
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2014

Obchod

Rok 2014 znamenal pro naši společnost opět změny v zastoupení jednotlivých klientel. Novela Indikačního 
seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči měla být upravena ve prospěch pacientů k 1. 4. 2014, 
avšak k tomuto nedošlo a celá legislativa byla připravena k revizi s platností až od 1. 1. 2015. Nicméně 
pojištěnecký trh se oživil, mediální zájem vzbudil v občanech naději, že lázně „na křížek“ opět fungují. 
Rovněž vzrostla benevolence pojišťoven v prodlužování pobytů. V roce 2013 činili pojištěnci 36%
z celkového počtu klientů, v roce 2014 se podíl zvýšil na 40%. Naše aktivity směrem k samoplátecké 
tuzemské i zahraniční klientele se nadále úspěšné rozvíjely. Cizinci u nás realizovali o 14% více klientodnů 
než v roce 2013.

Na německém trhu neustává tlak na úroveň cen. Tradiční německá klientela též stárne, a proto její 
přirozený úbytek se snažíme nahradit novými „mladými seniory 65+“. Zúčastnili jsme se veletrhů a 
prezentací jak s našimi obchodními partnery, tak se zástupci města či kraje. Zaznamenali jsme celou řadu 
nových klientů, avšak klesající trend pokračoval i nadále.

Slibně rostoucí počty klientodnů z rusky hovořících teritorií negativně zasáhla politická krize Rusko -
Ukrajina a ekonomické problémy provázené oslabením rublu. Výsledek na úrovni 8% propadu oproti roku 
2013 hodnotíme za dané situace jako dobrý. Rusky mluvící klientela využívala u nás nejen léčení 
dospělých, ale i dětí, díky vynikajícím výsledkům léčby opakovaně.  

Arabská klientela se oproti roku 2013 výrazně navýšila a to o 48%. Nejčetnější byla skupina klientů 
z Kuvajtu následovaná Saudskou Arábií. Nárůst počtu klientů z těchto teritorií se stal v období před 
komunálními volbami terčem různých extrémních názorů a celá záležitost se značně medializovala. To nás 
velmi poškozovalo v očích našich klientů.

Ekonomika

V roce 2014 jsme ve srovnání s rokem předchozím dosáhli výrazně lepšího provozního výsledku 
hospodaření (+52,6 mil. Kč) díky nárůstu tržeb, zejména za prodej vlastních služeb (lázeňská péče). Oproti 
loňskému roku jsme také zaznamenali lepší finanční výsledek hospodaření (+9,4 mil. Kč) a celkově tak 
dosáhli výsledku hospodaření za běžnou činnost na úrovni 53,2 mil. Kč, což je o 52,3 mil. Kč lepší než 
v roce 2013.  

Hodnocení

Statutární ředitel hodnotí rok 2014 jako velice úspěšný. I v roce 2015 se zaměříme na dosažení kladného 
hospodářského výsledku a na maximalizaci hodnoty našich akcionářů. 

Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti byla projednána a schválena správní radou
společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s. dne 27. 3. 2015.
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