

pouze na nejnutnější opravy a údržbu. Výsledkem je dosažený zisk před zdaněním ve výši přes 7 mil 

Kč.  

Uvedený výsledek hospodaření akciové společnosti Lázně Mšené za sledované období roku 2018 

nám tak umožní v následujícím období další plánované opravy a investice.  

Dosažené výsledky hospodaření společnosti za období roku 2018 jsou potvrzením úspěšného plnění 

cílů společnosti. Vysoký zisk je ovlivněn jednak vývojem trhu a také omezením plánovaných nákladů 

na opravy, kterým bude muset společnost přistoupit v roce 2019. Vzhledem ke stavu technologií ve 

vybraných objektech společnosti je nutné počítat s takovými náklady na opravy i pro další období. 
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Nejvýznamnější náklady na opravy a investice realizované v roce 2018: 

V uplynulém roce společnost Lázně Mšené, a.s. prováděla především jen základní údržbářské práce 

na exteriérech všech ubytovacích budov, Balnea a restauračního Pavillonu Dvorana, jakými jsou 

především opravy střešních krytin, svodů okapů, opravy parapetů, opravy částí fasád od zatékání, a 

opravy v interiérech, které se týkaly výměn koberců, oprav stěn, výměn elektrozařízení a v neposlední 

řadě také opravy nábytku.  

Na největší opravy a související náklady vynaložila akciová společnost Lázně Mšené v roce 2018 

1 718 tis. Kč. 

 Úspora nákladů na opravy nám zároveň umožnila zvládnout nutné navýšení osobních nákladů 

z 30.660 tis Kč v roce 2017 na 35 807 tis Kč v roce 2018. 

 

Opravy a související investice v roce 2019 

Pro udržení pozice akciové společnosti Lázně Mšené je nutné v roce 2019 opět pokračovat v 

investicích a opravách souboru nemovitostí společnosti, a to dle dlouhodobého plánu. Pro rok 2019 

(podle reálných ekonomických výsledků během roku) počítáme: 

- s investicemi a opravami v systému ohřevu vody pro Balneo a objekt Říp (cca 2 mil Kč) 

- a s náklady na nutné opravy statiky a střechy objektu bývalé Fořtovny (cca 1,8 mil Kč).  

- s výměnou zbývajících původních oken ve Ville Vítkov a v Pavillonu Dvorana (cca 1,3 mil Kč) 

- s rozšířením prostor a nabízených lázeňských služeb (cca 0,8 – 2,3 mil Kč) 

- s probíhající revitalizací parku a rybníku, mimo jiné i v souvislosti se záměrem obce Mšené-

lázně opravit k rybníku přilehlý obecní chodník v roce 2019 (cca 0,7 mil Kč)  

- s opravou  objektu jímání lázeňské pramenité vody (cca 0,6 mil Kč) 

V případě nedostatečných vlastních finančních prostředků pro realizaci plánů, budeme nuceni využít i 

cizí finanční zdroje. Všechny plánované aktivity sledují cíl udržení tržního podílu na stále náročnějším 

trhu lázeňských služeb v České republice, a podporu efektivního nakládání se mzdovými náklady.  
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Plán rozvoje pro rok 2019 

I v roce 2019 se akciová společnost Lázně Mšené bude orientovat především na tuzemské zákazníky, 

střední příjmovou a socio-profesní cílovou skupinu. Na ni je plánovaná také převažující část 

průběžných reklamních a komunikačních aktivit společnosti.  

Dosažené výsledky hospodaření společnosti za období roku 2018 jsou potvrzením úspěšného plnění 

cílů společnosti. Vysoký zisk je ovlivněn jednak vývojem trhu a také omezením plánovaných nákladů 

na opravy, ke kterým bude muset společnost přistoupit v roce 2019. Vzhledem ke stavu technologií 

ve vybraných objektech společnosti je nutné počítat s takovými náklady na opravy i pro další období. 

Oproti původním předpokladům byla akciová společnost Lázně Mšené nucena v roce 2018 zvýšit 

mzdové náklady o cca 17%. Především vzhledem k vývoji pracovního trhu v regionu je nutné počítat 

také v roce 2019 s nutným růstem mzdových nákladů společnosti, a to o nejméně + 7 %. Cílem je 

další stabilizace personálního zabezpečení provozu společnosti a podpora loajality pracovníků 

společnosti. 

Děkuji všem pracovníkům akciové společnosti Lázně Mšené za dosažené výsledky v roce 2018. Bez 

každodenní pilné práce všech lidí bychom takových výsledků nemohli dosáhnout. 

 

 

Bc. František Och, předseda představenstva   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
MUDr. Jan Medonos, místopředseda představenstva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Luboš Ouzký, člen představenstva    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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I. Základní identifikační údaje účetní jednotky 
 

1.  Identifikace 
Obchodní firma: Lázně Mšené, a.s. 
Sídlo společnosti: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně 
Telefon:  416866007,8 
e-mail:  lazne@msene.cz 
http:  www.msene.cz 
IČ:   44569530 
DIČ:  CZ44569530 
Datum založení: 1. května 1992 
Právní forma: akciová společnost 
Rejstříkový soud: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211 
 
Rozhodující předmět činnosti:  
Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče, poskytování doplňkových služeb, 
ubytovací služby a hostinské služby, poskytování lázeňské léčebné i neléčebné péče. 
 
Popis změn a dodatků, provedených v obchodním rejstříku: 

       V roce 2018 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám. 
 

2.  Struktura akcionářů 
Společnost měla k 31.12.2018 jednoho hlavního akcionáře, společnost FIMO a.s., s podílem cca 
68% na základním kapitálu společnosti Lázně Mšené, a.s.  
Zbývající akcie vlastní menšinoví nebo drobní akcionáři. 

 

3.  Majetkové účasti 
K 31.12.2018 nevlastní společnost žádné cenné papíry ani majetkové účasti. 
 

4.  Majetkové vklady společnost neeviduje 
 

5.  Orgány společnosti k 31. prosinci 2018 
 

Představenstvo: 

Bc. František Och předseda představenstva  

MUDr. Jan Medonos místopředseda představenstva 

Luboš Ouzký člen představenstva 

Dozorčí rada: 

JUDr. Josef Burket           předseda dozorčí rady  

MUDr. Marcela Mikešová člen dozorčí rady 

Jana Kožnarová člen dozorčí rady 

mailto:lazne@msene.cz
http://www.msene.cz/
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6.  Společnost má následující podíly v dalších společnostech (více než 20%) 

Společnost nevlastní žádné podíly. 
 
 

7.  Historie firmy 
Popis historie firmy je uveden na internetové adrese www.msene.cz.  
 
  

II. Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po 
konci rozvahového dne 
(Rozvahový den: 31.12.2018, den sestavení výroční zprávy 18.3.2019) 
 
Dne 29. ledna 2019 bylo dozorčí radě a rovněž i společnosti Lázně Mšené, a.s. doručeno 
oznámení JUDr. Josefa Burketa o odstoupení z funkce člena dozorčí rady, a tedy i předsedy 
dozorčí rady. Dnem 28. února 2019 tedy JUDr. Burketovi skončila funkce člena a zároveň 
předsedy dozorčí rady. Z toho důvodu proběhlo dne 1. března 2019 zasedání dozorčí rady, na 
kterém byla jmenována do příštího zasedání Valné hromady společnosti do funkce člena 
dozorčí rady Ing. Dominika Ochová. Zároveň odstoupením předsedy dozorčí rady vyvstala 
potřeba, aby si členové dozorčí rady zvolili ze svých řad nového předsedu dozorčí rady a 
novým předsedou dozorčí rady byla jednomyslně zvolena p. Jana Kožnarová. 
 
 
 

1.  Budoucí vývoj činnosti firmy a výhled tržeb pro rok 2019 
 
a) úroveň a rozsah nabízených služeb  

v rámci plnění dlouhodobého plánu oprav a investic do nemovitostí a technologií bude společnost 

sledovat cíle dalšího zvyšování úrovně léčebné i neléčebné péče a souvisejících služeb. Plánované 

opravy objektu jímaní pramene zabezpečí jeho ochranu, další investice do rozšíření služeb umožní 

společnosti rozšíření cílové skupiny. Jiné plánované opravy a investice mají za cíl zvýšit efektivitu 

využití mzdových prostředků. Vše je plánováno s cílem přípravy společnosti na období s nižším 

ekonomickým růstem trhu, resp. na pravděpodobně se blížící období záporných výsledků trhu.   

 

 

 

 

http://www.msene.cz/
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b) obchodní politika a výhled tržeb v roce 2019 

Pro rok 2019 představenstvo společnosti stanovuje plán dosažení celkových tržeb na 81 mil Kč. 

Vzhledem k předpokládanému výraznému zvýšení provozních nákladů a nákladů na opravy  

společnost plánuje hospodářský výsledek v mírném zisku. 

 
 
 
 
 

III. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 
 

Společnost Lázně Mšené, a.s. plní své závazky včas. Výsledky hospodaření za období roku 2018 jsou 
zachyceny v povinných výkazech účetní závěrky, včetně výsledků za předchozí účetní období.  
 

 
 

1. Návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 
 
Hospodaření společnosti v roce 2018 skončilo ziskem 7 357 234 Kč. Představenstvo společnosti 
navrhuje ke schválení valné hromadě o tuto částku navýšit nerozdělený zisk společnosti.  
 
Vzhledem k hospodářskému výsledku a k trvalé potřebě financování investic a oprav nejen v roce 
2019, ale i v dalších letech, představenstvo doporučuje valné hromadě nevyplatit dividendy 
akcionářům ani tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. 
 
Představenstvo doporučuje valné hromadě ke schválení odměny za výkon funkce, resp. do této 
valné hromady vyplácené odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady 
společnosti pro rok 2019 v celkové maximální výši 200 000,- Kč.  
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IV. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí 
 
Společnost dodržuje všechny právní normy tuto oblast v ČR upravující. 

 

V. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů a zpráva 
auditora  
 
Společnost nevlastnila k datu 31.12.2018 a ani do doby zpracování této výroční zprávy nevlastní 
žádné vlastní akcie, ani žádné zatímní listy.  
 
Součástí této výroční zprávy bude Zpráva auditora o ověření účetní závěrky společnosti poté, co ji 
společnost obdrží. 
Součástí Zprávy auditora bude i účetní závěrka společnosti za rok 2018. 

 
 
VI. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou za 
rok 2018 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
v platném znění 
 

Úvod 
Představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, IČ 44569530 (dále 
též „Společnost" nebo „Ovládaná osoba" nebo „společnost Lázně Mšené, a.s."), jakožto ovládané 
osoby, zpracovalo v souladu s § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
v platném znění (dále jen „ZOK"), tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 
2018 v následujícím znění (dále jen „zpráva“): 
 
 
1) Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou, úloha ovládané osoby ve vztazích - § 82 odst. 2 písm. a) a b) 
ZOK 
 
Ovládající osoba: 
FIMO a.s., se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, IČ 63078406 
 
Ovládaná osoba: 
Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, IČ 44569530 
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Osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 
nejsou 
 
Propojená osoba: 
BSAA Praha, s.r.o., se sídlem Za statky 60, 103 00 Praha 10, IČ 62909461 
 
Ovládající osoba vlastní 68,8% akcií ovládané osoby. Ovládaná osoba v rámci výkonu ekonomické 
činnosti plní úkoly ovládající osoby. Jediným společníkem propojené osoby je Bc. František Och, 
předseda představenstva ovládané osoby.  
 
2) Způsob a prostředky ovládání - § 82 odst. 2 písm. c) ZOK 
Způsobem a prostředkem ovládání je stanovování koncepce hospodářské politiky ovládané osoby, 
stanovování cílů, kterých má ovládaná osoba v období každého hospodářského roku dosáhnout a 
kontrola plnění stanovených cílů.  
 
3) Přehled jednání učiněných v účetním období 2018, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 
10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky - § 82 odst. 2 písm. d) 
ZOK 
 
Lázně Mšené, a.s., VK 50 021  tis. Kč, z toho 10 % = 5 002 tis. Kč 
V účetním období 2018 nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo 
jí ovládaných osob přesahující 10 % vlastního kapitálu společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osoby 
ovládané. 
Společnost prodala nepotřebné a nevyužívané bývalé učiliště společnosti BSAA Praha s.r.o. dle 
znaleckého posudku za cenu obvyklou. 
 
4) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou - § 82 odst. 2 písm. e) ZOK 
 
Smlouva o vedení účetnictví ze dne 1.1.2013, společnost Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťuje 
vedení účetnictví společnosti FIMO a.s. 
Nájemní smlouva ze dne 30.12.2012 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2013, 
nájemce FIMO a.s., pronajímatel Lázně Mšené, a.s. 
 
5) Přehled jednání učiněných v účetním období 2018, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
propojené osoby, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky  
 
Lázně Mšené, a.s., VK 50 021 tis.Kč, z toho 10 % = 5 002 tis. Kč 
V účetním období 2018 nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu propojené osoby 
přesahující 10 % vlastního kapitálu společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osoby ovládané. 
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6) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou propojenou: 
Smlouva o vedení účetnictví ze dne 30.1.2010, Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťují vedení 
účetnictví BSAA Praha, s.r.o. 
Nájemní smlouva ze dne 30.12.2009 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2010, 
nájemce BSAA Praha, s.r.o., pronajímatel Lázně Mšené, a.s. 
Nájemní smlouva ze dne 1.3.2007 na nájem nemovitostí s účinností od 1.3.2007, nájemce Lázně 
Mšené, a.s., pronajímatel BSAA Praha, s.r.o. 
Smlouva o pronájmu automobilu ze dne 26.7.2016, nájemce Lázně Mšené, a.s., pronajímatel BSAA 
Praha, s.r.o. 
Rámcová smlouva o reklamní činnosti ze dne 14.12.2014 s účinností od 1.1.2015, klient Lázně 
Mšené, a.s., a BSAA Praha, s.r.o. 
Smlouva o nájmu části nemovité věci (garáže)  ze dne 30.3.2018 s účinností od 1.4.2018. 
Pronajímatel BSAA Praha, s.r.o., nájemce Lázně Mšené, a.s.  
 
 
7) Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzení jejího případného vyrovnání - § 82 
odst. 2 písm. f) ZOK 
Z titulu trvání smluv uzavřených s ovládající osobou a s propojenou osobou nevznikla ovládané 
osobě žádná újma; nebyl proto důvod ji posuzovat z hlediska vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK. 
 
8) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou - § 
82 odst. 4 ZOK 
Z titulu uzavření výše uvedených smluv nevznikly ani ovládající, ani ovládané osobě žádné výhody či 
nevýhody, protože plnění poskytovaná podle těchto smluv jsou plněními za ceny obvyklé. Pro 
ovládanou osobu z těchto smluv neplynou žádná rizika. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti 
Lázně Mšené, a.s. jako osobě ovládané nevznikla ze vztahů na základě výše uvedených smluv žádná 
újma, nebyl důvod ji vypořádávat. 
 
Závěr: 
Představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osoby ovládané prohlašuje, že zpracovalo tuto 
zprávu o vztazích s péčí řádného hospodáře, že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy 
mezi ovládající a ovládanou osobou, a že mělo všechny potřebné informace pro vypracování této 
zprávy. 
 
 
Bc. František Och, předseda představenstva   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
MUDr. Jan Medonos, místopředseda představenstva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Luboš Ouzký, člen představenstva    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ve Mšeném-lázních dne 18.3.2019 
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Vyjádření Dozorčí rady k obsahu a úplnosti Zprávy 
 
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle informací a znalostí dozorčí rady vyjadřuje věrně 
a úplně skutečné vztahy mezi propojenými osobami. 
 
Ve Mšeném-lázních, dne 18.3.2019 
 

Jana Kožnarová, předseda dozorčí rady    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VII. Zpráva dozorčí rady společnosti Lázně Mšené, a.s. ke kontrole 
hospodaření a k roční účetní závěrce za rok 2018 
 

Dozorčí rada v účetním období roku 2018 vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a 
stanovami společnosti. Dozorčí rada zejména dohlížela na výkon působnosti představenstva 
společnosti, 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 v oblasti obchodní, majetkové, finanční a věnovala pozornost 
vztahům mezi propojenými osobami.  
 
 

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu 
společnosti za rok 2018 a doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas s účetní závěrkou a se 
způsobem vypořádání zisku podle návrhu představenstva ve výroční zprávě za rok 2018. 
 
Mšené-lázně, dne 18.3.2019 
 
 
Jana Kožnarová, předseda dozorčí rady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 


