Stanovisko představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k protinávrhu usnesení k bodu č. 9
programu valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s. konané dne 12. července 2019 od
13:00 hodin v Poděbradech, v prostorách restaurace hotelu G-REX, Divadelní 66 podaného
akcionářem Ing. Jiřím Lengálem.

Představenstvo společnosti posoudilo protinávrh usnesení valné hromady společnosti Lázně
Poděbrady, a.s. k bodu č. 9 programu valné hromady „Schválení řádné účetní závěrky společnosti
sestavené k 31.12.2018, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018“, který byl zveřejněn
v Pozvánce na valnou hromadu, který byl předložen akcionářem Ing. Jiřím Lengálem. Představenstvo
dospělo k závěru, že tento protinávrh usnesení valné hromady nemůže doporučit ke schválení,
protože není úplný a obsahuje chyby a je v rozporu s dlouhodobou hospodářskou politikou
společnosti. Představenstvo důvody, proč navrhuje, aby nebyl rozdělován zisk dosažený
v hospodářském roce 2018, uvedlo v odůvodnění návrhu usnesení již v pozvánce na valnou hromadu.
Na těchto důvodech představenstvo trvá.
Návrh akcionáře není komplexní, protože neuvádí, zda se protinávrh týká jen části návrhu usnesení či
celého návrhu. Protinávrh totiž neobsahuje část usnesení týkající se schválení řádné účetní závěrky
sestavené ke dni 31.12.2018. Projednání tohoto protinávrhu při projednání bodů 7. a 8. programu
valné hromady není možné, jak se navrhuje, protože v bodech 7. a 8. programu jednání valné
hromady se jedná projednání materiálů předkládaných orgány společnosti. U těchto bodů by bylo
možné jako protinávrh předložit usnesení, že se předkládané zprávy neschvalují. Nelze měnit
rozhodnutí orgánů společnosti, které doporučují zisk nerozdělovat.
K věcné podstatě protinávrhu akcionáře k usnesení valné hromady k bodu 9. programu valné
hromady představenstvo ještě dodává. Společnost dlouhodobě uplatňuje hospodářskou politiku tak,
aby nemusela čerpat úvěry od třetích osob na svůj rozvoj a financovala jej z vlastních zdrojů, pokud je
to možné. Je v důležitém zájmu společnosti, aby investice do rozvoje poskytovaných služeb a
zvyšování jejich úrovně společnost nezadlužovaly, aby tím nedocházelo ke znehodnocení akcií
společnosti. Společnost Lázně Poděbrady, a.s. má záměr v příštích letech 2020 a 2021 realizovat
několik investičních akcí v rozsahu 200 až 300 milionů korun k rozšíření kapacit ubytování,
modernizaci stávajících kapacit a zlepšení technického vybavení, zejména vybavení provozu
společnosti novou zdravotnickou technikou, protože společnost se zaměřuje, oproti jiným lázeňským
provozům, i na léčení pacientů, kteří jsou do lázeňských zařízení společnosti překládáni přímo
z nemocnic a dochází tak k plynulému pokračování v jejich léčbě. K tomu společnost potřebuje mít
k dispozici takovou zdravotnickou techniku, která se vyrovnává zařízením v nemocnicích, z nichž
pacienti přicházejí, resp. jsou překládáni. K tomu je potřeba také vybudovat odpovídající ubytovací
kapacity, aby tato specializace mohla být plně využita. Na tyto investice společnost plánuje využít
zisku společnosti vytvořeného za rok 2018 a akumulované prostředky z předchozích let. Vyplacení
dividend by ohrožovalo realizaci těchto investic a nutný rozvoj společnosti, zvyšovalo by nákladové
zatížení společnosti a riziko, že by se společnost v budoucnu stala nekonkurenceschopnou a její
hospodaření se by mohlo propadnout do ztráty při nejistotě vývoje národního hospodářství. Proto
představenstvo společnosti trvá na svém návrhu, aby nebyl zisk dosažený v roce 2018 rozdělován
mezi akcionáře jako dividenda, neboť je i v zájmu akcionářů, aby společnost v budoucnu dosahovala
takových hospodářských výsledků, z nichž bude možné dividendu vyplácet. Jedná se tedy o
dlouhodobou perspektivu společnosti, na takovýto postup pamatuje ustanovení čl. 34. odst. 3.

stanov společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje ze shora uvedených důvodů, aby protinávrh
akcionáře nebyl přijat.

V Poděbradech 27. 6. 2019

představenstvo společnosti
Lázně Poděbrady, a. s.

Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D.
předseda představenstva

