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1  Výkaz finan�ní pozice 
  K 31. prosinci 
AKTIVA P�íloha 2010  2009 
Dlouhodobá aktiva  V  t i s í c í c h  K � 
Pozemky, budovy a za�ízení 9 0  865 968 
Nehmotná aktiva 10 0  1 572 
Investice v p�idružených podnicích  0  200 
CELKEM dlouhodobá aktiva  0   867 740 
     
Krátkodobá aktiva     
Zásoby 11 0  6 226 
Obchodní a jiné pohledávky 12 0  90 773 
Peníze a pen�žní ekvivalenty 13 699 984  87 609 
Pohledávka z titulu dan� z p�íjmu  5 444  0 
Náklady p�íštích období  0  1 242 
CELKEM krátkodobá aktiva  705 428   185 850 

AKTIVA CELKEM  705 428  1 053 590 
 

 
   

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY     
Krátkodobé závazky     
Závazky z obchodního styku a jiné závazky 16 23 754  48 608 
Závazky z titulu dan� z p�íjmu  0  2 175 
Výnosy p�íštích období  0  36 
Rezervy 18 0  2 327 
CELKEM krátkodobé závazky  23 754   53 146 

 
 

   

Dlouhodobé závazky     
Odložený da�ový závazek 17 0  62 247 
Rezervy 18 0  577 
CELKEM dlouhodobé závazky  0   62 824 

 
 

   

Vlastní kapitál     
Upsaný kapitál 14 418 531  418 531 
Emisní ážio  800  800 
Jiné fondy 15 2 062  2 062 
Kumulované zisky (ztráty) 15 203 838  461 708 
Zákonný rezervní fond 15 56 443  54 519 
CELKEM vlastní kapitál  681 674   937 620 
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM  705 428   1 053 590 
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2 Výkaz souhrnného výsledku 
  Za rok kon�ící k 31. Prosinci 

 P�íloha 2010  2009 
Ukon�ené �innosti:  V  t i s í c í c h  K � 
Tržby 19 460 148  465 362 
Tržby z prodeje zboží 19 10 976   11 858 

Celkové tržby  471 124   477 220 
       
Ostatní provozní výnosy  490  1 161 
Materiálové náklady, spot�eba energií a služby 20 (168 349)  (162 985) 
Náklady na prodej zboží  (6 810)  (7 423) 
Osobní náklady 21 (184 772)  (171 576) 
Odpisy  (58 821)  (55 989) 
Ostatní provozní náklady 22 (22 220)  (34 296) 

Provozní zisk z ukon�ených operací  30 642   46 112 
       
Finan�ní náklady 23 1 559  1 528 
Zisk (ztráta) z kursových rozdíl� 24 5 164  (3 446) 

Celkové finan�ní náklady  6 723   (1 918) 
     
Zisk ( ztráta)  z prodeje podniku 25 (355 309)  0 
     

Zisk z ukon�ených �inností p�ed zdan�ním  (317 944)   44 194 
       
Da� ze zisku, odložená da� 26 61 998  (5 713) 
       

ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ  (255 946)   38 481 
      
Ostatní souhrnný výsledek:     
     
Zajišt�ní pen�žních tok�  0  5 736 
Da� ze zisku týkající se složek ostatního souhrnného výsledku 0  (1 090) 
     

Ostatní souhrnný výsledek za období po zdan�ní  0   4 646 
     
CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ  (255 946)  43 127 
     
Zisk (ztráta) p�ipadající:     
Vlastník�m mate�ského podniku  (255 946)  38 481 
Menšinové podíly  0  0 
     
Celkový souhrnný výsledek p�ipadající:     
Vlastník�m mate�ského podniku  (255 946)  43 127 
Menšinové podíly  0  0 
     
�istý zisk (ztráta) na akcii p�i�aditelný na podíly akcioná�� mate�ské spole�nosti (K�/ks) 
     
Základní   (611,53)  91,94 
Z�ed�ný  (611,53)  91,94 



Ú�etní záv�rka sestavená podle IFRS, Lé�ebné lázn� Jáchymov a.s. za ú�etní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

 5 

 
 

3 Výkaz o zm�nách ve vlastním kapitálu 
 

 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Rezervní 
fond 

Jiné 
fondy 

Oce�ovací 
rozdíly z 
p�ecen�ní 

Nerozd�lený 
zisk/ztráta Celkem 

Stav k 1. 1. 2009 418 531 800 53 697 2 062 (4 646) 424 049 894 493 
P�eklasifikace a p�esuny 0 0 822 0 0 (822) 0 
Souhrnný výsledek období 0 0 0 0 4 646 38 481 43 127 

Stav k 31. 12. 2009 418 531 800 54 519 2 062 0 461 708 937 620 
P�eklasifikace a p�esuny 0 0 1 924 0 0 (1 924) 0 
Souhrnný výsledek období 0 0 0 0 0 (255 946) (255 946) 

Stav k 31. 12. 2010 418 531 800 56 443 2 062 0 203 838 681 674 
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4 Výkaz pen�žních tok�  
Nep�ímá metoda 
  Za rok kon�ící k 31. prosinci 
 P�íloha 2010  2009 
  V  t i s í c í c h  K � 
Pen�žní toky z ukon�ených �inností     
     

Zisk p�ed zdan�ním  (317 944)   44 194 
     
Úpravy o:     
Odpisy  58 821   55 989 
Úrokové výnosy  (1 210)   (761) 
Ztráta z prodeje podniku  355 309   0 
Ostatní (rezervy, opravné položky)  97   808 
Nerealizované kurzové zisky/ztráty  0   (3 182) 
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv  (281)   (158) 
     

Provozní zisk p�ed zm�nami pracovního kapitálu  94 792   96 890 
     
Zvýšení (snížení) zásob  (127)   1 220 
Zvýšení (snížení) pohledávek  54 759   (18 772) 
Zvýšení (snížení) závazk�  (475)   (12 506) 
     

Pen�žní prost�edky vytvo�ené provozní �inností  148 949   66 832 
     
P�ijaté úroky  1 210  761 
Placená da� z p�íjmu  (7 865)  752 

�isté pen�žní prost�edky z provozní �innosti  142 294   68 345 
     
Pen�žní toky z investi�ní �innosti     
P�íjmy z prodeje podniku  495 185  0 
P�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku  281  245 
Výdaje spojené s po�ízením hmotných aktiv   (21 939)  (141 020) 
Výdaje spojené s po�ízením nehmotných aktiv   (3 446)  (1 135) 
     

�isté pen�žní pros�edky použité v investi�ní �innosti  470 081   (141 910) 
     
Pen�žní toky z finan�ní �innosti     
Úhrady dlouhodobých úv�r� a p�j�ek  0  0 
Zvýšení krátkodobých úv�r� a p�j�ek  0  0 

�isté pen�žní prost�edky použité ve finan�ní �innosti  0   0 
     
�isté zvýšení pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� 612 375  (73 565) 
     
Po�áte�ní stav pen�žních prost�edk� 13 87 609  161 174 
     

Kone�ný stav pen�žních prost�edk� 13 699 984 0 87 609 
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P�íloha k ú�etní záv�rce 
 

5 Popis ú�etní jednotky 
Firma: Lé�ebné lázn� Jáchymov a.s. 
I�: 453 59 229 
Založení / Vznik: Podpis zakladatelské listiny 27.4.1992, zápis do obchodního rejst�íku 01.05.1992 
Sídlo: T.G.Masaryka 415, Jáchymov, �eská republika   
Právní forma: Akciová spole�nost 
Spisová zna�ka: oddíl B, vložka 207, Krajský soud v Plzni 
Hospodá�ský rok: 1. leden až 31. prosinec 
P�edm�t podnikání: Hlavním p�edm�tem podnikání spole�nosti je: 

� komplexní preventivn� kurativní ústavní a ambulantní láze�ská pé�e, 
balneologie, fyziatrie, interní léka�ství, diagnostika, kosmetická plastická 
chirurgie, rehabilitace 

� provád�ní zdravotní preventivn� kurativní pé�e, ambulantní i ústavní, láze�ské 
a lé�ebné, poradenské, ošet�ovatelské, diagnostické a rehabilita�ní, pro 
zam�stnance a rodinné p�íslušníky a.s. Lé�ebné lázn� a jiné osoby na základ� 
smluv se zdravotnickými pojiš�ovnami, v�etn� dopravní zdravotnické služby 
sloužící k p�eprav� nemocných 

� správa a využití p�írodních lé�ivých zdroj� v sou�innosti s �eským 
inspektorátem lázní a z�ídel, v�etn� jejich ochrany  

� t�žba a jímání p�írodních lé�ivých a stolních vod v d�lních dílech 
� ubytovací služby v�etn� provozování hostinské �innosti 
� koup� zboží za ú�elem dalšího prodeje a prodej 
� provozování cestovní agentury 
� silni�ní motorová doprava 
� rekvalifika�ní �innost 
� sm�nárenská �innost 
� pronájem a p�j�ování v�cí movitých 

Základní kapitál: Základní kapitál �iní 418 531 000 K� a je pln� splacen (další rozbor viz tabulková 
�ást p�ílohy) 

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu ú�etní jednotky 

Podíl v % 
Jméno / Firma 

B�ž. obd. Min. obd. 

* INVEST KAPA, a.s., Dunajská Lužná, administratívna budova PD, 
PS� 900 42, Slovenská republika 

71,68% 71,68% 

PENTA FIRST FUND LIMITED, 28 Oktovriou, 319 , KANIKA BUSINESS 
CENTER, 2. poschodí, P.C. 3105, Limassol, Kypr 

3,81% 3,81% 

*Spole�nost PENTA FIRST FUND LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319 , KANIKA BUSINESS CENTER, 
2. poschodí, P.C. 3105, Limassol, Kypr a v�tšinový spole�ník spole�nost INVEST KAPA, a.s. se dohodly, že 
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spole�nost PENTA FIRST FUND LIMITED bude na základ� písemného zmocn�ní vykonávat veškerá 
akcioná�ská práva ve smyslu § 180 odst. 1 obchodního zákoníku, a to dle vlastního uvážení. 

V pr�b�hu roku vedla INVEST KAPA a.s. úsp�šn� spor o vylou�ení svých akcií z konkursní podstaty úpadce 
TANARI, a.s.,.Rudolfovská �.p. 151/60, �eské Budejovice, I�: 250 87 401. O vylou�ení t�chto akcií 
z konkurzní podstaty Tanari  a.s. pravomocn� rozhodl Vrchní soud v Praze dne 7.10.2010 pod �.j: 15 Cmo 
91/2010-321. 

 

Zm�ny a dodatky provedené v uplynulém ú�etním období v obchodním rejst�íku 

V uplynulém období došlo ke zm�n� ve složení statutárního orgánu Spole�nosti. Ke dni 17. 12. 2010 zaniklo 
�lenství panu Ing. Jaromíru Floriánovi.  

 

Popis organiza�ní struktury podniku 

 

Statutární orgány v pr�b�hu ú�etního období 

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) 
MUDr. Eduard Bláha p�edseda 1.11. 2008 31. 12. 2010 
Ing. Jaromír Florián �len 31.8.2008 17.12.2010 
Ing. Jana Va�ková �len 6. 9. 2005 31. 12. 2010 
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Zp�sob jednání za spole�nost 

a) Zastupování: za spole�nost jedná p�edseda p�edstavenstva samostatn�, nebo dva �lenové 
p�edstavenstva spole�n� 

b) Podepisování: jménem spole�nosti podepisuje p�edseda p�edstavenstva, nebo dva �lenové 
p�edstavenstva spole�n� tak, že k obchodnímu jménu spole�nosti p�ipojí sv�j podpis. 

Prokura 

V roce 2010 nebyla ud�lena prokura. 

Dozor�í orgány v pr�b�hu ú�etního období 

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) 

Ing. Zden�k Kubát p�edseda 10. 10. 2007 31. 12. 2010 

Jind�ich Loukota �len 22. 6. 2007 31. 12. 2010 

Ing. Rudolf Bubla �len 31. 10. 2008 31. 12. 2010 

 

Trvání podniku 

Ke dni 31. 12. 2010 došlo k prodeji podniku Lé�ebné lázn� Jáchymov a.s. spole�nosti Radonové Lázn� 
Jáchymov a.s. za cenu 699 984 tis. K�. Prodejní cena byla stanovena podle posudku znalce jmenovaného 
soudem. Jediným vlastníkem/akcioná�em nabyvatele jsou Lázn� Luha�ovice, a.s. Rozhodnutí o prodeji podniku 
bylo schváleno na mimo�ádné valné hromad�, která se konala dne 17. prosince 2010, a na které bylo p�ítomni 
akcioná�i zastupující 94% veškerých hlasovacích práv. 

Spole�nost splnila svou informa�ní povinnost v��i �NB dne 15. listopadu 2010, když zaslala na �NB oznámení 
o konání mimo�ádné valné hromady v�etn� návrhu smlouvy o prodeji podniku. Sou�asn� spole�nost zaslala  
16. listopadu 2010 na Burzu Cenných Papír� v Praze oznámení o konání této mimo�ádné valné hromady. 

Spole�nost dále zve�ejnila zám�r o prodeji podniku na svých internetových stránkách, inzerátem 
v Hospodá�ských novinách a inzerátem v Obchodním v�stníku. 

K datu 31. 12  2010 je spole�nost Lé�ebné lázn� Jáchymov a.s. stále existujícím právním subjektem a podléhá 
tak veškerým povinnostem vyplývajících z Mezinárodních standard� finan�ního výkaznictví (dále jen IFRS)  
ve zn�ní p�ijatém Evropskou unií platnými pro ú�etní záv�rku pro období k 31. prosinci 2010. Spole�nost po 
datu prodeje podniku nevyvíjí dále žádnou aktivitu a tak jsou veškeré �innosti spole�nosti (i za 
srovnatelné období) vykázány jako ukon�ené �innosti. V p�íštím období (tj. kalendá�ní rok 2011) bude 
probíhat výkup akcií, jednotková cena výkupu byla stanovena ve výši 1 628 CZK/akcie.  
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6 Základní východiska pro vypracování ú�etní záv�rky 

Hlavní ú�etní zásady použité p�i p�íprav� této ú�etní záv�rky (dále jen ú�etní záv�rky) jsou uvedeny níže.  

Ú�etní metody a zásady byly konzistentn� použity pro všechna zve�ejn�ná ú�etní období, jestliže není uvedeno 
jinak. 

6.1 Základy pro p�ípravu ú�etní záv�rky 
Ú�etní záv�rka spole�nosti Lé�ebné lázn� Jáchymov a.s. (dále jen Spole�nost) byla vyhotovena v souladu 
s Mezinárodními standardy finan�ního výkaznictví (dále jen IFRS) ve zn�ní p�ijatém Evropskou unií platnými 
pro ú�etní záv�rku pro období k 31. prosinci 2010. Ú�etní záv�rka byla sestavena na bázi historických 
po�izovacích cen s výjimkami, které jsou popsány v ú�etních postupech níže. 

Všechny �ástky jsou uvedeny v tisících K�, jestliže není jinak uvedeno. 

V souladu s požadavky IFRS jsou p�i p�íprav� ú�etní záv�rky použity ú�etní odhady. P�íprava ú�etní záv�rky 
rovn�ž vyžaduje, aby vedení využívalo sv�j úsudek v procesu aplikace ú�etních pravidel Spole�nosti. Oblasti 
kladoucí vyšší nároky uplat�ování úsudku, nebo s vyšší mírou složitosti, �i oblasti, ve kterých jsou pro ú�ely 
sestavení ú�etní záv�rky uplat�ovány d�ležité p�edpoklady a odhady, jsou zejména zachycení opravných 
položek k pochybným pohledávkám, odpisy dlouhodobých aktiv, snížení hodnoty dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku a rezerv. 

Minulé ú�etní období je od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

6.2 Úpravy srovnatelných údaj� 
V pr�b�hu roku 2010 realizovala Spole�nost transakci „prodeje podniku“. S ohledem na tuto skute�nosti 
Spole�nost v podstat� ukon�ila svou �innost datem prodeje podniku, tedy k 31.12.2010. Ú�etní záv�rka za 
minulé období, která byla sestavena dne 9.4.2010, nezahrnovala žádné úpravy s ohledem na možné ukon�ení 
�innosti, protože o prodeji podniku bylo rozhodnuto až po datu sestavení ú�etní záv�rky. Ú�etní záv�rka za rok 
2009 tedy neobsahovala žádné p�et�íd�ní majetku do položky aktiv držených k prodeji a žádné p�et�íd�ní není 
provedeno ve výkazu finan�ní pozice za srovnatelné období.  

V rámci zobrazení srovnatelných informací k období 2010 jsou veškeré údaje ze souhrnného výsledku období 
2009 vykázány také jako položky z ukon�ené �innosti. Vzhledem k tomu, že žádná aktivita není pokra�ující jsou 
veškeré hlavní položky souhrnného výsledku vykázány samostatn� v tomto výkazu. Také není uvedena hodnota 
�istého zisku (ztráty) p�ipadající vlastník�m mate�ského podniku a menšinovým podíl�m z pokra�ujících 
�inností, protože je tato hodnota nulová.  

Výkaz o pen�žních tocích byl sestaven nep�ímou metodou a zahrnuje pouze položky z ukon�ené �innosti. Žádný 
pen�žní tok z pokra�ujících �inností spole�nost neeviduje. P�íjem z prodeje podniku je vykázán samostatn� jako 
sou�ást investi�ních �inností. 

6.3 Zm�ny Mezinárodních standard� v roce 2010 
 

P�ijaté standardy a interpretace neliší od zásad použitých v minulém ú�etním období. Zm�ny standard� a 
interpretací vydaných Radou, které mají dopad na prezentaci ú�etní záv�rky, jsou následující:   

� IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukon�ené �innosti, ú�innost od 1.1.2010 

� IFRS 1 Sestavování a zve�ej�ování ú�etní záv�rky, ú�innost od 1.1.2010 

� IAS 1Sestavování a zve�ej�ování ú�etní záv�rky, ú�innost od 1.1.2010 

� Harmoniza�ní novela IFRS (kv�ten 2009) 
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Zavedení t�chto nových interpretací nem�lo žádný vliv na hodnotu vlastního kapitálu k 1.1.2010, respektive za 
rok 2010. Sou�asn� nedošlo ke zm�n� v prezentaci položek finan�ní pozice ani souhrnného výsledku 
hospoda�ení. 

Spole�nost nep�edpokládá, že by nové a aktualizované standardy a interpretace, které ješt� nebyly schváleny 
Evropskou Unií m�ly významný dopad na hodnotu výsledku hospoda�ení a její finan�ní situaci. 

 

6.4 Vykazování podle segment� 
Spole�nost poskytuje zejména služby v oblasti láze�ských pobyt� na území �eské republiky. 

Vedení spole�nosti se domnívá, že spole�nost má pouze jeden provozní segment. 

6.5 Transakce v cizích m�nách 
Položky, které jsou sou�ástí ú�etní záv�rky, jsou oce�ovány za použití m�ny primárního ekonomického 
prost�edí, ve kterém jednotka p�sobí. Ú�etní záv�rka je prezentována v korunách �eských, které jsou jak m�nou 
funk�ní, tak m�nou vykazování. 

P�i ú�tování v cizích m�nách je použit denní kurz �NB st�ed. Transakce uskute�n�né v cizí m�n�  
se p�epo�ítávají na funk�ní m�nu na základ� sm�nného kurzu platného v den ú�tování. Kurzové zisky a ztráty, 
které vyplývají z t�chto operací a z p�epo�tu aktiv a závazk� evidovaných v cizích m�nách sm�nným kurzem  
ke konci ú�etního období se vykazují ve výkazu zisk� a ztrát.  

P�i uzavírání ú�etních knih jsou majetek a závazky v cizí m�n� p�epo�teny kurzem �NB k datu ro�ní ú�etní 
záv�rky (tj. k 31. 12. 2010). 

 

6.6 Pozemky, budovy a za�ízení 
Pozemky nabyté privatizací jsou vykázány v hodnot� dle pravidel pro privatizaci k datu vzniku spole�nosti 
1.5.1992. 

Budovy, stroje a za�ízení jsou vykázány v historických cenách snížených o hodnotu odpis�. Historické ceny 
zahrnují náklady, které jsou p�ímo p�i�aditelné na po�ízení jednotlivých položek. Hmotná aktiva vytvo�ená 
vlastní �inností se oce�ují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují p�ímý materiál, p�ímé mzdy a ostatní 
p�ímo p�i�aditelné náklady.  

Hmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší, než 1 rok jsou evidována takto: 

Hmotný majetek od 500,- K� do 5 000,- K� je ú�tován p�ímo do spot�eby na ú�et 501 Spot�eba materiálu 
a je dále veden v operativní mimobilan�ní evidenci. 

Hmotný majetek od 5 001,- K� do 40 000,- K� je vykazován v dlouhodobých aktivech spole�nosti (ú�et 022xxx) 
a odpisován po dobu 2 let. 

Hmotný majetek od 40 000,- K� je vykazován v dlouhodobých aktivech spole�nosti, majetek je odpisován 
v souladu s odpisovým plánem spole�nosti. 

Následné výdaje jsou zahrnuty do hodnoty jednotlivých položek aktiv nebo jsou uznány jako samostatná aktiva 
za podmínky, že je pravd�podobné, že budoucí ekonomické užitky vytvá�ené aktivem poplynou do spole�nosti 
a výdaje vynaložené na po�ízení daného aktiva jsou spolehliv� m��itelné. Veškeré opravy a údržba jsou 
zaú�továny na vrub ú�tu náklad� v ú�etním období, kdy byly vynaloženy. 

Úroky vyskytující se b�hem po�izování dlouhodobého hmotného majetku jsou aktivovány do vstupní ceny 
tohoto majetku, pokud jsou k n�mu p�ímo p�i�aditelné.  Po uvedení majetku do používání jsou úroky ú�továny 
na vrub finan�ních náklad�. 

Pozemky v majetku spole�nosti se neodepisují. Odpisy ostatních aktiv jsou vypo�teny lineární metodou 
a p�edstavují systematické alokování odepisovatelné �ástky aktiva po dobu odhadnuté doby použitelnosti aktiva 
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(doba odepisování aktiv p�edstavuje nejlepší možný odhad doby životnosti jednotlivých aktiv k datu ro�ní ú�etní 
záv�rky): 

 

Pr�m�rná doba odpisování 
Skupina dlouhodobého majetku 

B�žné období Minulé období 

Budovy 30 – 50 let 30 – 50 let 

Kapitalizované opravy staveb 15 let 15 let 

Stroje a p�ístroje 6 – 8 let 6 – 8 let 

Výpo�etní technika 2 – 4 roky 2 – 4 roky 

Automobily 4 – 6 let 4 – 6 let 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 roky 2 roky 

Doba použitelnosti aktiv a zbytková hodnota je p�ezkoumávána a upravována ke každému rozvahovému dni.  

Ú�etní hodnota aktiva je snížena na hodnotu jeho zp�tn� získatelné �ástky, jestliže ú�etní hodnota aktiva je vyšší 
než jeho odhadnutá zp�tn� získatelná �ástka (jako odhadnutá zp�tn� získatelná �ástka je považována vyšší 
z hodnot: hodnota z užívání nebo výnosy z prodeje p�íslušné majetkové položky). 

Zisky a ztráty z prodeje aktiv jsou ur�eny porovnáním výnos� s ú�etní hodnotou aktiva. Zisky a ztráty jsou 
zahrnuty ve výkazu zisku a ztráty.  

6.7 Nehmotná aktiva 
Nehmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok. 

Nehmotný majetek od 500,- K� do 5 000,- K� je ú�tován p�ímo do spot�eby na ú�et 518106 Náklady na externí 
služby a je dále veden v mimorozvahové operativní evidenci. 

Nehmotný majetek s cenou po�ízení od 5 000,- K� do 60 000,- K� je vykazován v dlouhodobých aktivech  
je odpisován po dobu 2 let. 

Nehmotný majetek s cenou po�ízení nad 60 001,- K� je vykazován v dlouhodobých aktivech a je odpisován 
v souladu s odpisovým plánem spole�nosti. 

 

Pr�m�rná doba odpisování 
Skupina dlouhodobého majetku 

B�žné období Minulé období 

Software 2 - 4 roky 2 - 4 roky 

 

6.8 Investice v p�idružených podnicích 
Podíly v p�idružených podnicích se oce�ují pomocí historických náklad� spojených s jejich po�ízením. Sou�ástí 
po�ízení jsou pouze p�ímé výdaje spojené s po�ízením investice. Na konci období je prov��ena hodnota investice 
zda nedošlo ke snížení hodnoty b�hem ú�etního roku. 

6.9 Snížení hodnoty aktiv 
Aktiva s neomezenou dobou životnosti nejsou odepisována a jsou každý rok p�edm�tem testu na snížení 
hodnoty.  

Aktiva, která jsou odepisována, jsou posuzována nejmén� k datu ro�ní ú�etní záv�rky z hlediska snížení 
hodnoty, kdykoli ur�ité události nebo zm�ny okolností nazna�ují, že jejich ú�etní hodnota nemusí být 
realizovatelná.  



Ú�etní záv�rka sestavená podle IFRS, Lé�ebné lázn� Jáchymov a.s. za ú�etní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

 13 

Ztráta ze snížení hodnoty je zaú�tována ve výši �ástky, o kterou ú�etní hodnota aktiva p�evyšuje jeho 
realizovatelnou hodnotu a je okamžit� vykázána jako náklad ve výkazu zisku a ztráty. Realizovatelná hodnota 
p�edstavuje reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje nebo hodnotu z užívání, je-li vyšší. Za ú�elem 
posouzení snížení hodnoty jsou aktiva sdružována na nejnižších úrovních, pro které existují samostatn� 
identifikovatelné pen�žní toky (pen�zotvorné jednotky). 

6.10 Dlouhodobá aktiva ur�ená k prodeji 
Dlouhodobá aktiva klasifikována jako aktiva ur�ená k prodeji jsou ocen�na v nižší z hodnot ú�etní hodnoty 
a reálné hodnoty po ode�tení náklad� na prodej.  

Dlouhodobá aktiva jsou klasifikována jako ur�ená k prodeji v p�ípad�, že jejich ú�etní hodnota bude realizována 
prost�ednictvím prodeje, nikoliv pokra�ujícím používáním. Tato podmínka je považována za spln�nou pouze 
tehdy, je-li uskute�n�ní prodeje vysoce pravd�podobné a aktivum je k dispozici k okamžitému prodeji 
ve stávajícím stavu. 

V roce 2010 nebyla klasifikována žádná dlouhodobá aktiva jako aktiva ur�ená k prodeji. 

6.11 Zásoby 
Zásoby se oce�ují na nižší z úrovní náklad� na jejich po�ízení a �isté realizovatelné hodnoty. Do náklad� na 
jejich po�ízení se zahrnuje po�izovací cena a další náklady po�ízení (dopravné,…). Ocen�ní zásob p�i 
vyskladn�ní se provádí metodou FIFO (first-in-first-out). 

6.12 Obchodní pohledávky 
Obchodní pohledávky se prvotn� vykazují v reálné hodnot� a následn� jsou oce�ovány z�statkovou hodnotou na 
základ� metody efektivní úrokové sazby po snížení hodnoty podle kriterií uvedených níže. Snížení 
hodnoty obchodních pohledávek je ú�továno, když má spole�nost objektivní podklad, že nebude schopna 
inkasovat celou �ástku splatnou k termínu splatnosti pohledávek. Toto snížení hodnoty je ú�továno na vrub 
náklad� ú�etního období. 

Kriteria pro snížení hodnoty pohledávek: 

Zp�sob stanovení  
Druh majetku 

B�žné období Minulé období 

Obchodní pohledávky 20% od 3 do 6 m�síc� po splatnosti, 50% 
od 6 do 12 m�síc� po splatnosti, 80% od 

12 do 18 m�síc� po splatnosti a 100% 
více jak 18 m�síc� po splatnosti 

20% od 3 do 6 m�síc� po splatnosti, 50% 
od 6 do 12 m�síc� po splatnosti, 80% od 

12 do 18 m�síc� po splatnosti a 100% 
více jak 18 m�síc� po splatnosti 

V p�ípad� oprávn�ných pochybností o úhrad� pohledávek je opravná položka tvo�ena do 100% hodnoty již 
v roce vzniku pohledávky. 

6.13 Pen�žní prost�edky, pen�žní ekvivalenty, deriváty 
Peníze a pen�žní prost�edky zahrnují pen�žní hotovost v pokladn�, peníze na bankovních ú�tech v�etn� 
krátkodobých vkladových ú�t� a depozitních sm�nek a likvidní finan�ní investice s maximáln� t�ím�sí�ní lh�tou 
splatnosti. V rozvaze jsou tyto položky k datu ro�ní ú�etní záv�rky ocen�ny po�izovací cenou, z�statky 
pen�žních prost�edk� v cizí m�n� jsou k datu ro�ní ú�etní záv�rky p�epo�teny v souladu s principy uvedenými 
v bod� 6.4. 

P�ijaté úv�ry a p�j�ky: p�j�ky jsou p�i jejich vzniku vykázány v reálné hodnot� snížené o vzniklé transak�ní 
náklady.  

P�j�ky jsou klasifikovány jako b�žné závazky, pokud spole�nost nemá neomezené právo odložit úhradu závazk� 
p�inejmenším na 12 m�síc� po datu rozvahového dne. 

K 31. 12. 2010 m�la spole�nost k dispozici 0 tis. K� (2009: 5 000 tis. K�) ne�erpaných úv�rových p�íslib�, které 
byly zajišt�ny zástavním právem k budovám. 
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Deriváty 

Derivátové obchody slouží pouze ke krytí rizik vyplývajících ze zm�n kursových rozdíl� cizom�nných výnos� 
(zahrani�ní klienti) nebo zm�ny hodnoty cizom�nových aktiv. Deriváty jsou vykazovány v reálné hodnot�. 
Zp�sob vykázání této reálné hodnoty závisí na typu derivátu, zda se jedná o zajiš�ovací nástroj nebo nástroj  
k obchodování. 
 
Zajiš�ovací ú�etnictví je možné aplikovat, pokud: 

� je na po�átku zajiš�ovací transakce zajiš�ovací vztah formáln� zdokumentován, 
� je efektivita zajiš�ovacího vztahu objektivn� m��itelná, 
� je zajiš�ovací vztah vysoce efektivní v pr�b�hu ú�etního období, 
� se v p�ípad� zajišt�ní o�ekávaných transakcí výskyt této transakce o�ekává s vysokou 

pravd�podobností. 

Zm�na reálné hodnoty derivát� zajiš�ujících reálnou hodnotu se ú�tují do náklad�, resp. výnos�, spolu 
s p�íslušnou zm�nou reálné hodnoty zajišt�ného aktiva, která souvisí se zajiš�ovaným rizikem. 

Zm�na reálné hodnoty derivát� zajiš�ujících o�ekávané pen�žní toky se prvotn� ú�tuje do vlastního kapitálu. 
Zisk nebo ztráta p�ipadající na neefektivní �ást je vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty. Jestliže uplynula doba, 
na kterou byl zajiš�ovací nástroj sjednán, nebo jestliže byl derivát prodán nebo již dále nespl�uje kritéria pro 
zajiš�ovací ú�etnictví, jsou kumulovaný zisk nebo ztráta existující ve vlastním kapitálu ponechány ve vlastním 
kapitálu až do doby, než je o�ekávaná transakce ukon�ena a vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty.  

Zm�na hodnoty derivát�, které nespl�ují požadavky na zajiš�ovací ú�etnictví je zaú�tována p�ímo do výsledku 
hospoda�ení jako sou�ást zisku (ztrát) z kursových rozdíl� v p�ípad� derivát� na prodej cizí m�ny. 

6.14 �ízení kapitálu 
Cílem spole�nosti je maximalizovat hodnotu spole�nosti a výnos akcioná�� a tomuto cíli je pod�ízena i politika 
�ízení kapitálu. Spole�nost si není v�doma jakýchkoli externích požadavk� na �ízení kapitálu nebo na proces 
�ízení. Z tohoto pohledu je kapitálem myšlena celá hodnota vlastního kapitálu tak, jak je uvedena ve výkazu 
finan�ní pozice spole�nosti. 

6.15 Zam�stnanecké požitky 
Spole�nost poskytuje pro aktuáln� zam�stnané pracovníky pouze krátkodobé zam�stnanecké požitky. T�mi jsou 
zejména mzdy, ro�ní dovolená, odm�ny za spln�ní hospodá�ského výsledku. 

Na základ� zákonem stanoveného procenta z hrubých mezd jsou odvád�ny p�ísp�vky na pojistné na sociální 
zabezpe�ení a na státní politiku zam�stnanosti. Náklady na sociální zabezpe�ení jsou zaú�továny jako náklad  
do ú�etního období, jako související mzdové náklady. Spole�nost nemá žádné další d�chodové závazky 
(závazky definovaných požitk� vyžadující pojistn� matematické odhady k datu ro�ní ú�etní záv�rky). 

6.16 Rezervy 
O rezervách se ú�tuje tehdy, jestliže je stávající závazek Spole�nosti (smluvní nebo mimosmluvní) d�sledkem 
skute�nosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravd�podobné, že Spole�nost bude nucena ke spln�ní 
tohoto závazku �erpat zdroje, z nichž jí plyne ekonomický p�ínos, a pokud je možné spolehliv� odhadnout výši 
tohoto závazku. V p�ípadech, kdy je významným faktorem �asová hodnota pen�z, se výše rezervy stanoví 
metodou diskontování o�ekávaných budoucích pen�žních tok� sazbou p�ed zdan�ním, která odráží aktuální tržní 
zhodnocení �asové hodnoty pen�z, p�ípadn� též rizika specifická pro daný závazek. Pokud je použito 
diskontování, nár�st výše rezervy v pr�b�hu doby se vykazuje jako nákladový úrok. 

Spole�nost nevykazuje žádné rezervy na budoucí provozní ztráty. 

6.17 Podmín�né závazky a podmín�ná aktiva 
Zp�sob, jakým Spole�nost ošet�uje závazky, u nichž je nejistá �ástka a �asování, závisí na odhadu vedení 
Spole�nosti, týkajícího se �ástky a �asování závazku a pravd�podobnosti odlivu prost�edk� p�edstavujících 
ekonomický prosp�ch, které budou požadovány p�i úhrad� závazku. O podmín�ných závazcích není v  ú�etních 
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výkazech ú�továno, nebo� jejich existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více 
nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou pln� pod kontrolou Spole�nosti. Podmín�né závazky jsou 
pr�b�žn� prov��ovány tak, aby se zjistilo, zda se odtok prost�edk� p�edstavujících ekonomický prosp�ch nestal 
pravd�podobným. Pokud je pravd�podobné, že dojde k odtoku prost�edk� p�edstavujících ekonomický p�ínos  
z d�vodu položky, která byla p�vodn� považována za podmín�ný závazek, vykáže se na ni rezerva v ú�etních 
výkazech za období, ve kterém ke zm�n� pravd�podobnosti došlo.  

Podmín�ná aktiva nejsou v ú�etní záv�rce uvedena. Informace o nich by byly uvedeny v p�íloze pouze tehdy, 
když by bylo pravd�podobné, že v souvislosti s nimi vyplyne v dohledné budoucnosti Spole�nosti ekonomický 
p�ínos. 

6.18 Výnosy 
Výnosy se skládají z reálné hodnoty za prodané zboží a poskytnuté služby snížené o da� z p�idané hodnoty, 
rabaty a slevy. Výnosy jsou uznány po spln�ní následujících kriterií pro jejich rozpoznání: 

a) tržby z prodeje zboží 

Tržby za prodej zboží jsou uznány, když spole�nost zboží dodá a odb�ratel zboží p�evezme (p�evod vlastnického 
práva a rizik spojených s držbou zboží).  

b) prodeje služeb a výrobk� 

Tržby z poskytování služeb jsou uznány v ú�etním období, ve kterém byly služby poskytnuty. Výnosy jsou 
uznány v období, kdy spole�nost uskute�nila výkony (lé�ení, stravování, ubytování). 

6.19 Státní dotace a státní podpora 
Státní dotace, v�etn� nepen�žních dotací v reálné hodnot�, se nevykazují, dokud neexistuje p�im��ená jistota, že: 

� ú�etní jednotka splní s nimi spojené podmínky  

� dotace budou p�ijaty. 

Státní dotace p�ijaté na po�ízení pozemk�, budov a za�ízení jsou vykazovány jako snížení hodnoty drženého 
(po�izovaného) aktiva v okamžiku, kdy jsou spln�ny smluvní požadavky pro p�iznání dotace. Vykázání dotace 
není závislé na datu úhrady p�edpokládaných výdaj�.  

P�ijaté dotace na úhradu provozních náklad� jsou ú�továny do výsledku hospoda�ení Spole�nosti do období, 
v n�mž byly p�ijaty. 

6.20 Rozd�lení dividend 
Rozd�lení dividend pro akcioná�e spole�nosti je uznáno ve finan�ních výkazech jako závazek v období,  
ve kterém byly dividendy schváleny akcioná�i spole�nosti. 

6.21 Da� z p�íjm� 
 

Splatná da� se ur�uje v souladu s platnými ú�etními p�edpisy. Sazba dan� z p�íjm� právnických osob �inila 
v roce 2009 20% a v roce 2010 �inila 19%. 
 

6.22 Odložená da� 
Odložená da� je stanovena ze všech p�echodných rozdíl� vycházejících z da�ové základny aktiv, závazk�  
a jejich ú�etní hodnoty v rozvaze a je vypo�tena závazkovou metodou p�i použití rozvahového p�ístupu.  

Odložená da� z p�íjm� se stanoví za použití da�ové sazby (a da�ových zákon�), které byly schváleny nebo 
proces jejich schvalování v podstat� dokon�en a o kterých se p�edpokládá, že budou ú�inné v období, ve kterém 
bude p�íslušná da�ová pohledávka realizována nebo závazek odložené dan� z p�íjmu vyrovnán. 

Odložená da�ová pohledávka je uznána jenom v takovém rozsahu, v jakém je pravd�podobné, že zdanitelný zisk 
bude v budoucnu realizován.  
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6.23 D�ležité ú�etní úsudky a klí�ové zdroje nejistoty p�i odhadech 
 
P�i uplat�ování ú�etních pravidel Spole�nosti uvedených výše se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky a 
vypracovalo odhady a p�edpoklady o výši ú�etní hodnoty aktiv a závazk�, která není okamžit� z�ejmá z jiných 
zdroj�. Odhady a p�íslušné p�edpoklady se realizují na základ� zkušeností z minulých období  
a jiných faktor�, které se v daném p�ípad� považují za relevantní. Skute�né výsledky se od t�chto odhad� mohou 
lišit. 

Odhady a p�íslušné p�edpoklady se pravideln� prov��ují. Zm�ny ú�etních odhad� se vykazují v období, 
ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na p�íslušné období), nebo v období vytvo�ení 
opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na b�žné i budoucí období). 

Životnost pozemk�, budov a za�ízení a nehmotných aktiv 

Spole�nost prov��uje na konci každého ú�etního období odhady doby použitelnosti pozemk�, budov a za�ízení. 
V b�žném roce nebylo nutné doby použitelnosti upravovat. 

6.24 P�ehled o pen�žních tocích 
P�ehled o pen�žních tocích je sestaven nep�ímou metodou. 
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7 Risk management 

7.1 Finan�ní rizika – faktory 
S ohledem na svoji aktivitu je spole�nost vystavena více druh�m rizik: tržní riziko (zahrnuje m�nová rizika, 
úroková rizika a cenová rizika), kreditní riziko, riziko likvidity a cash flow, úrokové riziko. Celkový program 
risk managementu spole�nosti je primárn� zam��en na obtížn� p�edvídatelná rizika finan�ního trhu a snaží  
se minimalizovat potenciální nep�íznivé efekty do financí spole�nosti. 

a) tržní rizika 

Riziko zm�ny sm�nných kurz� 

�ást láze�ských služeb je poskytována zahrani�ním klient�m, kte�í provád�jí  úhrady v jiné než funk�ní m�n� 
spole�nosti (jedná se zejména o úhrady v EUR a USD). Naproti tomu v�tšina vstup� je hrazena v CZK, což 
p�ináší zvýšené riziko vyplývající ze zm�ny sm�nného kurzu EUR/CZK, USD/CZK. 

�ízení sm�nných rizik je uskute��ováno aktualizací prodejních cen v návaznosti na vývoj sm�nných kurz�  
a pomocí termínovaných derivátových obchod� s bankovními subjekty na nákup �i prodej cizí m�ny. 

Cenová rizika 

Spole�nost není vystavena významným cenovým rizik�m. 

b) kreditní rizika 

Spole�nost nemá významnou koncentraci kreditních rizik, s cílem dále snížit toto riziko jsou významné �ástky 
za poskytnuté služby fakturovány pouze subjekt�m s odpovídající kreditní historií. Obchody s drobnými 
zákazníky (maloobchod) jsou hrazeny v hotovosti nebo platebními kartami.  

c) rizika likvidity 

V rámci obez�etného �ízení rizika likvidity spole�nost zachovává dostate�nou úrove� hotovosti a dostupnosti 
financování prost�ednictvím p�im��eného objemu úv�rových produkt� ur�ených k tomuto ú�elu. 

d) úroková rizika 

Vzhledem k tomu, že spole�nost nemá žádná významná úro�ená aktiva, jsou výnosy a pen�žní toky z provozní 
�innosti spole�nosti v podstat� nezávislé na zm�nách tržních úrokových sazeb. 
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8 Pozemky, budovy a za�ízení 

Náklady/ocen�ní 

Pozemky  Budovy a 
stavby 

Stroje, 
za�ízení, 
dopravní 

prost�edky 
a ostatní 

Po�ízení 
investic, 

zálohy na 
investice 

CELKEM 

Po�izovací cena k 1.1.2009 31 794 1 382 697 231 225 13 836 1 659 552 
P�ír�stky 352 65 250 26 317 0 91 919 
Úbytky 0 (154) (9 720) 0 (9 874) 
P�evody 0 13 731 0 (13 731) 0 
P�evody do dlouhodobých aktiv ur�ených k 
prodeji 0 0 0 0 0 
Po�izovací cena k 31.12.2009 32 146 1 461 524 247 822 105 1 741 597 
P�ír�stky 0 5 968 6 650 8 932 21 550 

Úbytky (32 146) 
(1 467 

492) (254 472) (9 037) (1 763 147) 
P�evody 0 0 0 0 0 
P�evody do dlouhodobých aktiv ur�ených k 
prodeji 0 0 0 0 0 
Po�izovací cena k 31.12.2010 0 0 0 0 0 
            
            
Oprávky k 1.1.2009 0 (628 519) (201 598) 0 (830 117) 
Odpisy daného roku 0 (38 736) (16 650) 0 (55 386) 
Úbytky 0 154 9 720 0 9 874 
Ztráty ze snížení hodnoty 0 0 0 0 0 
P�evody do dlouhodobých aktiv ur�ených k 
prodeji 0 0 0 0 0 

Oprávky k 31.12.2009 0 (667 101) (208 528) 0 (875 629) 
Odpisy daného roku 0 (41 188) (16 057) 0 (57 245) 
Úbytky 0 708 289 224 585 0 932 874 
Ztráty ze snížení hodnoty 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 

Oprávky k 31.12.2010 0 0 0 0 0 
            
Netto hodnota k 31.12.2009 32 146 794 423 39 294 105 865 968 
            
Netto hodnota k 31.12.2010 0 0 0 0 0 

 

V roce 2010 po�ídila Spole�nost majetek za 21 550 tis. K�. Šlo zejména o technické zhodnocení budov (Ústav 
Ioniza�ního zá�ení, LS B�hounek, LD Astoria, atd.) ve výši 5 968 tis. K�, po�ízení provozního vybavení ve výši 
6 650 tis. K� a probíhajícími rekonstrukcemi za 8 932 tis. K�. V roce 2010 spole�nost po�ídila drobný majetek 
v celkové hodnot� 4 453 tis. K� (v roce 2009 v hodnot� 4 352 tis. K�). 

V roce 2010 Spole�nost ne�erpala žádné dotace v souvislosti s po�ízením aktiv. Spole�nost v roce 2009 p�ijala 
dotaci jako p�ísp�vek na po�ízení dlouhodobých aktiv ve výši 49 097 tis. K�. Dotace byla použita zejména na 
výstavbu aquacentra Agricola a rekonstrukci láze�ského domu Ak. B�hounek.  

V souvislosti s prodejem podniku obdržela spole�nost souhlas od Ú�adu regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad souhlas o zm�n� p�íjemce podpory z titulu výše uvedené dotace na Radonové Lázn� Jáchymov a.s. 
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K 31. 12. 2010 ani k 31. 12. 2009 nem�la spole�nost položky dlouhodobého majetku, které by nebyly v rámci 
aktivity využívány. Test na snížení hodnoty majetku ke konci roku 2009 a 2010 neukázal žádnou pen�zotvornou 
jednotku majetku, která by vyžadovala snížení vykázané hodnoty ke konci ú�etního období. 

V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá hmotná aktiva Spole�nosti k datu 31. 12. 2010 prodána 
spole�nosti Radonové Lázn� Jáchymov a.s. 

Spole�nost nevlastní žádná aktiva za ú�elem prodeje a nemá uzav�eny žádné významné smlouvy na po�ízení 
pozemk�, budov a za�ízení.  

9 Nehmotná aktiva 

Náklady/ocen�ní 
Software 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Po�ízení 
investic CELKEM 

Po�izovací cena k 1.1.2009 13 344 1 522 0 14 866 
P�ír�stky 1 135 0 0 1 135 
Úbytky 0 0 0 0 

Po�izovací cena k 31.12.2009 14 479 1 522 0 16 001 
P�ír�stky 2 425 0 0 2 425 
Úbytky (16 904) (1 522) 0 (18 426) 

Po�izovací cena k 31.12.2010 0 0 0 0 
     
         

Oprávky k 1.1.2009 (12 339) (1 487) 0 (13 826) 
Odpisy daného roku (568) (35) 0 (603) 
Úbytky 0 0 0 0 

Oprávky k 31.12.2009 (12 907) (1 522) 0 (14 429) 
Odpisy daného roku (1 576) 0 0 (1 576) 
Úbytky 14 483 1 522 0 16 005 

Oprávky k 31.12.2010 0 0 0 0 
         

Netto hodnota k 31.12.2009 1 572 0 0 1 572 
         
Netto hodnota k 31.12.2010 0 0 0 0 

 

V roce 2010 po�ídila spole�nost nehmotný majetek ve výši 2 425 tis. K�. Jednalo se zejména o technické 
zhodnocení ú�etního software Vema.  

V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá nehmotná aktiva Spole�nosti k datu 31. 12. 2010 prodána 
spole�nosti Radonové Lázn� Jáchymov a.s. 

10 Investice v p�idružených podnicích 
Spole�nost m�la k 30. 12. 2010 rozhodující podíl v následujících spole�nostech: 

 

Název Vznik spole�nosti Podíl na základním 
kapitálu 

Výše základního kapitálu 

Energie Jáchymov s.r.o. 28.10.2004 100% 200  
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Výše vlastního kapitálu spole�nosti Energie Jáchymov s.r.o. k 30. prosinci 2010 byla tis.1 538 tis. K� (1 268 tis. 
K� v roce 2009).  

V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá nehmotná aktiva Spole�nosti , tedy i rozhodující podíl ve 
spole�nosti Energie Jáchymov s.r.o , k datu 31. 12. 2010 prodána spole�nosti Radonové Lázn� Jáchymov a.s. 

11 Zásoby 
 2010 2009 
Materiál 0 4 233 
Zboží 0 1 728 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 265 
 0 6 226 

V souvislosti s prodejem podniku byly veškeré zásoby Spole�nosti k datu 31. 12. 2010 prodány spole�nosti 
Radonové Lázn� Jáchymov a.s. 
 

12 Obchodní a jiné pohledávky 
 2010 2009 
Obchodní pohledávky 0 32 634 
Poskytnuté zálohy 0 632 
Da�ové pohledávky (p�eplatek DPH,…) 0 818 
Dotace 0 49 097 
Ostatní pohledávky 0 849 
P�íjmy p�íštích období, dohadné ú�ty aktivní 0 6 743 
 0 90 773 

 

S ohledem na krátkou dobu inkasa pohledávek je vykázaná hodnota pohledávek považována za jejich reálnou 
hodnotu. Spole�nost neeviduje pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

Veškeré pohledávky z obchodního styku byly v rámci prodeje podniku p�evedeny na spole�nost Radonové 
Lázn� Jáchymov a.s. a proto nevznikli k datu ú�etní záv�rky žádné d�vody dle kritérií uvedených v bodu 6.10. 
(2009: bylo ve výši 96 738 tis. K�). 

13 Peníze a pen�žní ekvivalenty 
 2010 2009 

Peníze v hotovosti 0 780 
Ú�ty v bankách 699 984 86 829 
 
 

699 984 87 609 

Z�statek bankovního ú�tu je k 31. 12. 2010 tvo�en p�íjmem z prodeje podniku spole�nosti Radonové Lázn� 
Jáchymov a.s. a bude použit na zp�tný odkup akcií Spole�nosti.  

Pen�žní prost�edky na bankovních ú�tech jsou úro�eny pohyblivou úrokovou sazbou, která se ur�uje na denním 
základ� (denní bankovní depozitní sazby). 

V roce 2009 spole�nost držela pen�žní prost�edky ve výši 474 tis. K� (viz bod 19 Ekologické rezervy) uloženy 
na zvláštním bankovním ú�tu a jejich použití bylo ú�elov� vázáno na �erpání rezerv. V roce 2010 Spole�nost 
rozpustila nebo p�evedla veškeré rezervy. V souvislosti s prodejem podniku spole�nosti Radonové Lázn� 
Jáchymov a.s. již není d�vod pro jejich tvorbu.  
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Ú�etní hodnota finan�ního majetku odpovídá jeho reálné hodnot�. 

Spole�nost m�la ke konci roku 2009 otev�eny derivátové pozice na prodej EUR. K 31. 12. 2010 spole�nost 
nem�la otev�ené žádné derivátové pozice. Reálná hodnota derivát� z výše zmín�ných operací je uvedena 
v následující tabulce:  
 2010 2009 

Položka 

Sjednaná 
hodnota (tis. 

EUR) 
Reálná hodnota 

(tis. CZK) 

Sjednaná 
hodnota (tis. 

EUR) 
Reálná hodnota 

(tis. CZK) 
Deriváty k zajišt�ní reálné hodnoty - - - - 
Deriváty k zajišt�ní pen�žních tok� - - - - 
Deriváty ur�ené k obchodování 0 0 4 700 (1 129) 

 

Reálná hodnota derivát� k zajišt�ní reálné hodnoty a derivát� ur�ených k obchodování je vykázána ve výsledku 
období jako sou�ást finan�ních náklad�. Stanovení reálné hodnoty bylo provedeno na základ� použití rozdíl� 
kurz� cizí m�ny odvozených z informací pozorovatelných na aktivních trzích.  

14 Základní kapitál 
Základní kapitál spole�nosti p�edstavuje 418 531 ks akcií v nominální hodnot� 1 000 K� a je pln� splacen.  

V uplynulých dvou letech nedošlo k žádným zm�nám v základním kapitálu a po�tu nebo druhu akcií.  

 
    2010 2009 
Základní kapitál 

   418 531 418 531 
Celkem    418 531 418 531 

Identifika�ní ozna�ení akcií Spole�nosti podle mezinárodního systému �íslování je ISIN: CS0008446753 
(418 530 ks) a 770980000572 (1 ks). 

Akcie spole�nosti jsou p�ijaty k obchodování na trhu organizovaném Burzou cenných papír� Praha, a.s. (na 
volném trhu) a RM–Systémem, a.s. 

Ve�ejností bylo k 31. 12. 2010 drženo 418 531 kus� akcií (2009: 418 531 ks), z toho 71,68% (300 000 ks) bylo 
k 31. 12. 2010 drženo spole�ností INVEST KAPA, a.s., Slovenská republika. 

15 Kapitálové fondy a nerozd�lené zisky 

 

Zákonný 
rezervní 

fond 

Jiné 
fondy 

Oce�ovací 
rozdíly z 

p�ecen�ní 

Nerozd�lený 
zisk/ztráta Celkem 

Stav k 1.1.2009 53 697 2 062 (4 646) 424 049 475 162 
P�eklasifikace a p�esuny 822  4 646 (822) 4 646 
�istý zisk za dané období    38 481 38 481 

Stav k 31.12.2009 54 519 2 062 0 461 708 518 289 
P�eklasifikace a p�esuny 1 924   (1 924) 0 
�istý zisk za dané období    (255 946) (255 946) 

Stav k 31.12.2010 56 443 2 062 0 203 838 262 343 
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16 Obchodní a jiné závazky 
 2010 2009 
Obchodní závazky 0 14 190 
P�ijaté zálohy 0 12 918 
Závazky k zam�stnanc�m 0 9 715 
Sociální a zdravotní pojišt�ní 0 4 579 
Da�ové závazky 23 754 903 
Jiné závazky 0 572 
Reálná hodnota derivát� 0 1 129 
Výdaje p�íštích období a dohadné ú�ty pasivní 0 4 602 
 23 754 48 608 

 

S ohledem na krátkou dobu splatnosti vykázaných závazk� je jejich vykázaná nominální hodnota považována za 
reálnou hodnotu k datu ro�ní ú�etní záv�rky. Spole�nost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší než 5 let, 
veškeré závazky jsou splatné do 1 roku. 
 
K 31. 12. 2010 Spole�nost eviduje pouze závazky z titulu dan� ve výši 23 754 tis. K� (v roce 2009 903 tis. K�). 
Da�ový závazek je tvo�en p�evážn� z titulu dan� z p�evodu nemovitosti (23 737 tis. K�) a je splatný v prvním 
pololetí roku 2010. Tento závazek byl vypo�ítán na základ� znaleckého posudku sestaveného pro pot�eby 
vy�íslení dan� z p�evodu nemovitosti.  

17 Odložená da� 
Odložená da�ová pohledávka a závazek se vykazují v zapo�tené výši v souladu s IFRS, pokud existuje 
vymahatelné právo zapo�íst b�žnou da�ovou pohledávku s b�žným da�ovým závazkem a pokud se odložená 
da� vztahuje ke stejnému Finan�nímu ú�adu. 

Významné pohyby v odložené dani: 
 2010 2009 
Stav k 1. Lednu 62 247 63 540 
Zaú�tovaný odložený da�ový náklad / výnos (62 247) (2 383) 
Zaú�tovaný odložený náklad / výnos z p�ecen�ní majetku a závazk� do vlastního 
kapitálu 0 1 090 
Stav k 31. Prosinci 0 62 247 

 

Pohyby v odložených da�ových závazcích a pohledávkách b�hem období: 

 
 Rychlejší da�ové odpisy Celkem 
Stav k 1. 1. 2009 65 691 65 691 
Odložený da�ový výnos (náklad) (2 317) (2 317) 
Stav k 31. 12. 2009 63 374 63 374 
Odložený da�ový (výnos) náklad (63 374) (63 374) 
Stav k 31. 12. 2010 0 0 
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Oce�ovací 
rozdíly z 
p�ecen�ní 

Dopad dotací na 
po�ízení 

dlouhodobého 
majetku 

Ostatní 
rezervy Celkem 

Stav k 1. 1. 2009 1090 741 320 2 151 
Odložený da�ový výnos (náklad) -1 090 0 0 -1 090 
Oprava po�áte�ního z�statku 0 (56) 122 66 
Stav k 31. 12. 2009 0 685 442 1 127 
Zm�na stavu vykázána ve vlastním kapitálu 0 (685) -442 (1 127) 
Odložený da�ový výnos (náklad) 0 0 0 0 
Stav k 31. 12. 2010 0 0 0 0 

 
Vzhledem k prodeji podniku byly veškeré základny pro odloženou da� použity pro stanovení základu dan� 
z p�íjmu na aktuální období. Spole�nosti vzniká potencionální odložená da�ová pohledávka z titulu zaplacení 
dan� z p�evodu nemovitosti a z da�ové ztráty roku 2010 v souhrnné výši 11 milion� K�. S ohledem na zásadu 
opatrnosti nebyla aktivována odložená da�ová pohledávka. 

18 Rezervy 
 

  
Ekologické 

rezervy 
Ostatní 
rezervy Celkem 

Stav k 31. 12. 2009   577 2 327 2 904 
Tvorba rezerv  97 0 97 
�erpání rezervy b�hem období  (674) (2 327) (3 001) 
Neupot�ebená �ást rezerv  0 0 0 
Stav k 31. 12. 2010   0 0 0 

 

 
 2010 2009 
Celkový rozbor rezerv   
Dlouhodobé rezervy 0 577 
Krátkodobé rezervy 0 2 327 
 0 2 904 

 

V roce 2010 došlo k rozpušt�ní veškerých rezerv spole�nosti. V souvislosti s prodejem podniku spole�nosti 
Radonové Lázn� Jáchymov a.s. pominuly d�vody pro tvorbu rezerv. Toto bylo p�evedeno na novou spole�nost.   
Ostatní rezervy tvo�ilo p�íslušenství odm�n odvozených od dosaženého hospodá�ského výsledku a nár�st 
nevy�erpané dovolené v aktuálním období. 

Ekologické rezervy se skládají ze dvou samostatných rezerv tvo�ených podle atomového zákona. Spole�nost 
provozovala D�l Svornost, který byl využíván pro �erpání radonové vody k láze�ským terapiím. Atomový 
zákon stanovuje provozovateli povinnosti p�i vy�azování radioaktivních pracoviš� z provozu. Podle sou�asných 
p�edpoklad� (nejlepší možný odhad k datu ro�ní ú�etní záv�rky) bude d�l v provozu do roku 2300. V roce 2005 
byla aktualizována projektová studie odhadu náklad� na vy�azování, podle které se p�edpokládá, že náklady na 
vy�azování tohoto dolu dosáhnou �ástku 20,4 mil. K�. Dále spole�nost v rámci láze�ských procedur používá 
rádiové tuby. Podle sou�asných p�edpoklad� budou tyto tuby používány do roku 2050. Odhad náklad� na 
vy�azení ze studie z roku 2003 je stanoven v celkové výši 0,6 mil. K�. Hodnota vykázané rezervy odpovídá 
diskontované hodnot� t�chto budoucích náklad�. 
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19 Tržby 
 
 2010 2009 
Lé�ení, stravování, ubytování 448 376 454 705 
Nájemné 4 373 4 448 
Tržby za zboží 10 976 11 858 
Ostatní 7 399 6 209 
 471 124 477 220 

 

20 Materiálové náklady, spot�eba energií a služeb 
 
 2010 2009 
Spot�eba potravin 39 773 37 776 
Ostatní režijní materiál 28 183 27 748 
Spot�eba plynu 224 247 
Ostatní energie 48 853 45 294 
Opravy a udržování 10 994 11 576 
Náklad na praní, �išt�ní a úklid 7 080 7 056 
Ostatní služby 33 242 33 288 
 168 349 162 985 

21 Osobní náklady 
Náklady 2010 2009 
Mzdové náklady 140 752 129 854 
Sociální a zdravotní pojistné 43 674 40 045 
Ostatní sociální náklady 346 1 677 
 184 772 171 576 
Pr�m�rný po�et zam�stnanc�   
Zdravotníci 160 175 
THP 64 36 
Další (skladníci, údržba apod.) 387 392 

Celkem 611 603 

 

22 Ostatní provozní náklady  
 2010 2009 
Dan� a poplatky 398 945 
Neuplatn�ná da� z p�idané hodnoty 24 296 30 667 
Ostatní pojišt�ní 2 089 1 592 
Bankovní poplatky 1 289 1 359 
Zm�na stavu rezerv (2 231) 823 
Zm�na stavu opravných položek 186 (15) 
Ostatní (3 807) (1 075) 
 22 220 34 296 
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Spole�nost p�ijala v roce 2010 dotace na úhradu provozních náklad� v celkové výši 3 600 tis. K� 
(2009: 995 tis. K�). 

23 Finan�ní náklady 
 2010 2009 
Nákladové bankovní úroky 0 0 
Výnosové bankovní úroky 1 559 1 528 
 1 559 1 528 

24 Zisk (ztráta) z kursových rozdíl� 
 2010 2009 
Realizované kursové zisky/ (ztráty) 4 035 (935) 
Nerealizované kursové zisky/ (ztráty) 0 (122) 
Zm�na hodnoty derivát� k obchodování 1 129 (1 795) 
Zm�na hodnoty derivát� k zajišt�ní reálných aktiv 0 (594) 
 5 164 (3 446) 

25  Zisk (ztráta) z prodeje podniku 
 
V období 2010 byl prodán podnik Spole�nosti, vice informací viz. Bod 5.. Struktura zisku (ztráty) z prodeje 
podniku je následující: 
 
Položka 2010 
Prodejní cena podniku: 699 984 
Peníze a pen�žní ekvivalenty k datu prodeje: (204 799) 
Z�statková cena dlouhodobých aktiv: (832 694) 
P�evád�né rezervy: 3 001 
Ostatní složky pracovního kapitálu: 2 936 
Da� z p�evodu nemovitostí: (23 737) 
Zisk (ztráta) z prodeje podniku (355 309) 

26 Dan� z p�íjm� 
 2010 2009 
Náklad na da� z p�íjm� právnických osob (249) (8 096) 
Náklad spojený s odloženou daní 62 247 2 383 
 61 998 (5 713) 
   
 2010 2009 
Vazba mezi ú�etním ziskem a da�ovým základem     
Zisk/(ztráta) p�ed zdan�ním (317 944) 44 194 
Da� tuzemskou da�ovou sazbou 19% / 20 % 60 409 (8 839) 
Da�ový efekt neda�ových náklad� a p�íjm� (100) (108) 
Rozdíl v kalkulaci splatné dan� na rok 2009 (249) 0 
Rozpušt�ní odložené dan� z titulu prodeje podniku 1 938 0 
Zm�na odložené dan� z titulu zm�ny sazeb dan� (vykázáno ve výsledku období) 0 3 234 
Celkový náklad na da� 61 998 (5 713) 
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Efektivní da�ová sazba 19% 13% 

 

Spole�nost v roce 2010 dosáhla celkového záporného da�ového základu a tak není vykázána žádná splatná da� 
z titulu pokra�ující ani ukon�ené �innosti. 

27 Zisk na akcii 
Zisk na akcii je vypo�tený jako podíl �istého zisku p�íslušejícího akcioná��m Spole�nosti a váženého pr�m�ru 
po�tu akcií. 
 2010 2009 
Zisk b�žného roku (tis. K�) (255 946) 38 481 
Vážený aritmetický pr�m�r akcií (ks) 418 531 418 531 
     
Zisk na akcii (K�) (611,53) 91,94 

 

Spole�nost neemitovala ve vykazovaném období žádné nástroje, které jsou p�em�nitelné na kmenové akcie ani 
nerealizovala opce nebo jiná práva, ani nevydala kmenové akcie p�i spln�ní smluvn� daných podmínek. 
V d�sledku výše uvedeného je z�ed�ný zisk shodný se základním a není vykázán jako samostatná položka. 

V k 31.12. 2010 došlo k prodeji podniku spole�nosti Radonové Lázn� Jáchymov a.s. a v souvislosti s touto 
operací došlo ke zp�tnému odkupu akcií.  

Spole�nost splnila svou informa�ní povinnost v��i �NB dne 15. listopadu 2010, když zaslala na �NB oznámení 
o konání mimo�ádné valné hromady v�etn� návrhu smlouvy o prodeji podniku. Sou�asn� spole�nost zaslala  
16. listopadu 2010 na Burzu Cenných Papír� v Praze oznámení o konání mimo�ádné valné hromady. 

Navíc spole�nost zve�ejnila zám�r o prodeji na svých internetových stránkách, inzerátem v Hospodá�ských 
novinách a inzerátem v obchodním v�stníku. 

K datu sestavení ú�etní záv�rky jsou akcie spole�nosti na burze neobchodovatelné a spole�nost zve�ejnila 
nabídku na zp�tný odkup akcií za cenu 1 628 K�/akcii. 

28 Dividendy na akcii 
V roce 2010 ani v roce 2009 nebyly schváleny valnou hromadou k výplat� žádné dividendy. 

29 Podmín�né závazky 
Ochranný svaz autorský vymáhá po Spole�nosti doplatek na autorských právech za roky 2009 a 2010. Celková 
výše nárokované �ástky �inní 487 tis. K� v�etn� náklad� na právní zastupování. 

Spole�nost podala odpor proti platebnímu rozkazu vydaného krajským soudem v Plzni a tak je v celé záležitosti 
vedeno soudní �ízení. Jako žalovaná strana bude ve sporu nadále vystupovat nabyvatel podniku,  a.s. Radonové 
lázn� Jáchymov , na kterého spolu ostatními neve�ejnými závazky p�ešel uvedený spor spole�n� s podnikem.  

30 Transakce se sp�ízn�nými stranami 
Sp�ízn�nými osobami se rozumí spole�nost a ostatní spole�nosti Skupiny PENTA INVESTMENTS, �lenové 
p�edstavenstva Spole�nosti, �lenové dozor�í rady Spole�nosti, osoby blízké t�mto �len�m a spole�nosti se 
stejnými �leny vedení. 
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Transakce se sp�ízn�nými stranami: 

a) prodej zboží a služeb spole�nostem Skupiny PENTA INVESTMENTS nebyl realizován  

b) nákup zboží a služeb nebyl realizován  

c) k rozvahovému dni nemá ú�etní jednotka žádné pohledávky ani závazky ke spole�nostem Skupiny PENTA 
INVESTMENTS (2009: žádné vztahy) 

d) odm�ny klí�ových �len� vedení  

 
 2010 2009 
Mzdy 17 742 7 235 
Ostatní pln�ní 213 178 
DR 180 180 
P�edstavenstvo 180 180 
 18 315 7 773 

V roce 2009 zahrnovalo klí�ové vedení 4 osoby, v roce 2010 pak 8 osob  ( první linie �ízení). 

 

31 Odm�ny statutárnímu auditorovi 
 

Odm�ny statutárními auditorovi jsou ve výši 298 tis.K� za audit ú�etní záv�rky spole�nosti na rok 2010. 

32 Události po datu rozvahového dne 
 

K datu sestavení ú�etní záv�rky jsou akcie spole�nosti na burze neobchodovatelné a spole�nost zve�ejnila 
nabídku na zp�tný odkup akcií za cenu 1 628 K�/akcii. 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by m�ly významný dopad na ú�etní záv�rku, a 
které by vyžadovaly úpravu údaj� vykázaných k 31. 12. 2010 nebo samostatné zve�ejn�ní. 

 

 

Schváleno ke zve�ejn�ní dne: 29.3.2011 

 

 

  ………………………………… 

  Statutární orgán: 


