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F. Textová část
1)

Údaje o akciové společnosti

Obchodní firma:
Lázně Poděbrady, a.s.
Sídlo:
Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady, okres Nymburk
Země sídla:
Česká republika
IČ:
45147833
Adresa statutárního sídla: Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady, okres Nymburk
Tel. číslo statutárního sídla: +420 325 606 501
Vedeno u rejstřík. soudu:
Číslo:

Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2 (název od 1. 1. 2001)
oddíl B., vložka 1471

Právní předpisy:

Lázně Poděbrady, a.s. se řídí právem České republiky.

Předmět podnikání (viz čl. 4 Stanov):
 Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a
rehabilitační) ve stanovených indikacích, správa a využití přírodních léčebných zdrojů
v součinnosti s ČIL a Z, provozování malé koronární jednotky (JIP) v lázeňské
léčebně Mír, provozování ambulantní činnosti v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné
rehabilitace.
 Hostinská činnost
 Masérské služby
 Silniční motorová doprava osobní
 Směnárenská činnost
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a
rekondici
 Provozování cestovní agentury
 Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Silniční motorová doprava nákladní
 Vnitrostátní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti
 Mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti
 Specializovaný maloobchod
 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 Maloobchod tabákovými výrobky
 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
 Provozování solárií
 Pekařství, cukrářství
 Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení
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Cenné papíry:
Druh:
Forma:

kmenové akcie
na majitele (138 472 ks)
na jméno (1 ks)
Podoba:
zaknihované
Počet emitovaných kusů: 138 473 ks (všechny akcie jsou splaceny)
Jmenovitá hodnota:
1 000,- Kč
Celková hodnota emise:
138 473 000,- Kč
ISIN (akcie na majitele): CS 0008425153
ISIN (akcie na jméno):
770960001459
Název trhu, na kterém byl cenný papír přijat k obchodování:
 RM - SYSTÉM, a.s.
 Akcie, které jsou přijaty k obchodování na veřejném trhu, jsou umístěny mezi
veřejností. Datum emise – 1.1.1995.
Práva spojená s akcií na jméno:
Valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a.s. schválila v souladu s usnesením
vlády ČR číslo 119 ze dne 7. února 2001 změnu práv spojených s tzv. zlatou akcií (akcií se
zvláštními hlasovacími právy) tak, že s tzv. zlatou akcií nebudou napříště spojena žádná
zvláštní práva a stane se tedy tzv. kmenovou akcií s tím, že se nezmění její forma, tj. zůstane
akcií na jméno. Tento notářský zápis byl sepsán 13. 4. 2001.
Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat, jsou-li emitentovi známy,
s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování:
Jméno a příjmení:
Ing. Jiří Odcházel
Bydliště:
Čechova 1701, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Výše podílu:
77 %
Popis struktury koncernu, jestliže je emitent jeho součástí, a pozice, kterou emitent v
takovém seskupení zaujímá (§ 66a obchodního zákoníku):
Lázně Poděbrady, a.s. je společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou.
Ovládající osobou je Ing. Jiří Odcházel, Čechova 1701, Lysá nad Labem.
Jsou nám známy tyto další řízené osoby:
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.
Den zápisu:
29. 7. 1992
Sídlo:
Lysá nad Labem, okr. Nymburk, Masarykova
1727, Lysá nad Labem
IČ:
43144390
Základní kapitál:
100 000,- Kč
Výše vkladu společníka Ing. J. Odcházela: 80 000,- Kč (splaceno)
Ke dni zápisu společnosti do obchodního
rejstříku splaceno základní jmění v plné výši.
Číslo, pod kterým je společnost zapsána:
oddíl C, vložka 11621, vedená Městským
soudem v Praze
Hlavní činnost:
 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 poskytování služeb - realizace výstav, veletrhů, interiérů, exteriérů
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Linea Expo, a.s.
Den zápisu:
Právní forma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Základní kapitál:
Akcie:
Zakladatel společnosti:
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30. 3. 1994
akciová společnost
46357181
Lysá nad Labem, Masarykova čp. 568
B 2491 vedená u rejstříkového soudu v Praze
1 000 000,- Kč
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
10 000,- Kč
Ing. J. Odcházel, upsal 80 ks akcií na
majitele s nominální hodnotou
akcie 10 000,- Kč, což činí 80 % základního
kapitálu

Předmět podnikání:
 obchodní - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
 poskytování služeb - realizace výstav, veletrhů, interiérů, exteriérů
Jiří Odcházel – JOLY
IČ:
Sídlo:

11258365
Lysá nad Labem, Čechova 1701

Předmět podnikání:
 obchodní - koupě za účelem dalšího prodeje a prodej
 poskytování služeb - realizace výstav, veletrhů, interiérů, exteriérů
Internetová adresa emitenta
www.lazne-podebrady.cz
2)

Údaje o činnosti a předmětu podnikání akciové společnosti

Hlavní oblastí činnosti společnosti je poskytování lázeňské péče a komerční činnosti:
 Lázeňská činnost (léčení, ubytování, stravování)
o Příspěvkoví pacienti
o Komplexní pacienti
o Samoplátci
o Cizinci
o Ambulantní pacienti

Strana 41

Lázně Poděbrady, a.s.


Výroční zpráva za rok 2009

Komerční činnost
o Komerční stravování (restaurace, kavárny)
o Komerční ubytování
o Kultura
o Kongresy a školení
o Prodej zboží
o Pronájem
o Středisko služeb - doprava
o Prádelna
o Solárium
o Solná jeskyně
o Lékárna
o Vibrosauna, Vacu Well

Údaje o tržbách v posledních účetních obdobích s rozlišením podle druhů činnosti:
2005
2006
2007
2008
2009
Lázeňská činnost
185 629
169 074
179 345
175 738
198 811
Komerční činnost
34 059
34 154
40 056
48 374
53 575
Ostatní výnosy
1 050
445
374
15 360
2 714
Výnosy celkem
220 738
203 673
219 775
239 472
255 100
v tis. Kč
Akciová společnost nemá žádnou organizační složku podniku, která se alespoň 10 %
podílí na celkovém obratu nebo výrobě či službách.
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností:
Budovy a stavby
31.12.2008
Pořizovací cena
315 661
Zůstatková cena
222 940

31.12.2009
415 218
317 731
v tis. Kč

Jedná se především o ubytovací, stravovací, léčebné a technické objekty, z nichž
nejdůležitější jsou:
 Hotel Libenský
 Hotel Libuše
 Hotel Zámeček
 Hotel G-Rex s Centrem časné rehabilitace a budovou GŘ
 Hotel Zimní Lázně
 LD Máj
 Kolonáda – kongresové centrum
 Kavárna Viola
 Centrální lázně
 Letní lázně
 Středisko služeb
 Prádelna
 Dispečink minerální vody

Strana 42

Lázně Poděbrady, a.s.
Pozemky
Pořizovací cena
Zůstatková cena
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31.12.2008

31.12.2009
43 843
43 843

43 843
43 843
v tis. Kč

Nemovitosti zatížené zástavním právem k 31.12.2009:
Viz výše v příloze k roční účetní závěrce
V současné době mají Lázně Poděbrady, a.s. pronajat jeden objekt a to Léčebnu Dr.
Filipa.
Společnost Lázně Poděbrady, a.s. se nezabývá těžbou nerostných surovin.
Společnost Lázně Poděbrady, a.s. není závislá na patentech nebo licencích, obchodních
nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní
význam pro podnikatelskou činnost.
Soudní, správní nebo rozhodčí řízení vedená ve společnosti Lázně Poděbrady, a.s.
nemají významný vliv na finanční situaci společnosti.
Číselné údaje o hlavních investicích za rok 2009:
 Na Centru časných rehabilitací rozšíření lůžkové kapacity z 12 lůžek na 18 lůžek a
jeho vybavení (klimatizace, monitory 6 ks, signalizace plynu a zdravotních sester pro
první pomoc) v hodnotě 6 635 tis. Kč
o financování – z vlastních zdrojů
 celková rekonstrukce komplexu objektů Zámeček, Mír, Balneoprovoz v hodnotě
93 443 tis. Kč.
o financování – z cizích zdrojů
 vzduchotechnika, 3 ks van Laguna, 1 ks vana Ocean, telefonní ústředna, saturátor
CO2, recepční stůl, 1 ks vana VOD, zvedací plošina pro inval. Vše na
rekonstruovaném objektu Zámeček v hodnotě 2 531 tis. Kč
o financování – převážná část z účelového investičního úvěru, zbylá část
z vlastních zdrojů
 Započata rekonstrukce koupelen na Libuši v hodnotě 313 tis. Kč. Dokončena bude na
začátku roku 2010
o financování – z vlastních zdrojů
Všechny investice za rok 2009 proběhly v tuzemsku.
Hlavní budoucí investice:
 Hlavní investice v roce 2010 bude zahájení výstavby nové kotelny a její dokončení
v roce 2011 v hodnotě 55 000 tis. Kč
o financování – převážná část z účelového investičního úvěru, zbytek z vlastních
zdrojů, zbylá část z vlastních zdrojů a státní dotace
Peněžní toky společnosti:
Provoz Lázní Poděbrady, a.s. je silně ovlivněn sezónností, z čehož plyne zvýšená
potřeba cizích zdrojů v období mimo hlavní sezónu (listopad až březen), která se projevuje
zvýšeným čerpáním kontokorentního úvěru. V průběhu hlavní sezóny společnost produkuje
dostatek peněžních příjmů, čímž potřeba cizích zdrojů klesá.
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U společnosti Lázně Poděbrady, a.s. nedošlo k přerušení podnikání.
U společnosti Lázně Poděbrady, a.s. nebyly realizovány žádné nabídky k převzetí.
Průměrný počet zaměstnanců – průměrný přepočtený stav za rok 2009:
Zdravotní úsek...........................................................116
Stravovací úsek ...........................................................85
Ubytovací úsek............................................................55
Technický úsek............................................................51
THP + management ....................................................40
Celkem ..................................................................... 347
Lázně Poděbrady, a.s. nemají žádná ujednání se svými zaměstnanci o jejich účasti na
kapitálu společnosti.
3)

Rizikové faktory
V současné době se nevyskytují žádné rizikové faktory ve finančním řízení společnosti.

4)

Údaje o finanční situaci emitenta kótovaného cenného papíru

Změny vlastního kapitálu:
2003
2004
Vlastní kapitál
184 030 197 820

2005
222 802

2006
236 688

2007
260 733

2008
287 798

2009
317 901
v tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění připadající na 1 akcii:
2004
2005
2006
HV po zdanění na 1 akcii
176,60
158,13
107,00

2007
179,90

2008
211,44

2009
223,52
v Kč

2007
0,00

2008
0,00

2009
0,00
v Kč

Výše dividendy na akcii:
Výše dividendy na akcii

2004
0,00

2005
0,00

2006
0,00

Změny v přijatých úvěrech:
V roce 2009 a.s. Lázně Poděbrady čerpaly nový účelový investiční úvěr ve výši 70 000
tis. Kč a obnovily smlouvu na čerpání kontokorentního, kde původní výši čerpání do 20 000
tis. Kč navýšily na 40 000 tis. Kč

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. není emitentem žádných dluhopisů.
Údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně
10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta:
Nevyskytuje se.
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Informace o hospodářských výsledcích, finanční situaci a podnikatelské
činnosti za uplynulá účetní období v rozsahu údajů uváděných v
prospektu

Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu – splatná
Daň z příjmu – odložená
Výsledek hospodaření po zdanění

6)

2006
203 672
185 513
18 159
1 521
1 822
14 816

2007
219 775
190 622
29 153
4 528
- 285
24 910

2008
239 528
203 143
36 385
6 459
647
29 279

2009
255 100
215 596
39 504
7 698
854
30 952

Informace o osobách s řídící pravomocí

Představenstvo společnosti:
Ing. Jiří Odcházel, MBA, PhD.
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
funkční období

předseda představenstva
Čechova 1701, Lysá nad Labe
6.8.1957
VŠ
29 let
výstavnictví ve společnosti Výstaviště Lysá n.L., s.r.o.
ve firmě Jiří Odcházel - JOLY
jako jednatel ve výše uvedených společnostech
v roce 2007 získal MBA a v roce 2008 PhD.
Výstaviště Lysá n.L., s.r.o.
- jednatel
Jiří Odcházel – JOLY
- jednatel
končí 26.6.2010

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
funkce
místopředseda představenstva
bytem
Myslíkova 5, Praha 1
datum narození
9.5.1931
vzdělání
VŠ
praxe
54 let
hlavní činnosti vně společnosti
vedoucí vědecký pracovník Dětské kardiocentrum FN
Motol
manažerské a odborné znalosti a
mnohaletá funkce jako přednosta Dětského kardiocentra
zkušenosti
v Motole
od roku 1975 vedoucí pracovník ve FN Motol Praha
členem správních řídících orgánů Fakultní nemocnice Motol Praha
nebo společník obchodních a
osobních společností
funkční období
končí 26.6.2010

Strana 45

Lázně Poděbrady, a.s.
Ing. Antonín Surka
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
funkční období
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člen představenstva
Jírovcova 40, Brno
13.8.1939
VŠ
48 let
nemá
mnohaletá funkce jako generální ředitel Veletrhy Brno,
a.s.
FAIRMA, s.r.o., Brno - jednatel
HELIAN DEVELOP, s.r.o., Břeclav
končí 26.6.2010

Během roku 2009 nebyly ve složení představenstva společnosti změny.

Dozorčí rada společnosti:
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
konkurzní řízení, správy nebo
likvidace, se kterými byla osoba
spojena 5 let nazpět
funkční období
Ing. Jaroslav Čepek
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
funkční období

předseda dozorčí rady
Tulipánova 173, Poděbrady
16.8.1953
VŠ
31 let
děkan Fakulty podnikohospodářské, VŠE Praha
management a ekonomika firmy
management kvality
VŠ Konsult

VŠ Consult - likvidace z rozhodnutí majitelů 2006/7

končí 25.4.2013

Člen dozorčí rady
Barunčina ulice 9, Praha 4, Modřany
18.1.1947
VŠ
37
Neuvádí
Neuvádí
Neuvádí

končí 1.10.2014
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Petr Bareš
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
Praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
funkční období
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člen dozorčí rady
Husova 21, Poděbrady
3.5.1959
SO
30
-

-

končí 15.10.2014

V dozorčí radě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. došlo během roku 2009 ke dvěma
změnám a to za odstoupivšího Ing. Františka Kutheila byl do dozorčí rady kooptován
Ing. Jaroslav Čepek a za nově zvoleného člena, jako zástupce zaměstnanců a.s.
v dozorčí radě, p. Petr Bareš
.

Ostatní pracovníci s řídící pravomocí ve společnosti:
JUDr. Josef Rambousek
funkce
Bytem
Datum narození
vzdělání
Praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností

konkurzní řízení, správy nebo
likvidace, se kterými byla osoba
spojena 5 let nazpět

generální ředitel
Blahoslavova 6, Praha 3
16.7.1951
VŠ
33 let
nemá
zástupce ředitele odboru kapitálových investic ČSOB
hlavní auditor ČSOB Leasing
člen řady statutár. orgánů v oblasti fin. služeb a obchodu
ČSOB Investment Banking services, a.s.
Motokov a Motokov International, a.s.
Auxilium, a.s., Škodaexport, a.s., JLR Praha
Rapid a.s. – předseda DR
Motokov,a.s. – v likvidaci
Artia, a.s. – v likvidaci
Incesty International, a.s. – v likvidaci
u všech výše uvedených případů se jednalo o řešení
angažovanosti ČSOB z titulu pracovní náplně
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MUDr. Vít Mařatka
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
Ing. Miloslav Peterka
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
Ing. Luboš Synek
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti

členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
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lékařský ředitel
Dělnická 804, Kolín
27.9.1974
VŠ
10 let
KARDIOMA, s.r.o. – společník
lékařský ředitel – 1 rok
KARDIOMA, s.r.o. – společník

ekonomický ředitel
Máchova 82, Poděbrady
25.3.1951
VŠ
33 let
nemá
hlavní ekonom podniku či společnosti – 19 let
předseda družstva – 9 let
generální ředitel – 6 let
není

vedoucí provozně-technického úseku
Loučeň 324
10.3.1963
VŠ
22 let
nemá
řízení osob na všech stupních MO ČR, znalosti v oblasti
řízení provozu, oprav a údržby letištní techniky,
letištních pozemních staveb a zařízení, řízení plánování
akvizic, řízení stavebních investičních projektů v
národním a mezinárodním prostředí (NATO),
programové investiční plánování ISPROFIN
není
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Dana Krajhanzlová
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
Martin Kubelka
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
Ing. Hana Glanzová
funkce
bytem
datum narození
vzdělání
praxe
hlavní činnosti vně společnosti
manažerské a odborné znalosti a
zkušenosti
členem správních řídících orgánů
nebo společník obchodních a
osobních společností
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vedoucí stravovacího úseku
Rokycanova 521, Poděbrady
15.2.1953
USO
38 let
nemá
provozní gastronomického úseku – 20 let
vedoucí gastronomického úseku – 4 roky
není

vedoucí obchodního úseku
Čechova 784, Mladá Boleslav
9.1.1963
USO
25
Čedok Reizen B.V., Amsterdam - ředitel
Čedok,a.s. Praha – vedoucí sekce kongresové turistiky
není

vedoucí PAM
Prokopa Holého 570, Velký Osek
18.1.1959
VŠ
26
Vedoucí ekonomického úseku – 6 let
Vedoucí zaměstnaneckého úseku – 12 let
Člen dozorčí rady

V obsazení ostatních osob s řídící pravomocí ve společnosti Lázně Poděbrady, a.s. došlo
během roku 2009 ke změnám:
 Na uvolněné místo vedoucího obchodního úseku byl v září zařazen p. Martin Kubelka
Pracovní adresy členů představenstva, dozorčí rady a ostatních osob s řídící pravomocí:
Všechny osoby s řídící pravomocí mají následující pracovní adresu:
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39
Poděbrady 290 33
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Lázně Poděbrady, a.s. nemají kontrolní výbor ani výbor pro odměny.
Veškerá odsouzení za podvodné trestné činy za posledních pět let u osob s řídící
pravomocí (členové představenstva, dozorčí rady a ostatní osoby s řídící pravomocí):
Dle nejlepšího vědomí společnosti v období pěti let předcházející této výroční zprávě,
žádný výše uvedený člen představenstva, dozorčí rady a ostatní osoba s řídící pravomocí
společnosti nebyl odsouzen za jakýkoliv podvodný trestný čin.
Údaje o veškerých konkurzních řízeních, správách nebo likvidacích nejméně v
předešlých pěti letech u osob s řídící pravomocí (členové představenstva, dozorčí rady a
ostatní osoby s řídící pravomocí):
S výjimkami výše uvedenými (u Prof. Ing. J. Veber a JUDr. J. Rambousek) a dle
nejlepšího vědomí společnosti, v období pěti let předcházející této výroční zprávě, žádný člen
představenstva, dozorčí rady a ostatní osoba s řídící pravomocí společnosti nepůsobil v
jakékoli výkonné funkci jako vedoucí manažer či člen správního, řídícího nebo dozorčího
orgánu jakékoli společnosti v době konkurzu, vyrovnání či likvidaci takové společnosti.
Údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích ze strany statutárních
nebo regulatorních orgánů, soudní zbavení způsobilosti k výkonu funkce u osob s řídící
pravomocí (členové představenstva, dozorčí rady a ostatních osob s řídící pravomocí):
Dle nejlepšího vědomí společnosti v období pěti let předcházející této výroční zprávě
nebylo vůči žádnému výše uvedenému členovi představenstva, dozorčí rady a ostatním
osobám s řídící pravomocí společnosti vzneseno jakékoli úřední veřejné obvinění nebo
uložena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, ani nebyl jakkoli soudně
zbaven způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů
kterékoli společnosti nebo funkce ve vedení společnosti.
Střet zájmů členů představenstva, dozorčí rady a ostatních osob s řídící pravomocí
společnosti:
V roce 2009 neměli výše uvedení členové představenstva, dozorčí rady a ostatní osoby s
řídící pravomocí společnosti žádný konflikt zájmů obecné povahy mezi jejich povinnostmi ke
společnosti a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.
Příbuzenské vztahy osob s řídící pravomocí (členové představenstva, dozorčí rady a
ostatních osob s řídící pravomocí společnosti):
Dle nejlepšího vědomí společnosti v roce 2009 nejsou známé žádné příbuzenské vztahy
mezi členy představenstva, dozorčí rady a ostatními osobami s řídící pravomocí společnosti.
Funkční období orgánů společnosti:
Funkční období představenstva společnosti je jednoleté a končí v červnu 2010, funkční
období dozorčí rady je pětileté a končí v dubnu 2013 (respektive v říjnu 2014)s výjimkou
člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, které končí v říjnu 2014.
Údaje o pracovních smlouvách členů správních, řídících a dozorčích orgánů se
společností nebo s jejími dceřinými společnostmi, s uvedením výhod při ukončení
zaměstnání:
Takové smlouvy neexistují.
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Údaje o všech peněžitých i naturálních příjmech a tantiémách, které přijali
členové statutárních orgánů, dozorčí rady a ostatní osoby s řídící
pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně
za každý orgán

Za rok 2009
Představenstvo
Dozorčí rada
Ostatní osoby s řídící pravomocí

Peněžité příjmy
954 000,- Kč
298 000,- Kč
5 774 000,- Kč

Naturální příjmy
111 000,- Kč

Tantiémy
79 000, - Kč
35 500, - Kč
-

Člen představenstva a.s. obdržel za práci ve Vědecké radě a.s. celkem 26 tis. Kč.
Ing. Hana Glanzová je členkou dozorčí rady a zároveň zastává funkci vedoucí
zaměstnaneckého oddělení (ostatní osoby s řídící pravomocí). Její příjmy a tantiémy za
činnost v dozorčí radě jsou zahrnuty v příjmech a tantiémech dozorčí rady. Její příjmy za
výkon funkce vedoucí zaměstnaneckého oddělení jsou zahrnuty v příjmech ostatních osob
s řídící pravomocí.
Všechny výše uvedené příjmy pocházejí od Lázní Poděbrady, a.s.
Dle nejlepšího vědomí společnosti výše uvedené osoby neobdržely příjmy od jiných
osob za činnost vykonávanou pro Lázně Poděbrady, a.s.
8)

Informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví
statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních osob s řídící pravomocí a
členů dozorčí rady, včetně osob blízkých těmto osobám, informace o
opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou
účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami
jsou uvedené osoby nebo které jsou uzavřené ve prospěch uvedených
osob, dále též informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby
uskutečnily v účetním období a jejichž předmětem nebo podkladovým
aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem; informace se
uvádějí za každou z uvedených osob; uvedené osoby oznámí emitentovi
na jeho žádost údaje potřebné pro splnění této povinnosti

Představenstvo....................................................................................................... 106 696 ks akcií
Dozorčí rada ......................................................................................................................0 ks akcií
Ostatní osoby s řídící pravomocí......................................................................................0 ks akcií
Dle nejlepšího vědomí společnosti nevlastní osoby těmto osobám blízké žádné akcie
vydané Lázněmi Poděbrady, a.s.
Dle nejlepšího vědomí společnosti neexistují žádné opční ani obdobné smlouvy, jejichž
podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry Lázní Poděbrady, a.s. a jejich smluvními
stranami jsou uvedené osoby.
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Principy odměňování osob s řídící pravomocí

Členové představenstva

- Valná hromada a.s. schválí roční objem prostředků na
odměny členů orgánu. Představenstvo schválí pevnou
měsíční odměnu jednotlivým členům v návaznosti na
stanovený objem. Výše měsíční odměny je závislá na
funkčním zařazení (předseda, místopředseda a člen
představenstva). Měsíční odměna se přiznává a výplata
se provádí na základě osobní účasti na jednání
představenstva.

Členové dozorčí rady

- Valná hromada a.s. schválí roční objem prostředků na
odměny orgánu. Představenstvo schválí pevnou měsíční
odměnu jednotlivým členům DR v návaznosti na
stanovený objem. Výše měsíční odměny je závislá na
funkčním zařazení (předseda, místopředseda a člen DR).
Měsíční odměna se přiznává a výplata se provádí na
základě osobní účasti na jednání dozorčí rady.

Generální ředitel

- Představenstvo a.s. stanoví pevnou měsíční mzdu +
roční odměnu. Roční odměna je závislá na splnění
plánovaného zisku příslušného roku. Blíže není
definována. Po schválení roční účetní závěrky valnou
hromadou a.s. schvaluje roční odměnu generálnímu
řediteli představenstvo společnosti a stanovuje její výši.

Ostatní osoby s řídící pravomocí

- Měsíční mzdu schvaluje generální ředitel společnosti.
Měsíční mzda se skládá z pevné a pohyblivé části mzdy.
Poměr pevné a pohyblivé části mzdy se pohybuje v
rozmezí 60 – 85 % pevné ku 40 – 15 % pohyblivé. Výše
měsíční mzdy je závislá na funkčním zařazení
pracovníka. Měsíční pohyblivou část mzdy schvaluje
měsíčně generální ředitel na základě plnění operativních
úkolů plynoucích z porad vedení.

10) Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů
nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském
státě Evropské unie a případného určení různých akcií, práv a povinností
spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na
základním kapitálu
Struktura vlastního kapitálu společnosti je uvedena v příloze účetní závěrky
k 31.12.2009 (bod 10), která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2009. Akcie
společnosti nebyly nabízeny na regulovaném trhu v členských státech EU krom ČR ani
mimo EU. Společnost nemá žádné cenné papíry nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu
se sídlem v členském státě Evropské unie.
11) Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů
Žádná omezení převoditelnosti cenných papírů a.s. nebyla stanovena.
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12) Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích
právech emitenta
Informace o významných přímých podílech na hlasovacích právech je uvedena v příloze
účetní závěrky k 31.12.2009 (bod 1), která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2009.
Nepřímé podíly na hlasovacích právech nejsou známy.
13) Informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně
popisu těchto práv
Nevyskytuje se.
14) Informace o omezení hlasovacích práv
Nevyskytuje se.
15) Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek
ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi
známy
Žádné informace o výše uvedených smlouvách nejsou emitentovi známy.
16) Informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů
představenstva a změnu stanov společnosti
Zvláštní pravidla nejsou stanovena. Volba a odvolání orgánů společnosti se provádí na
základě schválených stanov společnosti.
17) Informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o
pověření podle §161a a 210 obchodního zákoníku
Zvláštní pravomoci členové představenstva podle výše uvedených § obchodního
zákoníku nemají.
18) Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní
stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě
změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich
vyplývajících s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro
emitenta vážně poškozující, tím není omezena jiná povinnost uveřejnit
takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů
Takové smlouvy neexistují.
19) Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo
zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení
jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí
Takové smlouvy neexistují.
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20) Informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům
a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické
cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za
zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto
cenných papírů vykonávána
Žádné programy neexistují.
21) Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce,
popřípadě ve víceletém výhledu, a předpokládaný vývoj činnosti účetní
jednotky
Hlavní činností Lázní Poděbrady, a.s. bude i v nadcházejících období lázeňství.
V důsledku zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví a v návaznosti na omezení výdajů
ve státním rozpočtu se očekává pokles návrhů na lázeňskou péči. Lázně Poděbrady, a.s. na
tuto skutečnost reagují rozvojem a zaváděním specializovaných služeb, což se projevilo
rozšířením Centra časné rehabilitace a otevřením kardiologické a diabetologické ambulance
pro pacienty a veřejnost. Lázně Poděbrady, a.s. plánují během roku 2010 zřízení kardiorehabilitačního ústavu, který umožní další rozvoj specializace v akciové společnosti a
potenciální nárůst klientů.
Společnost se bude intenzivně zaměřovat na rozvoj ozdravných, relaxačních a
rekondičních pobytů. K zajištění těchto cílů byl v roce 2009 zrekonstruován a nově otevřen
komplex Zámeček. Aby se tento předpoklad úspěšně naplnil, došlo k dalšímu rozšíření
obchodního úseku včetně marketingu. Toto oddělení bude agresivně propagovat jak lázeňskou
léčbu, tak komerční programy.
V období zotavování se po celosvětové hospodářské recesi se Lázně Poděbrady, a.s.
zaměří především na hledání úspor nákladů při udržení stávajících hospodářských výsledků.
Předpokládané celkové výnosy pro rok 2010 jsou ve výši 247 560 tis. Kč, tj. o 3 % nižší
než za rok 2009. Je očekáván pokles tržeb od pojišťoven, který by měl být vyrovnán tržbami
za zahraniční klienty a pacienty a dále také za komerční pobyty tuzemských klientů. Pro
naplnění těchto cílů byl v roce 2009 zásadně zrekonstruován komplex Zámeček.
Předpokládané celkové náklady pro rok 2010 jsou ve výši 208 560 tis. Kč, tj. o 3,3 %
nižší než v roce 2009. Úspory se budou hledat především v oblasti nákladů na materiál,
energie a osobních nákladů. K naplnění těchto cílů bude mimo jiné provedena modernizace
centrálního systému vytápění.
V oblasti hospodářského výsledku plánuje společnost zisk ve výši 39 000 tis. Kč, tj.
pokles oproti roku 2009 o 1,3 %.
V oblasti rozšíření, obnovy a udržení základních fondů se bude pokračovat
v rekonstrukcích, modernizacích, opravách a údržbě vybraných objektů. Mezi významné
plánované investiční akce do budoucnosti patří modernizace centrálního systému vytápění,
která s sebou nese kompletní přestavbu centrální kotelny. Tato investiční akce bude započata
v roce 2010 a bude dokončena v roce 2011. Mezi související opatření bude patřit také výměna
oken na objektech Centrálních lázní, Letních lázní, Kavárně Viola a hotelu Libenský. Spolu
s uvedenou modernizací a souvisejícími opatřeními bude provedena demolice a nová výstavba
prádelny. Celkové investiční výdaje na uvedené akce jsou plánovány ve výši 75 mil. Kč bez
DPH. Na modernizaci centrálního systému vytápění a související opatření je přislíbena dotace
z programu Eko-energie z Operačního programu Podnikání a inovace. Investiční akce bude
financována ze speciálního investičního úvěru, který je předběžně přislíben.

Strana 54

Lázně Poděbrady, a.s.

Výroční zpráva za rok 2009

V oblasti financování provozu počítá společnost s použitím limitu kontokorentního
úvěru a vlastních zdrojů. Pro financování investic počítá společnost s čerpáním speciálních
investičních úvěrů (viz uvedeno výše), odpisů hmotného majetku a vlastních zdrojů.
22) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou
významné pro naplnění účelu výroční zprávy
Nevyskytují se
23) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
V daném období nebyly vynaloženy žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
24) Informace o aktivitách v
pracovněprávních vztazích

oblasti

ochrany

životního

prostředí

a

V daném období nebyly vynaloženy žádné zásadní aktivity v oblasti životního prostředí
a pracovněprávních vztazích.
25) Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí
Lázně Poděbrady, a.s. nemá organizační složku v zahraničí.
26) Ustanovení stanov Lázní Poděbrady, a.s. ohledně členů správních,
řídících a dozorčích orgánů
Výňatek z článků 14 až 28 stanov akciové společnosti Lázně Poděbrady, a.s.
Představenstvo:
 Představenstvo společnosti má 3 členy.
 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členství v představenstvu je
osobní funkcí každého člena a vzájemné zastupování při výkonu této funkce je
nepřípustné.
 Funkční období jednotlivých členů představenstva je jednoleté a počíná běžet dnem
zvolení jednotlivých členů představenstva valnou hromadou. Opětovná volba členů
představenstva je možná.
 Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je
plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o
živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování
živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Práva a povinnosti člena
představenstva jsou upraveny smlouvou, uzavřenou mezi ním a společností, přičemž
její ustanovení, která by vylučovala nebo omezovala jeho odpovědnost za škodu je
neplatná.
 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu,
může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, jinak musí svolat
valnou hromadu, která musí do tří měsíců zvolit nové členy představenstva. Před
jmenováním náhradního člena (členů) představenstva ověří předseda představenstva
splnění podmínek dle odst. 4 tohoto článku a seznámí představenstvo s výsledkem.
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Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení představenstvo
projednalo nebo projednat mělo. Představenstvo je povinno tuto záležitost projednat
na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže člen
představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon
funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na
jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu a může jmenovat tajemníka
představenstva.
 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen
představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že
jednal s péčí řádného hospodáře tento člen představenstva. Ti členové představenstva,
kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti
představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové
představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu
valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Členové
představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti
společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a
věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její
platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je
omezen rozsahem povinností členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena
představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. Představenstvo je povinno
podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na
společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. Jestliže
představenstvo tuto povinnost nesplní, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím
vznikne.
 Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkající se zákazu
konkurence dle § 196 obchodního zákoníku. To znamená, že člen představenstva
nesmí:
o podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani
vstupovat se společností do obchodních vztahů,
o zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
o účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným
ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným
předmětem podnikání,
o vykonávat činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného
orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
ledaže jde o koncern.
 Důsledky porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku
vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 Pokud není člen představenstva na jednání představenstva přítomen a chce vyjádřit
svůj názor, je třeba, aby jeho stanovisko k navrhovanému usnesení bylo v písemné
formě (možno i ve formě faxu) doručeno nejpozději v den jednání představenstva.
Dozorčí rada:
 Dozorčí rada má 3 členy.
 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, s výjimkou členů volených
zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která
dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve
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smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je
překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen
dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba do funkce člena dozorčí
rady je možná.
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení
dozorčí rada projednala, nebo dnem, kdy měla dozorčí rada poprvé příležitost žádost
projednat. Neklesl-li počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou pod
polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné
hromady, která takto doplněného člena potvrdí nebo zvolí nového.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Povinnosti členů dozorčí rady se řídí obdobnými ustanoveními, jako platí pro
představenstvo společnosti.

27) Popis podmínek svolávání valné hromady a mimořádné valné hromady,
podmínky účasti
Výňatek z článku 11 stanov akciové společnosti Lázně Poděbrady, a.s.







Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od
posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen,
pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a
obchodní zákoník stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud
představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obchodní zákoník
jinak. Představenstvo, resp. svolavatel rovněž organizačně zajišťuje celý průběh valné
hromady.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den před konáním valné hromady.
Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
o zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky
dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti
by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s
ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se
společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti
nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;
o je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce;
o požádá-li o její svolání dozorčí rada;
o požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní
kapitál je vyšší než 100,000.000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, a dále akcionář nebo
akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100,000.000 Kč a nižší, kteří
mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního
kapitálu, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě;
o jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu v případech uvedených v písm. d)
předchozího odstavce tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla
žádost o její svolání. 30 denní lhůta pro uveřejnění pozvánky nebo oznámení o konání
valné hromady podle bodu 5 tohoto článku se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není
oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený
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pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné
valné hromady podle písm. d) předchozího odstavce. Nesplní-li představenstvo
povinnost podle předchozích vět, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů
uvedených v písm. d) předchozího odstavce o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou
valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez
návrhu předsedu valné hromady. Pro účely tohoto řízení je soud oprávněn vyžádat si
výpis
z
evidence
zaknihovaných
cenných
papírů.
Jestliže soud zmocní akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady, hradí náklady
soudního řízení a konání mimořádné valné hromady společnost. Za závazek uhradit
náklady řízení a konání mimořádné valné hromady ručí členové představenstva
společně a nerozdílně. Společnost má právo na náhradu škody, která jí vznikla
úhradou nákladů soudního řízení vůči členům představenstva.
Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
Valná hromada je svolána oznámením v celostátním deníku Lidové noviny. Pokud by
tento deník zanikl, je valná hromada svolána oznámením v celostátním deníku Právo.
V případě zániku výše uvedených deníků je valná hromada svolána oznámením v
celostátním deníku MF DNES. Takovéto oznámení je určeno akcionářům s akciemi na
majitele. Oznámení musí být uveřejněno nejméně 30 dnů před konáním valné
hromady. Akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, jsou
svoláváni k účasti písemnou pozvánkou, která jim musí být zaslána nejpozději 30 dnů
před konáním valné hromady.
Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat:
o obchodní firmu a sídlo společnosti;
o místo, datum a hodinu konání valné hromady, které musí být určeny tak, aby
co nejméně omezovaly možnost akcionářů se jí účastnit;
o označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada;
o pořadí jednání valné hromady; pokud je předmětem též schválení účetní
závěrky, pak musí pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady
obsahovat i hlavní údaje z ní s uvedením doby, ve které je účetní závěrka k
nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti;
o rozhodný den přede dnem jejího konání;
o další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižování a zvyšování
základního kapitálu);
Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v písm. d) bodu 2 v tomto článku:
o představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady;
pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po
uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění jednání
valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem
určeným v bodě 6 tohoto článku pro svolání valné hromady; jestliže takové
uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné
hromady zařadit jen postupem dle bodu 3 článku 13 těchto stanov;
o dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech
určených v žádosti;
o dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi
představenstva;
o představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům,
kteří jsou v prodlení s jeho placením nebo uplatní postup podle § 177
obchodního zákoníku; pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného
odkladu nesplní žádost akcionáře, mohou akcionáři uvedení v písm. d) bodu 2
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tohoto článku uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního
kursu akcií jménem společnosti sami;
Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto
odvolání nebo změna data musí být oznámeny způsobem uvedeným v bodě 6 tohoto
článku, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem konání valné hromady,
jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní
pozvánky nebo oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu,
svolanou podle bodu 3 tohoto článku, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na
pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data
konání valné hromady musí být dodržena lhůta 30 dnů, resp. 40 dnů v případě
mimořádné valné hromady.
Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí
pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat
podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí
v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo
vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva
musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o
jejím konání.

28) Informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění
za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za
konsolidovaný celek.
Odměny auditorům za účetní období roku 2009 byly hrazeny na základě uzavřené
smlouvy o provedení auditorské činnosti ve výši 71 tis. Kč,
29) Zveřejněné dokumenty
Lázně Poděbrady, a.s. prohlašují, že po dobu platnosti této výroční zprávy lze podle
potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):
 společenská smlouva a stanovy společnosti;
 všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a
prohlášení vypracovaná znalcem na žádost společnosti, jejichž jakákoliv část je
součástí výroční zprávy nebo je v ní uveden na ni odkaz;
 historické finanční údaje společnosti za každý ze dvou finančních roků
předcházejících zveřejnění výroční zprávy.
Do těchto dokumentů lze nahlédnout na následující adrese:
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 33
Poděbrady 290 33
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Jméno, příjmení, funkce a podpis fyzických osob odpovědných za výroční zprávu:
Lázně Poděbrady, a.s., se sídlem Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady, prohlašuje, že
údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2009 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných
cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.

....................................................................
Ing. Jiří Odcházel, MBA, PhD.
předseda představenstva

....................................................................
JUDr. Josef Rambousek
generální ředitel

....................................................................
Ing. Miloslav Peterka
ekonomický ředitel

....................................................................
Ing. Petr Valenta
manažer jakosti
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