
LÁzNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázné Libverda 82
46264

ZAPIS O JEDNANI RADNE VALNE HROMADY
lÁzľĺĚ LtBVERDA, a.s.

dne 23. ć,ervna2021
v Praze 4, ZáviŠova 66/13

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách společnosti
a dále zaslanou vŠem akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - přĺloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 'l: Valnou hromadu zahájila v 10.00 hodin předsedkyně představenstva
společnosti lng. lrena Špačková. Přivítala přítomné a oznámila, Že organizačním a technickým
zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTlN, a.s.

Poté předala slovo lng. Miroslavu ternému.

lng. Miroslav Černý oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin.
Přĺtomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupujĺ akcie, jejichŽ jmenovitá hodnota představuje
98,07 % základního kapitálu akciové společnosti LÁZNĚ LIBVERDA. Valná hromada byla
usnášeníschopná.
viz - přĺloha zápisu č. 2

K bodu programu č,. 2 a 3: lng. Černý navrhl přítomným akcionářům schválĺt jednací a
hlasovacĺ řád, ktený navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrŽeli při prezenci, a zvolit orgány valné
hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen lng. Miroslav lerný,
zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu lng' AleŠ Babor a lng. Libuše Vojáčková a
skrutátorem Bc. Mańin Černý.

Vzhledem k tomu, Že nebyly podány jiné návrhy či protinávrhy, vyzval lng' Miroslav Černý
k hlasování

Na hlasovacím lístku ,,A" hlasovali akcionářĺ o schválenĺ jednacího a hlasovacího řádu dle
návrhu představenstva a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacĺho a hlasovacího řádu
hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a
skrutátora hlasovalo vŽdy 100 % přítomného poětu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle
předloŽeného návrhu představenstva'
viz - přĺloha zápisu č. 3



K bodu programu č.4: Předseda valné hromady konstatoval, Že výroční zpráva včetně ročnĺ
účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora a zprávy o propojených osobách byly uveřejněny na
webových stránkách společnosti a byly akcionářům k dispozici v zákonem stanovené lhůtě v sídle
společnosti a na valné hromadě.
viz - přĺloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady uvedl, Že také Zprávu dozorÖĺ rady o kontrolní
činnosti V roce 2020 a stanovisko k řádné Účetnízávěrce včetně výroku auditora a rozdělenÍvýsledku
hospodařenĺ za rok2020 mĄi akcionáři k dispozici.
viz - přĺloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 6: Návrh usnesení na schválení řádné Účetní závěrky přednesl z pověření
představenstva lng. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavnou ke dni 31. 12.2020,
která byla ověřena auditorem Rs AUDlT, spol' s r. o., lČ 46963421se sídlem lbsenova 124t11,638 oo
Brno dne 21. dubna2021.

Vzhledem k tomu, Že nebyly podány żádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady
k hlasovánÍ.

Na hlasovacím lĺstku ,,B" hlasovali akcionáři o schválení řádné účetni závěrky za rok2020. Pro
hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou ÚěetnÍ závěrku za rok 2020 dle předloŽeného návrhu
představenstva.
viz - přĺloha zápisu č. 3

K bodu programu ě. 7: Návrh usnesení na schválení návrhu na vypořádání hospodářského
výsledku za r' 2020 přednesl z pověření představenstva lng. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje rozhodnutÍ o rozdělení výsledku hospodařeni za r.2020 takto
vykázaný výsledekhospodařenizar'2020,tj. ziskpozdanění vevýŠi 10 137777,11 Kčpřevéstna
Účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 23 238 802,46 Kč, takŽe výsledek hospodařenĺ minulých
let bude činĺt 33 376 579,57 Kč.

Vzhledem k tomu, Že nebyly podány Žádné protĺnávrhy, vyzval předseda valné hromady
k hlasování.

Na hlasovacím lístku uC" hlasovalĺ akcionáři o schválení rozhodnutĺ o vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2020. Pro hlasovalo 100 o/o přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle
předloŽeného návrhu představenstva'
viz _ přĺloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady lng. Miroslav Černý přednesl návrh usnesení
na schválenĺ určení auditora společnostĺ za Účetní období od 1. 1.2021 do 3'ĺ. 12.2021 firmu: RS
AUDlT, spol. s r. o., lČ 46963421se sÍdlem lbsenova 124t11, 638 00 Brno.

)



Vzhledem k tomu, Že nebyl podán Žádný jĺný návrh či protinávrh, vyzval předseda valné
hromady akcionáře k hlasování'

Na hlasovacím lĺstku,,D" hlasovaliakcionářio schválenĺ určenÍ auditora. Pro hlasovalo 100 %
přĺtomného poětu hlasů'

Valná hromada schválila urěení auditora dle předloŽeného návrhu představenstva.
viz _ přĺloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukoněil v 10.10
hodin

Dne 23. ěervna2021

Předseda

Zapisovatelka

ověřovatelé zápisu Za4
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Přílohy:
1. Kopie oznámenÍ o konání valné hromady
2. Prezenčnĺ listiny akcionářů a protokolo prezenci provedené v 10'00 hod.
3. Protokoly o výsledcích hlasovánÍ na hlasovacĺch lĺstcích uA', uB", uC", uD"
4. Zpr áv a představenstva
5. Zpráva dozorčĺ rady
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POZVANKA
Představenstvo obchodní společnosti

LAZNE LIBVERDA, a.s.
se sĺdIem v Lázních Libverda č.p. 82, Psc 463 62, lč: 44569505,

spisová značka: B 2o8 vedená u Kľajského soudu v Ústí nad Labem,
(dále také jen ,,Společnost")

svolává

RADNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 23. června 2021 v í0 hodin

na adrese Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, Psc í40 oo,
v zasedacĺ mĺstnosti společnosti LE GYGNE sPoRTlF GROUPE a.s.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. KaŽdý
akcionář musÍ při zápisu prokázat svoji totoŽnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má kaŽdá
osoba, která je zapsaná V seznamu akcionářů společnosti LÁzNĚ LtBVERDA, a.s. ke dni konání valné
hromady. Fyzické osoby se prokáŽí občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáŽĺ plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, v plné moci musĺ být jednoznačně uveden rozsah
zástupcova oprávněnĺ. Je-li akcionářem právnická osoba, pak jejÍ zástupce předloŽí při prezenci
oběanský průkaz nebo pas a platný výpis z obchodního rejstřĺku, ne starší neŽ tři měsÍce, nebo jiné
listiny, které prokazujÍ právní subjektivĺtu právnické osoby a osoby oprávněné za nijednat. Nebude-li
osobně přítomen statutárnĺ zástupce právnické osoby, prokáŽe se zmocněnec úředně ověřenou plnou
mocÍ, ze které bude jednoznaěně vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo vĺce valných
hromadách.
Náklady spojené s Úěastí na řádné valné hromadě si hradÍ kaŽdý účastník sám.

Pořad jednání řádné va!né hromady:

1. ZahĄeni valné hromady.
2. SchváleníjednacÍho a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání výročnĺ zprávy včetně řádné účetni závérky, zprávy auditora, zprävy o vztazích mezi

propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti spoleěnosti a stavu jejího
majetku zarok2020.

5. ProjednánÍ zprávy dozorčí rady o kontrolnĺ činnosti, o výsledcÍch přezkoumánĺ řádné úěetnízávěrky
za rok 2020 včetně výroku auditora, zprávy o vztazich mezi propojenými osobami a zprávy
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a stanovĺsko k návrhu
na vypořád án í hospodářského výsled ku za rok 2020.

6. SchválenÍ řádné účetni závěrky společnosti zarok2020.
7. RozhodnutÍ o rozdělení výsledku hospodaření za Účetní období 2020.
8' Rozhodnutí o urěenÍaudĺtora pro společnost LÁZNĚ LlBVERDA, a.s.
9. Závěr.



Návrh usnesení valné hľomadv k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednacÍ a hlasovacĺ řád valné hromady

ZdŮvodnění k bodu 2:

Schválením jednacĺho a hlasovacĺho řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na
jednánÍvalné hromady a dalŠích zúčastněných osob, postup při hlasovánÍa rozhodovánĺvalné hromady
a vyhotovenízápisu o valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 3:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápĺsu a osobu pověřenou sčítáním hlasů
(skrutátora).

Zdůvodnění k bodu 3:

Valná hromada v souladu s ust. $ 422 zákona ě,.9012012 Sb. o obchodních spoleÖnostech a druŽstvech
(zákon o obchodnĺch korporacÍch) je povinna zvolit své orgány. osoby navrŽené za členy orgánů budou
způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

Návrh usnesenĺ valné hromadv k bodu 4:

Valná hromada bere na vědomĺ Výroční zprávu včetně řádné Účetní závěrky, zprávy audĺtora, zprávy
o vztazlch mezi propojenými osobami a zprávy představensfua o podnikatelské čĺnnosti společnosti
a stavu jejího majetku za ÚčetnÍ obdobÍ 2020.

Zdůvodněnĺ k bodu 4:

Výroění zpĺává včetně řádné Účetnĺ závěrky, zpráva auditora, zpráva o vztazĺch mezi propojenými
osobami a zpräva představensfua o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejĺho majetku je
akcionářům předkládána na základě ust. $ 436 odst. 2 zákona č,' 9012012 Sb' o obchodních
společnostech a druŽstvech (zákon o obchodnĺch korporacĺch). o této zprávě se nehlasuje.

Vyjádření k bodu 5:

AkcionářůmbudevsouladuspoŽadavkem$83odst. 1,s447odst.3a$449odst. 1zákonać,.9012012
Sb. o obchodnĺch společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích) předneseno vyjádření
dozorčí rady k řádné účetnÍ závěrce za rok 2020 včetně výroku auditora, zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami a zpĺävě představenstva o podnikatelské činnosti spoleěnosti a stavu jejĺho
majetku a stanovisko k návrhu na vypořádánÍ hospodářského výsledku za rok2020' o tomto vyjádření
se nehlasuje.

Návrh usnesenĺ k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční úěetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2020, která byla
ověřena auditorem, a to společností RS AUDlT spol. s r'o., lbsenova 124111, Brno, dne 21.dubna2021:

Hlavní údaje z řádné úěetní závěrky
spoleěnosti LÁzNĚ LIBVERDA, a.s. za rok2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem
- stálá aktiva
- oběŽná aktiva
- časové rozlišení

46 148
2 145

43 519
484

Pasiva celkem
- vlastnÍ kapĺtál
z toho základnĺ kapitál

- cizi zdroje

46 148
40 291

6 385
5 857
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Zvýkazu zisků a ztrát:
Čisty obrat za rjčetnĺ období
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněnÍm
Výsledek hospodařenÍ za účetnĺ obdobĺ

89 998
79 895
10 103
10 138

Zdůvodnění k bodu 6:

Schválení koneěné účetní zävěrky je v souladu s obecně platnou právní úpravou

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 7:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělenĺ výsledku hospodařenĺ za rok 2020 takto:

vykäzaný výsledek hospodařen] za rok 2021, Í!. zisk po zdanění ve výŠi 10 137 777,11 Kč převést na
účet nerozděleného zisku minulých let ve výŠi 23 238 802,46 Kč, takŽe výsledek hospodaření minulých
let bude ěinit 33 376 579,57 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představensfuo valné hromadě navrhuje, Že výsledek hospodařenÍ za Účetní obdobĺ roku 2020 bude
převeden účet nerozděleného zisku minulých let, takŽe celkový výsledek hospodaření minulých let bude
činit celkem 33 376 579,57 Kč.

Návrh usnesení valné h k bodu I
Valná hromada schvaluje nezávislého externĺho auditora společnosti na úěetnĺ období od 1.1.2021 do
31.12.2021firmu: RS AUDlT, spol. s r.o., lČ 4696342'|, se sÍdlem lbsenova 124111, 638 00 Brno.

Zdůvodnění k bodu 8:

Podle zákona ö. 93/2000 sb., o auditorech v platném zněnĺ, je určenĺ auditora v působnosti valné
hromady. Navrhovaná auditorská firma splňuje poŽadavky vyplývajĺc! ze zákona, zpracovávala Účetnĺ
audit Společnosti jiŽ v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámena s potřebami a historií
Společnosti a jejÍm fungovánĺm.

Výroční zprávaspoleěnostiza rok 2020, včetně kompletní účetní závěrky aZpłávy o vzájemných
vztazich mezi propojenými osobami společnosti za rok 2020 a další dokumenty a informace
týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle spoleěnosti ode dne 23. 5. 202'l, a to
v pracovnĺch dnech od 9.00 do í5.00 hodin do dne konání valné hromady. Akcionář má právo
nah!édnout do výše uvedených dokumentů v sídle spoleěnosti í měsíc před datem konání valné
hromady společnosti. Tyto dokumenty budou rovněE nejpozději od 23. 5.2021 umístěny na
webových strá n kách společnosti http ://www.lazne_Ii bve rda.czl .

Představen stvo spoleěnosti
LÁzNĚ LlBVERDA, a.s'

J



úzNĚ I-leveRDA, a.s.
se sídlem č,'p' 82,46362 Lázně Libverda

valná hromada konaná 23.6.2021 od 10:00 hodin
Zasedacĺ místnost společnosti, ZáviŠova 66/13' 14000 Praha 4 - Vinohrady

Kontrola usnášenĺschopnosti Valné hromady

)

Základní kapitál společnosti činí :

Základní kapitál sníżený o akcie bez hlasovacÍho práva činí

6 3B5 300'00 Kč

6 3B5 300'00 Kč

Konéc sestavy

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:04 hodin bylo zjištěno

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupenÍ na základě písemné plné moci přĺtomni akcionáři vlastnící akcie v hodnotě

6 262 100'00 Kč

To představuje 98,07 %, základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnáśet, pokud přĺtomnĺ akcionáři majĺ akcie,

jejichŽ jmenovitá hodnota přesahuje 50'00 % základního kapitálu společnostĺ.

Valná hromada tedy je schopna se usnášet'

Tisk Emitsnt 2003

stránka: 1 23.6.2021 10:00:18
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t-ÁzľĺĚ LlsvenDA, a's'

se sídlem č'p. 82' 46362 Lázně Libverda

valná hromada konaná 23.6'2021 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závišova 66/1 3, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Listina přítomných

L 52562Ĺ Vojáčková Libuše Ing. Blanická 15, Praha
Zarogistroval akcie

61860042 LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Závišova 66/13,14000 Praha 4
61860042 LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Závišova 66/13,14000 Praha 4
61860042 LE CYGNE SPORTIF GROUPE a,s' Závišova 66/13,14000 Praha 4
61860042 LE CYGNE SPoRTIF GRoUPE a.s. Závišova 66/13,14000 Praha 4

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:

6 164 000,00Kč
400,00 Kč
100,00 Kč

97 600,00Kč
6 262 100,00 Kč

v průuěnu valné hromady byly cetkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě

a valné hromady

%
zapisovatel

262 100,00 Kč

Tisk Emitent 6.0Konec sestavy

stránka: 1 23.6.2021 10:1 1:19



Usnesení č.

úzNĚ LlevenDA, a's'
se sídlem č.p.82' 46362Lázné Libverda

valná hromada konaná 23.6.2021 od 10:00 hodin

Zasedací místnost společnosti, ZáviŠova 66/13' 14000 Praha 4 - Vinohrady

Usnesenĺ valné hromady

1 Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Usnesenĺ musí být schváleno
Během hlasovánÍ bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
pro

Proti
ZdrŽelo se
Neodevzdaných

Usnesenĺ bylo přijato

Usnesení č. 2 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno
Během hlasovánĺ bylo přÍtomno:

Výsledky hlasování:
pro

Proti
ZdrŽelo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato'

Usnesení č'

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasovánÍ:
Pro
proti

ZdrŽelo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba dvou ověřovatelů zápisu

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přĺtomno:

Výsledky hlasování:
pro

Proti
ZdrŽelo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato'

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářťl

62 621'00 hlasů.

62 62'ĺ ,00 hlasťl
0,00 hlasů

0,00 hlasů
0'00 hlasů

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
62 62'l ,00 hlasů.

62 621,00 hlasů
0'00 hlasů
0,00 hlasú
0'00 hlasů

3 Volba zapisovatele valné hromady

100,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

100,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

100,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

100,0000
0,0000
0,0000
0,0000

nadpoloviční většinou hlasů přĺtomných akcionářů
62 62'l 

'00 
hlasů.

62 621,00 hlasů

0'00 hlasů

0,00 hlasů

0'00 hlasů

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
62 621 ,00 hlasů.

62 621,99 hlasťl

0,00 hlasů

0'00 hlasů

0,00 hlasü

o/o

%

%
o/o

stránka: 1 23.6.2021



Usnesenívalné hromady

Usnesení č.

Usnesenĺ musÍ být schváleno
Během hlasovánĺ bylo přÍtomno:

Výsledky hlasovánĺ:
Pro
Proti
ZdrŽelo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato'

Usnesení č.

Usnesení musĺ být schváleno
Během hlasovánĺ bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrżelo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Určenĺ auditora

Usnesenĺ musĺ být schváleno
Během hlasovánÍ bylo přítomno:

Výs|edky hlasování:
Pro
Proti
ZdrŽelo se
Neodevzdaných

UsnesenÍ bylo přijato

osoby pověřené sčítáním hlasü

Konsc sostavy

5 Volba osob pověřených sčÍtánÍm hlasů

Usnesenĺ musĺ být schváleno
Během hlasování bylo přĺtomno:

Výsledky hlasovánÍ:
Pro
Proti
ZdrŽelo se
Neodevzdaných

o usnesení se nehlasovalo.

Usnesenĺ č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za ĺok2020

nadpolovičnĺ většinou hlasů přítomných akcionářú

62 621,00 hlasů.

0,00 hlasů
0'00 hlasů
0'00 hlasťl

62 621,00 hlasů

nadpoloviční většinou hlasů přĺtomných akcionářü
62 62'l ,00 hlasťl.

62 621,00 hlasü
0,00 hlasir

0,00 hlasů
0,00 hlasů

nadpolovičnĺ většinou hlasů přítomných akcionářů
62 621'00 hlasŮ'

62 621 ,00 hlasťl
0,00 hlasü

0,00 hlasů
0,00 hlasů

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářťl

62 621,00 hlasů.

62 621'00 hlasů

0'00 hlasü

0,00 hlasir
0'00 h|asů

7 Schválení rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za období 2020

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

100,0000 %

100,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

't00,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

100,0000 %

0,0000 %

0,0000 %

0,0000 %
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LÁZNĚ LlBVERDA, a.s. lČ 44569505

stav k 31.12.2019
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LAZNE LIBVERDA, a.s
ZPRÁVA PŘEDsTAVENsTVA o PoDNIKATELsKÉ clľĺlĺosľl

sPoLEcNosTl lÁzľĺĚ LIBVERDA, a.s.
A STAVU JEJĺHo MAJETKU zA RoK 2o2o

Hospodaření společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, ä.S. V roce 2o2o bylo poznamenané
celosvětovou pandemií covlD-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2' Yláda České
republĺky vydávala v průběhu celého roku řadu usnesenía opatřeníza Úöelem ochrany zdravÍ
obyvatel Ceské republiky, jeŽ měla za následek budto úplné uzavření nebo omezení
podnikání. Pro lázeňskázařízení měl tento stav za následek krátkodobé uzavření lázni a dále
po většinu roku jejĺch omezený provoz, coŽ se odrazilo v inkasu trżeb za zboží a sluŽby ve výši
81,5 mil. Kč, které poklesly proti roku 2019 o téměř 11 mil. Kč. K realizaci tźeb napomohla
vládní dotace CoVlD-Lázně, program vyhlášený ministerstvem pro místní rozvoj na období
1.7.'31'12.2020 týkající se dotace slevových voucherů ve výši 4.000,- Kč klientům lázni za
určených podmínek, která přinesla tżby ve výši 5,6 mil. Kč. Dále spoleÖnost čerpala dotace
covlD - Ubytování v celkové částce 5,8 mil' Kč a dotace Antivirus na úhradu mzdových
nákladů a odvodů za zaměstnance V částce 2,6 mil. Kč. Výše hospodářského výsledku za rok
2020, kteým byl zisk po zdanění 10.138 tis. Kč, tak byla ovlivněna nejen öerpáním vládních
dotačních programů, ale i slevou na pachtovném ve výši 2,6 mil. Kč od mateřské společnosti
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

Celková výše aktiv a jejich základní členění (údaje v tis. Kö)

stav k 31j2.2020
Aktiva netto celkem 46148 37 540
z toho: stálá aktiva 2145 2 593

oběŽná aktĺva 43 519 34 566

Vzhledem k tomu, Že společnost není vlastníkem areálu lázni a provozuje jej na základě
pachtovní smlouvy uzavřené s majitelem, mateřskou společností LE CYGNE SPORT|F
GRoUPE a.s., její aktiva jsou tvořena především peněżními prostředky, které öinily
k 31 .12.2020 částku 34,6 mil. Kč.

Vlastní kapitál proti roku 2020 vzrostl o více jak 10 mil. Kč a činí 40.291 tĺs. Kč. Pozitivní vývoj
struktury pasiv byl ovlivněn nejen kladným hospodářským výsledkem, ale také poklesem
krátkodobých závazkŮ z obchodních vztahů.

Hlavním akcionářem společnosti LAZNĚ LIBVERDA, a.s. je nadále společnost LE CYGNE
SPORTIF GROUPE a.s., jejíŽ podíl na základním kapitálu společnosti k 31 .12.2020 č;ini
98,07o/o' Vlastní akcie společnost nevlastní.

K datu sepsánítéto zprávy koronavirová pandemie včetně vládních omezujících opatřenĺtrvá,
jsou nadále omezeny trŽby nejen od klientů pojišťoven, ale především od samoplátců



LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. lČ 44569505

a spoleönost je ve ztrátě' Představenstvo společnosti není schopno reálně naplánovat
hospodářský výsledek pro rok 2021, avšak s vyuŽitĺm vlastních finančních zdrojů a čerpánĺm
dalších vládních dotací, překlene tuto situaci a nebude tak ohroŽeno nepřetżité trvání
společnosti.

V Lázních Libverda dne 16. dubna2021

lng' lrena Špačková
předseda představenstva

ńzruĚ LIBVERDA, a.s

,' ti

lng'''';ąn Hamáček
m ístopředsęda představenstva

LAZNE LIBVERDA, a.s.

2



ńzruĚ LIBVERDA, a.s., lČ 445 69 5o5

Zpráva dozorčí rady
Společnosti LÁZĚ LleveRDA, a.s. o kontrolní činnosti, o výsledcĺch
přezkoumání řádné úěetní uzávěľky za ľok 2020 včetně zprávy
auditora, o vztazich mezi propojenými osobami a ke zprávě
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2020 a stanovisko k návrhu na vypořádání
hospodářského výsIedku za rok 2020.

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LlgveRoA, a.s. zasedala V roce 2O2O v souladu s platnými
stanovami, téŽ společně s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2020 vykonávala svou dozorčí činnost dle stanov
společnosti a dohlíŽela na řádný výkon působnosti představenstva společnosti' Na sých
zasedáních se dozorčí rada zabývala kontrolou plnění úkolů představenstva evidovaných
v zápisech z jeho jednání. Společná zasedání dozorčí rady a představenstva společnosti
umoŽňovala bezprostředně se zabývat konkrétní činností představenstva společnosti a její
kontrolou, Své dotazy a připomínky k plněníjednotlivých úkolů představenstva tak uplatňovala
ĺhned při projednávání konkrétních bodů pracovního programu a měla tak vliv na jejich plnění.
Při těchto průběŽných kontrolách neshledala dozorčí Žádné závaznĄší nedostatky v činnosti
představenstva společnosti. Zvýšenou pozornost přitom věnovala personální problematice
společnosti, kontrole stavu závazkŮ a pohledávek po lhůtě splatnosti a průběŽným
hospodářským výsledkům společnosti' Při výkonu své dozorčí funkce se vŽdy řídila obecně
platnými právními předpĺsy, stanovami společnosti a usneseními schválenými valnou hromadou
společnosti.

Dozorčí rada se pravidelně v průběhu roku 2020 společně s představenstvem zabývala
kontrolou smlouvy o poskytování sluŽeb výkonného -ŕízeni, která byla uzavřena dne 1 1. 9' 2019
se společností Campa Capital Management s.r.o., lc 288 75 796.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku
včetně příslušných účetních výkazŮ k datu 31' 12' 2020, stejně jako Zprávu o vzájemných
vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2020 sestavenou podle $ 82, odst.1 zákona
č,. 90ĺ2012 sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů a rovněŽ
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok2020.
Při této kontrole konstatovala, ie neshledala Žádné závady a Že uvedené údaje souhlasí se
skutečností.

Dozorčí rada společnosti se ztotoŽňuje s pozitivním výrokem auditora k řádné účetnízávěrce
a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Doporučujeme proto této řádné valné
hromadě schválit řádnou roční účetní závěrku společnosti LÁZNĚ L|BVERDA, a.s. za rok 2O2O
a dle návrhu představenstva vykázaný zisk ve výši 10.137.777,11 Kč převést na účet
nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 23. 6.2021

Seidl
Piedseda
LAZNE LI

rady

-'t

Dipl.Kfm.

BVERDA, a.s.
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Návrh
Usnesení řádné valné hromady

společnosti lÁzľĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda ,lěz 44569505,

konané dne 23. 6.2021v ĺ0.00 hodin
v Praze 4, Závišova 66/13

o schválení řádné úcetní závérky za rok 2020

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LlgvenoA, a.s. předkládá valné hromadě Společnosti

ke schválení toto usnesení

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Spotečnosti lÁzruĚ
LIBVERDA, ä.S. sestavenou ke dni 31. 12. 2020, která byla ověřena nezávislým
auditorem lng. Josefem Riesnerem, RS Audit, spol. s r.o., tbsenova í 24t11, Brno,
dne 2í. dubna 2021.

V Praze dne 23. června 2021

mt
n Hamáček

představenstva
ńzruĚ LIBVERDA, a.s.

lng. lrena Špačková
předseda představenstva
nzľĺĚ LlBVERDA, a.s
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Návrh
Usnesení řádné va!né hromady

společnosti lÁzľĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem ć,.p.82,463 62 Lázně Libverda, lČ: 44569505,

konané dne 23. 6.2021v í0.00 hodin
v sídle společnosti LE GYGNE sPoRTlF GROUPE a.s.

Závišova 66/í3, Praha 4 - Vinohrady

Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření
za účetní období 2020

Představenstvo společnosti mzNĚ LlBVERDA, a.s. předkládá valné hromadě akcionářů

společnosti LAzľĺĚ LIBVERDA, a.s. tento návrh na rozdělení hospodářského výsledku za

rok2020.

1. Výsledek hospodaření k 3í .12.2020 po zdanění
2. Nerozdělený zisk minulých let

10137 777,',l1Kć
23 238 802'46 Kč

3. Výsledek hospodaření minulých let 33 376 579'57 Kč

Představenstvo společnosti LAzruĚ LlBVERDA, a.s. navrhuje vykázaný výsledek

hospodařeni zarok2020, a to zisk po zdaněnĺ ve výši 10137777,1í Kč (ř.1) převést na

účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 23 238 802,46 Kč (ř.2), takŽe výsledek

hospodaření minulých let bude činit 33 376 579,57 Kč (ř.3).

Y Praze 23. června2021

lng.,Jan Hamáček
ístopředseda představenstva
ńŻNĚ LIBVERDA, a.s.

m
lng. lrena Špačková

předseda představenstva
LAZNE LIBVERDA, a.s.
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Návrh
Usnesení řádné valné hromady

spotečnosti lÁzľĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda,lć:44569505,

konané dne 23. 6.2021v í0.00 hodin
v Praze 4, Závišova 66/13

o určení auditora společnosti

Představenstvo společnosti ńzľĺĚ LIBVERDA, a.s. navrhuje valné hromadě společnosti

schválit toto usnesení o určení auditora:

Řaona valná hromada společnosti LAzľĺĚ LIBVERDA, a's. se sídlem ć.p. 82, 463 62 Lázně

Libverda' lČ: 44569505, schvaluje podle ust. $ 17 odst. 1zák. č.93/2oo9 Sb', o auditorech

a o změně někteých zákonů v platném zněnĺ, nezávislého externího auditora společnosti na

účetní období od 1.1 . 2021 do 31 .12'2021, a to:

lng. Tomáše Kondra
RS AUDIT, spol. s r.o.

se sídlem lbsenova 124l1'l,638 00 Brno
lč:4696342í

V Praze 23. ć'ervna2021

,Ą
'ŕł /iĺ/
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lngi Ján Hamáček
m ístopřédśeda představenstva

LAZŃĚ LlBVERDA, a.s.

lng. lrena
předseda představenstva
LAZNE LIBVERDA, a.s.


