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Lázně Teplice v Čechách a.s. 

Teplice 

                                                                             

      V Ústí nad Labem 17. dubna 2020 

 

Vážení,  

 

předkládám Vám znaleckou zprávu o výsledku přezkoumání projektu fúze společnosti 

Lázně Teplice v Čechách a.s., IČO 44569491, se společností Klinika CLT, spol. s r.o.,  

IČO 25049127. 

 

Zúčastněnými společnostmi na Fúzi sloučením jsou: 

Nástupnická společnost: 

obchodní firma: Lázně Teplice v Čechách a.s. 

sídlo:   Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 

identifikační číslo: 44569491 

právní forma:  akciová společnost 

Zanikající společnost: 

obchodní firma:  Klinika CLT, spol. s r.o. 

sídlo:   Teplice, Laubeho náměstí 227/2, PSČ 415 01  

identifikační číslo: 25049127 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

 

Nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti. 

 

V souladu s § 28 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev jsem byla Usnesením č. j. 24 Nc 3302/2020-6 Krajského soudu v Ústí 

nad Labem jmenována znalcem pro přezkoumání projektu fúze a pro zpracování znalecké 

zprávy o fúzi.  

 

Tímto Vám zadanou zprávu předkládám. 

 

 

Ing. Lenka Išová 
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1. Základní informace 

1.1 Zadání 

 

1.1.1 Znalecký úkol 

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 24 Nc 3302/2020-6 jsem byla 

jmenována znalcem přezkoumání projektu fúze a pro zpracování znalecké zprávy o fúzi.  

 

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní 

věci 

navrhovatele: Lázně Teplice v Čechách a.s., IČO 44569491 (dále „společnost“) 

sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 41538 

za účasti:  Ing. Lenka Išová, znalec, IČO 10248755 

sídlem Ústí nad Labem, Šrámkova 3414/64 

o návrhu na jmenování znalce takto: 

I. Soud jmenuje Ing. Lenku Išovou znalcem za navrhovatele pro přezkoumání 

projektu fúze navrhovatele se společností Klinika CLT, spol. s r.o., sídlem 

Laubeho náměstí 227/2, 415 01 Teplice, IČO 25049127, a zpracování znalecké 

zprávy o fúzi. 

 

1.1.2 Navrhovatel  

Lázně Teplice v Čechách a.s. 

Mlýnská 253 

415 38 Teplice 

 

1.2 Zdroje informací  

 

1.2.1 Podkladové materiály 

Veřejné zdroje Lázně Teplice v Čechách a.s. 

• Úplný výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 207, Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ 445 69 491, ze dne  

14. 03. 2020 
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• Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (výpis 

platných), oddíl B, vložka 207, Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ 445 69 491, ze dne  

14. 3. 2020 

• Sbírka listina obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ 445 69 491, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z veřejné části Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb,  

Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ 445 69 491, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, Lázně Teplice v Čechách a.s.,  

IČ 445 69 491, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES, Lázně Teplice v Čechách a.s., 

IČ 445 69 491, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z registru Plátci daně z přidané hodnoty, DIČ CZ44569491 Právnická osoba, 

Lázně Teplice v Čechách a.s., ze dne 14. 3. 2020 

• Výstup z insolvenčního rejstříku Lázně Teplice v Čechách a.s., ze dne 14. 3. 2020 

• Výstup z insolvenčního rejstříku, IČ 445 69 491, ze dne 14. 3. 2020 a z 5. 4. 2020 

• Úřad průmyslového vlastnictví, rešerše průmyslových práv, vlastník nebo původce 

nebo licencient nebo provozovna Lázně Teplice v Čechách, ze dne 14. 3. 2020 

• Centrální registr dodací IS CEDR III, Lázně Teplice v Čechách, ze dne 14. 3. 2020 

• CZ.NIC, Výpis z registru doménových jmen .cz, identifikátor lazneteplice.cz, ze dne  

14. 3. 2020 

• Finanční výkazy a účetní závěrka 

- Výroční zpráva 2014 

- Zápis z řádné valné hromady konané dne 19. 6. 2015 

- Výroční zpráva 2015 

- Zápis z řádné valné hromady konané dne 24. 6. 2016 

- Výroční zpráva 2016 

- Zápis z řádné valné hromady konané dne 23. 06. 2017 

- Výroční zpráva 2017 

- Zápis z řádné valné hromady konané dne 1. 6. 2018 

- Výroční zpráva 2018 

 

Veřejné zdroje Klinika CLT, spol. s r.o. 

• Úplný výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 15102, Klinika CLT spol. s r.o., IČ 250 49 127, ze dne 14. 3. 2020 
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• Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (výpis 

platných), oddíl C, vložka 15102, Klinika CLT spol. s r.o., IČ 250 49 127, ze dne  

14. 3. 2020 

• Sbírka listina obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

Klinika CLT spol. s r.o., IČ 250 49 127, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z veřejné části Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb,  

Klinika CLT spol. s r.o., IČ 250 49 127, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, Klinika CLT spol. s r.o.,  

IČ 250 49 127, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES, Klinika CLT spol. s r.o.,  

IČ 250 49 127, ze dne 14. 3. 2020 

• Výpis z registru Plátci daně z přidané hodnoty, DIČ CZ2549127 Právnická osoba, 

Klinika CLT spol. s r.o., ze dne 14. 3. 2020 

• Výstup z insolvenčního rejstříku Klinika CLT spol. s r.o., ze dne 14. 3. 2020 

• Výstup z insolvenčního rejstříku, IČ 250 49 127, ze dne 14. 3. 2020 a z 5. 4. 2020 

• Úřad průmyslového vlastnictví, rešerše průmyslových práv, vlastník nebo původce 

nebo licencient nebo provozovna Klinika CLT spol. s r.o., ze dne 14. 3. 2020 

• CZ.NIC, Výpis z registru doménových jmen .cz, identifikátor klinikaclt.cz, ze dne  

14. 3. 2020 

• Finanční výkazy a účetní závěrka 

- Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2014 

- Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2014 

- Návrh jednatele společnosti na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za účetní   

  období roku 2014 

- Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2015 

- Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

- Návrh jednatele společnosti na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za účetní  

  období roku 2015 

- Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

  Klinika CLT, spol. s r.o. (účetní období roku 2015) 

- Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2016 

- Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

- Návrh jednatele společnosti na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za účetní  

  období roku 2016 
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- Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

  Klinika CLT, spol. s r.o. (účetní období roku 2016) 

- Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2017 

- Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

- Návrh jednatele společnosti na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za účetní  

  období roku 2017 

- Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

  Klinika CLT, spol. s r.o. (účetní období roku 2017) 

- JUDr. Jitka Satrapová, notářka v Teplicích, notářský zápis NZ 10/2018, změna  

  zakladatelské listiny 

- Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2018 

- Zpráva o vztazích za období od 1. 01. 2018 do 31. 12. 2018 

- Návrh jednatele společnosti na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za účetní  

  období roku 2018 

- Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

  Klinika CLT, spol. s r.o. (účetní období roku 2018) 

 

Podklady poskytnuté společností Lázně Teplice v Čechách a.s. 

• Lázně Teplice v Čechách Výroční zpráva 2019, ze dne 27. 3. 2020 

• Ing. Petr Duchek, auditor, Lázně Teplice v Čechách a.s. Zpráva auditora, účetní 

závěrka a výroční zpráva k 31. prosinci 2019, ze dne 27. 3. 2020 

• Ing. Petr Duchek, auditor, Lázně Teplice v Čechách a.s. Zpráva auditora a zahajovací 

rozvaha k 1. lednu 2020, ze dne 27. 3. 2020 

• Projekt fúze sloužením, Lázně Teplice v Čechách a.s. /nástupnická společnost/  

a Klinika CLT, spol. s r.o. /Zanikající společnost/, datum vyhotovení projektu  

27. 3. 2020 

• Finanční výkazy k 31. 12. 2019 auditované (Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku  

a ztráty v plném rozsahu, Přehled o peněžních tocích – výkaz Cash-flow, Přehled  

o změnách ve vlastním kapitálu /individuální/), soubor excel 

• Příloha k účetní závěrce, Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019 

• Zahajovací rozvaha, soubor excel 

• Komentář k zahajovací rozvaze, Zahajovací rozvaha k rozhodnému dni 1. 1. 2020 
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Podklady poskytnuté společností Klinika CLT, spol. s r.o. 

• Ing. Petr Duchek, auditor, Klinika CLT, spol. s r.o. Zpráva auditora a účetní závěrka 

k 31. prosinci 2019, ze dne 27. 3. 2020 

• Finanční výkazy k 31. 12. 2019 auditované (Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku  

a ztráty v plném rozsahu, Přehled o peněžních tocích – výkaz Cash-flow, Přehled  

o změnách ve vlastním kapitálu /individuální/), soubor excel 

• Příloha k účetní závěrce, Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019 

 

1.2.2 Makroekonomické predikce, analýzy vývoje 

 

Zveřejněné před Rozhodným dnem 

• Colliers International, Czech Republic Market Overview Quarter 2/2019, The CEE 

Investment Scene Q1-Q3 2019 

• Ministerstvo financí České republiky, Makroekonomická predikce České republiky, 

listopad 2019 

• Česká národní banka, Zpráva o inflaci IV/2019 z 14. 11. 2019 (data k 25. 10. 2019); 

Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích, Data za čtvrtletí 2019/3  

z 2. 10. 2019, Aktuální prognóza ČNB z 8. 11. 2019 

• ING, Directional Economics EMEA 5. 11. 2019 

• Československá obchodní banka, a.s., Ranní káva_Hrozí nákaza z Německa_final  

18. 10. 2019 

• Raiffeisenbank a.s., Strategie Česká republika 30. 9. 2019 

• UniCredit, Czech Economic Quarterly December 12, 2019  

• International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2019 

• Evropská komise, Economic forecast for Czechia Autumn 2019, European Economic 

Forecast Autumn 2019 7. 11 2019  

• Makroekonomická prognóza České bankovní asociace, 24. 10. 2019 

• Český statistický úřad, Vývoj českého trhu práce 3. 9. 2019 

 

1.2.3 Zákonné normy a metodická východiska 

 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle stavu k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2020 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle stavu k 1. 1. 2019  

a k 1. 1. 2020 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle stavu k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2020 
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• Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, podle stavu 

k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2020 

• International Valuation Standards Council, International Valuation Standards 2017  

• TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations, European Valuation  

Standards 2012 

• Český účetní standard pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem 

 

1.3 Prohlášení zhotovitelky 

 

Prohlašuji, že nejsem podjatá ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících. 

 

Prohlašuji, že jsem znalcem nezávislým na Zúčastněných společnostech, a že se 

v současnosti ani v blízké budoucnosti nebudu podílet na žádné transakci týkající se tohoto 

ocenění ani z žádné takové transakce nebudu mít prospěch. 

 

Upozorňuji, že tato znalecká zpráva může být použita pouze pro výše zmíněný účel. 

Zpráva nesmí být ani jako celek ani jako jednotlivé části kopírována či rozmnožována  

pro jiné účely bez mého předchozího písemného souhlasu. Interpretace a použití výsledků 

zprávy úzce souvisí s účelem jejího zpracování. 

 

1.4 Předpoklady a omezující podmínky 

 

Při získávání materiálů nezbytných pro provedení zadání jsem nenarazila na žádné 

obtíže ani překážky. 

 

V souvislosti s touto zprávou jsem neprováděla zvláštní šetření k ověření pravosti 

veškerých informací. Údaje použité v posudku pocházejí z věrohodných zdrojů a u každého 

z použitých údajů nebo souboru údajů je vždy uváděn jejich zdroj. 

 

Předpokládám, že údaje obsažené v pokladech pro vyhotovení posudku jsou pravdivé 

a správné. Nepřebírám žádnou zodpovědnost za právní popis a právní záležitosti. 

Předpokládám, že vlastnické právo k majetku je správné a očekávám odpovědný výkon 

vlastnických práv. 
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Předpokládám plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy. 

Předpokládám, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, 

osvědčení, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv 

místního nebo státního úřadu, soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu  

a použití, na nichž je založen závěr obsažený v tomto posudku. 

 

Nepřebírám žádnou zodpovědnost za změny v tržních podmínkách, ke kterým došlo 

po Rozhodném dni. Zejména nepřebírám zodpovědnost za změny, ke kterým došlo v březnu 

2020 následkem rozhodnutí orgánů České republiky v souvislosti s pandemií COVID-19.  
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2. Nález 

2.1 Základní informace o společnosti Lázně Teplice v 

Čechách a.s.  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207. 

Datum vzniku a zápisu: 1. května 1992 

Obchodní firma: Lázně Teplice v Čechách a.s. 

Sídlo: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 41538 

Identifikační číslo: 445 69 491 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání:  poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče 

(preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční) při níž 

se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, 

a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicinských poznatků 

správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti 

s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany 

hostinská činnost 

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 

provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona  

o veřejných dražbách 

provozování telekomunikačních služeb 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

masérské, rekondiční a regenerační služby 
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Statutární orgán: 

Statutární ředitel: RADEK POPOVIČ, dat. nar. 28. prosince 1971 

Karoliny Světlé 2604, 415 01 Teplice 

Den vzniku funkce: 20. června 2014 

Způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. 

Správní rada:  

Předseda správní rady: RADEK POPOVIČ, dat. nar. 28. prosince 1971 

Karoliny Světlé 2604, 415 01 Teplice 

Den vzniku funkce: 20. června 2014 

Místopředseda správní 

rady:    Ing. MARCEL DOSTAL, dat. nar. 13. července 1969 

Högerova 1098/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

Den vzniku funkce: 24. června 2016 

Člen správní rady:  Ing. PETR PAVEL, dat. nar. 7. června 1968 

Těšínská cesta 2765, 415 01  

Den vzniku členství: 23. června 2017 

Prokura:   PETR KRATOCHVÍL, dat. nar. 28. listopadu 1975 

Zámecké náměstí 347/7, 415 01 Teplice 

Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, ke kterým 

dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která 

se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto 

oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 

Akcie: 279 825 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě  

ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti:  Základní jmění společnosti činí 279 825 000,- Kčs (slovy: 

dvěstesedmdesátdevětmiliónůosmsetdvacetpěttisíc).  

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je 

představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku 

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je 

obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního 

podniku Státní lázeňský ústav Teplice, s.p. 

Počet členů statutárního orgánu: 1 

Počet členů správní rady: 3 
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 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem 

podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech. 

 

Společnost je zapsána v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES. 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 

86100:   Ústavní zdravotní péče 

00:    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

463:    Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 

52210:   Činnosti související s pozemní dopravou 

5510:    Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

56100:   Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

61:    Telekomunikační činnosti 

74:    Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

74300:   Překladatelské a tlumočnické činnosti 

960:    Poskytování ostatních osobních služeb 

Statistické údaje 

Institucionální sektor:   podle ESA2010 

11002 – Nefinanční podniky soukromé národní 

Velikostní kat. dle počtu zam.: 250 - 499 zaměstnanců 

 

Společnost je zapsaná v registru živnostenského podnikání vedeném Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

Živnostenská oprávnění 

Živnostenské oprávnění č. 1: 

Předmět podnikání: Hostinská činnost 

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění:  20.01.1993 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce:   

Jméno a příjmení: Ing. Josef Kressl (1) 

    Ustanoven dne: 28.12.1994 

Živnostenské oprávnění č. 2: 
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Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Obory činnosti:  Zprostředkování obchodu a služeb 

Velkoobchod a maloobchod 

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě 

Ubytovací služby 

Překladatelská a tlumočnická činnost 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti 

Poskytování technických služeb 

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Vznik oprávnění:  23.12.1993 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č. 3: 

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění: 25.02.2009 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce:   

Jméno a příjmení: Irena Šanovcová (2) 

Živnostenské oprávnění č. 4: 

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 

Druh živnosti: Koncesovaná 

Vznik oprávnění:  29.10.1998 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č. 5: 
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Předmět podnikání: Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o 

veřejných dražbách 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění:  10.06.2010 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce:   

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Kratochvíl (3) 

Živnostenské oprávnění č. 6 

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění: 10.06.2010 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce:  

Jméno a příjmení: Jana Melicharová (4) 

Živnostenské oprávnění č. 7: 

Předmět podnikání: Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění: 10.06.2010 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  

Odpovědný zástupce:  

Jméno a příjmení: Zdeňka Gabrielová (5) 

Živnostenské oprávnění č. 8: 

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Druh živnosti: Koncesovaná 

Vznik oprávnění: 26.03.2014 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  

 

Provozovny k předmětu podnikání číslo 

1. Hostinská činnost 

Název: Císařské lázně 

Adresa: Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne: 20.01.1993 

Název: Lázeňský dům Beethoven 
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Adresa: Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne: 20.01.1993 

Název: Nové lázně 

Adresa: U Nových lázní 1101/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804937 

Zahájení provozování dne: 20.01.1993 

Název: Kamenné lázně 

Adresa: U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001805003 

Zahájení provozování dne: 21.03.2014 

 

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě  

Název:    Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001805003 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

Název:    Císařské lázně 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

Název:    Sadové lázně 

Adresa:   Rooseveltova 272/5, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804902 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

Obor činnosti:  Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti 

Název:    Císařské lázně 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 
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Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  23.01.2001 

Název:    Nové lázně 

Adresa:    U Nových lázní 1101/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804937 

Zahájení provozování dne:  23.01.2001 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  23.01.2001 

Název:    Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804953 

Zahájení provozování dne:  23.01.2001 

Obor činnosti:  Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  02.07.1993 

Název:    Císařské lázně 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  04.02.2000 

Název:    Nové lázně 

Adresa:    U Nových lázní 1101/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804937 

Zahájení provozování dne:  04.02.2000 

Název:    Sadové lázně 

Adresa:    Rooseveltova 272/5, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804902 

Zahájení provozování dne:  04.02.2000 

Název:    Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804953 

Zahájení provozování dne:  04.02.2001 
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Obor činnosti:  Ubytovací služby 

Název:    Nové lázně 

Adresa:    U Nových lázní 1101/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804937 

Zahájení provozování dne:  20.01.1993 

Název:    Sadové lázně 

Adresa:    Rooseveltova 272/5, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804902 

Zahájení provozování dne:  20.01.1993 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  20.01.1993 

Název:    Císařské lázně 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  20.01.1993 

Název:    Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804953 

Zahájení provozování dne:  20.01.1993 

3. Masérské, rekondiční a regenerační služby 

Název:    Nové lázně 

Adresa:    U Nových lázní 1101/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804937 

Zahájení provozování dne:  25.02.2009 

Název:    Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804953 

Zahájení provozování dne:  25.02.2009 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  25.02.2009 

Název:    Císařské lázně 
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Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  25.02.2009 

5. Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 

Adresa:   Mlýnská 253/2, 415 38, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804988  

Zahájení provozování dne: 10.06.2010 

6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

Adresa:    Mlýnská 253/2, 415 38, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804988 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

7. Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 

Název:    Císařské lázně 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

Název:    Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804953 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  10.06.2010 

8. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Název:    Nové lázně 

Adresa:    U Nových lázní 1101/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804937 

Zahájení provozování dne:  26.03.2014 

Název:     Kamenné lázně 

Adresa:    U Hadích lázní 1470/1, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804953 

Zahájení provozování dne:  26.03.2014 

Název:    Císařské lázně 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 
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Identifikační číslo provozovny: 1001804929 

Zahájení provozování dne:  26.03.2014 

Název:    Lázeňský dům Beethoven 

Adresa:    Lázeňský sad 613/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001804911 

Zahájení provozování dne:  26.03.2014 

Seznam zúčastněných osob 

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Kressl (1) 

Datum narození: 20.06.1983 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Irena Šanovcová (2) 

Datum narození: 14.09.1946 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Mgr. Petr Kratochvíl (3) 

Datum narození: 28.11.1975 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Jana Melicharová (4) 

Datum narození: 02.08.1956 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Zdeňka Gabrielová (5) 

Datum narození: 22.09.1965 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Radek Popovič (6) 

Datum narození: 28.12.1971 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Teplice 

 

Subjekt je zapsán v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. 

Název poskytovatele: Lázně Teplice v Čechách a.s. 

IČO:   44569491 

Adresa poskytování: Lázeňský sad 613/2, 41501 Teplice 

   U Hadích lázní 1470/1, 41501 Teplice 

Laubeho náměstí 227/2, 41501 Teplice 

U Nových lázní 1222/1, 41501 Teplice 

Forma péče:  Ambulantní 

Obor péče:  rehabilitační a fyzikální medicína 



 
 

 22 

lázeňská léčebně rehabilitační péče 

Oprávnění v krajích:  Ústecký kraj, platnost od 1. 1. 1990 

 

Údaje o subjektech DPH  

Údaje o subjektu DPH 

DIČ:    CZ44569491 Právnická osoba 

Obchodní firma / název:  Lázně Teplice v Čechách a.s. 

Sídlo: Mlýnská 253/2 

TEPLICE 

415 01 TEPLICE 1 

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 143/42, TEPLICE,  

tel. 417 551 111 

Údaje o nespolehlivém plátci DPH 

Nespolehlivý plátce:  NE  

Bankovní účty určené ke zveřejnění 

Datum zveřejnění  

515010363/2700    17.01.2017 

1077000425/5500    28.05.2013 

1077000417/5500   01.04.2013 

515010363/0300    01.04.2013 

CZ2627000000002113834676  17.01.2017 

01036280/0300    09.01.2014 

Údaje o registraci k DPH 

Typ registrace:   Plátce 

Registrace platná od:   01.01.1993 

Registrace platná do:    

 

Insolvenční rejstřík 

Příjmení/název:   Lázně Teplice v Čechách a.s. 

Údaje platné ke dni:   14.03.2020 – 14.03 

Počet nalezených dlužníků: 0 

IČ:     44569491 

Údaje platné ke dni:  14.03.2020 - 14.02 

Údaje platné ke dni:  05.04.2020 - 16.46 

Počet nalezených dlužníků: 0 
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2.2 Základní informace o společnosti Klinika CLT, spol. s r.o.  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15102. 

Datum vzniku a zápisu: 10. března 1999 

Obchodní firma: Klinika CLT, spol. s r.o. 

Sídlo: Laubeho náměstí 227/2, 415 01 Teplice 

Identifikační číslo: 250 49 127 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Hostinská činnost 

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci 

Kosmetické služby 

Anesteziologie a resuscitace (ambulantní, jednodenní) 

Ortopedie (ambulantní, jednodenní) 

Plastická chirurgie (ambulantní, jednodenní) 

Dermatovenerologie (ambulantní) 

Dětská neurologie (ambulantní) 

Otorinolaryngologie (ambulantní) 

Radiologie a zobrazovací metody (ambulantní) 

Urologie (ambulantní) 

Vnitřní lékařství (ambulantní) 

Neurologie (ambulantní) 

Neurochirurgie (ambulantní) 

Statutární orgán: 

Jednatel:   Mgr. ŠTĚPÁNKA ŘEHOLOVÁ, dat. nar. 28. září 1977 

Moravská 2267, 415 01 Teplice 

Den vzniku funkce: 21. června 2014 

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 

Společníci:  

Společník:  Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 445 69 491 

    Teplice, Mlýnská 253, PSČ 41538 

Podíl:   Vklad: 8 803 000,- Kč 
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   Splaceno: 100% 

   Obchodní podíl: 100% 

   Druh podílu: základní 

   Kmenový list: nebyl vydán 

Základní kapitál:  8 803 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti:  Počet členů statutárního orgánu: 1 

 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem 

podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech. 

 

Společnost je zapsána v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES. 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 

86210:   Všeobecná ambulantní zdravotní péče 

471:    Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

47730:   Maloobchod s farmaceutickými přípravky 

47740:   Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky 

5510:    Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

56100:   Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

66190:   Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 

74:    Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

86100:   Ústavní zdravotní péče 

96020:   Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 

Statistické údaje 

Institucionální sektor:   podle ESA2010 

11002 – Nefinanční podniky soukromé národní 

Velikostní kat. dle počtu zam.: 10 - 19 zaměstnanců 

 

Společnost je zapsaná v registru živnostenského podnikání vedeném Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

Živnostenská oprávnění 

Živnostenské oprávnění č. 1: 

Předmět podnikání: Hostinská činnost 

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění:  10.03.1999 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
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Odpovědný zástupce:   

Jméno a příjmení: Radomila Schmiedová (1) 

    Ustanoven dne: 28.12.1994 

Živnostenské oprávnění č. 2: 

Předmět podnikání:  Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci 

Druh živnosti:   Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění:   03.10.2001 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení:  Petr Markl (2) 

Živnostenské oprávnění č. 3: 

Předmět podnikání:  Kosmetické služby 

Druh živnosti:   Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění:   12.05.2003 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení:  Monika Veselá (3) 

Živnostenské oprávnění č. 4: 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Obory činnosti:  Nákup zdravotnické a jiné techniky včetně náhradních dílů 

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností 

uvedených v příl.č.1-3 zák. č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Poskytování ubytovacích služeb 

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služby v rámci 

živností volných 

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Vznik oprávnění:  10.03.1999 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení:  Ing. Dorothea Kresslová (4) 

 



 
 

 26 

Provozovny k předmětu podnikání číslo 

2. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Adresa: Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001596480 

Zahájení provozování dne: 03.10.2001 

3. Kosmetické služby 

Adresa: Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001596480 

Zahájení provozování dne: 12.05.2003 

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obor činnosti: Nákup zdravotnické a jiné techniky včetně náhradních dílů 

Adresa: Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001596480 

Zahájení provozování dne:  10.03.1999 

Obor činnosti:   Poskytování ubytovacích služeb 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001596480 

Zahájení provozování dne:  10.03.1999 

Obor činnosti:  Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností 

uvedených v příl.č.1-3 zák. č. 455/91Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Adresa:    Laubeho náměstí 227/2, 415 01, Teplice 

Identifikační číslo provozovny: 1001596480 

Zahájení provozování dne:  10.03.1999 

 

Seznam zúčastněných osob 

Jméno a příjmení:  Radomila Schmiedová (1) 

Datum narození: 12.11.1960 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Petr Markl (2) 

Datum narození: 13.03.1970 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Monika Veselá (3) 

Datum narození: 24.05.1976 

Občanství:  Česká republika 
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Jméno a příjmení:  Ing. Dorothea Kresslová (4) 

Datum narození: 03.07.1953 

Občanství:  Česká republika 

Jméno a příjmení:  Mgr. Štěpánka Řeholová (5) 

Datum narození: 28.09.1977 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Teplice 

 

Subjekt byl zapsán v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. 

Údaje o subjektech DPH  

Údaje o subjektu DPH 

DIČ:    CZ25049127 Právnická osoba 

Obchodní firma / název:  Klinika CLT, spol. s r.o. 

Sídlo: Laubeho náměstí 227/2 

TEPLICE 

415 01 TEPLICE 1 

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 143/42, TEPLICE,  

tel. 417 551 111 

Údaje o nespolehlivém plátci DPH 

Nespolehlivý plátce:  NE  

Bankovní účty určené ke zveřejnění 

Datum zveřejnění  

815059433/0300    01.04.2013 

Údaje o registraci k DPH 

Typ registrace:   Plátce 

Registrace platná od:   01.04.1999 

Registrace platná do:    

 

Insolvenční rejstřík 

Příjmení/název:   Klinika CLT, spol. s r.o. 

Údaje platné ke dni:   14.03.2020 – 14.39 

Počet nalezených dlužníků: 0 

IČ:     25049127 

Údaje platné ke dni:  14.03.2020 - 14.41 

Údaje platné ke dni:  05.04.2020 - 16.57 

Počet nalezených dlužníků: 0 
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2.3 Finanční údaje zúčastněných společností 

 

Účetní závěrky zúčastněných společností byly vypracovány v souladu se zákonem  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, a navazujícími českými 

účetními standardy.  

 

Závěrky společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. a konsolidované účetní závěrky  

za roky 2014 - 2019 byly auditovány. Všechny uvedené zprávy auditora obsahují výrok: 

„Výrok auditora bez výhrad“. Zprávy za roky 2014 - 2018 jsou zveřejněny ve Sbírce listin 

Obchodního rejstříku. 

 

Závěrka společnosti Klinika CLT, spol. s r.o. za rok 2019 byla auditována. Zpráva 

auditora obsahuje výrok: „Výrok auditora bez výhrad“. 

 

Následující tabulky obsahují finanční údaje zúčastněných společností  

ve zjednodušené formě. Úplné znění závěrek za 2019 je připojeno k této znalecké zprávě.  

 

 

 

 

 

V tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby 366 523 337 326 300 040 308 072 362 366

Výsledek hospodaření po zdanění 59 281 37 013 16 199 17 050 12 939

Dlouhodobý majetek 429 850 423 094 461 128 716 178 707 941

Oběžná aktiva 150 525 159 690 205 281 96 047 151 835

Aktiva celkem 582 061 583 501 667 618 813 038 860 952

Vlastní kapitál 476 109 507 525 523 821 541 126 554 515

Dluhy a závazky 104 545 74 491 142 470 270 307 303 563

Zaměstnanci 362 366 360 359 395

Lázně Teplice v Čechách a.s.   Vývoj základních ekonomických ukazatelů

V tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby 17 872 14 086 12 600 11 387 9 976

Výsledek hospodaření po zdanění 2 753 165 150 266 -2 666

Dlouhodobý majetek 5 587 5 488 5 126 5 807 5 442

Oběžná aktiva 10 461 10 375 10 608 10 910 8 166

Aktiva celkem 16 249 16 046 15 871 16 801 13 636

Vlastní kapitál 14 418 14 583 14 733 14 999 12 333

Dluhy a závazky 1 647 1 162 965 1 552 1 258

Zaměstnanci 10 10 9 10 8

Klinika CLT, spol. s r.o.   Vývoj základních ekonomických ukazatelů
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2.4 Základní parametry fúze 

 

Projekt fúze sloučením byl vyhotoven osobami zúčastněnými na fúzi podle českého 

práva v souladu s ust. § 14, § 70 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Projekt fúze sloučením byl vyhotoven 

Nástupnickou společností a Zanikající společností a byl schválen statutárním orgánem 

Nástupnické společnosti dne 27. 3. 2020 a statutárním orgánem Zanikající společnosti dne 

27. 3. 2020.  

 

Zúčastněnými společnostmi na fúzi sloučením jsou  

obchodní firma:  Lázně Teplice v Čechách a.s. 

sídlo:    Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 

identifikační číslo:  44569491 

právní forma:   akciová společnost 

obchodní rejstřík:  vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

    oddíl B, vložka 207 

jako Nástupnická společnost 

a 

obchodní firma:  Klinika CLT, spol. s r.o. 

sídlo:    Teplice, Laubeho náměstí 227/2, PSČ 415 01  

identifikační číslo:  25049127 

právní forma:   společnost s ručením omezeným 

obchodní rejstřík:  vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 15102 

jako Zanikající společnost. 

 

Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s. je jediným společníkem společnosti Klinika 

CLT, spol. s r.o. a celý vklad jediného společníka na základní kapitál společnosti Klinika CLT, 

spol. s r.o. byl v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Klinika CLT, 

spol. s r.o. zcela splacen. 

 

Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s. jako nástupnická společnost a společnost 

Klinika CLT, spol. s r.o. jako zanikající společnost mají v úmyslu provést Fúzi sloučením  

za podmínek dále stanovených obecně závaznými právními předpisy a Projektem fúze 

sloučením. 
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Projev vůle provést fúzi sloučením: 

Zanikající společnost a Nástupnická společnost provádí Fúzi sloučením za podmínek 

dále stanovených obecně závaznými právními předpisy podle Projektu fúze sloučením. 

 

Fúzí sloučením dochází v souladu s ust. § 61 Zákona o přeměnách k zániku Zanikající 

společnosti a přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost; 

Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li 

zvláštní zákon něco jiného. Rovněž práva a povinnosti Zanikající společnosti přecházejí  

v souladu s ust. § 178 odst. 2 Občanského zákoníku na Nástupnickou společnost. 

 

Právní účinky Fúze sloučením nastávají v souladu s ust. § 59 odst. 1 Zákona  

o přeměnách dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

Ocenění jmění Zanikající společnosti, zpráva o přeměně a znalecká zpráva o fúzi: 

Zanikající společnost není povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce  

ve smyslu ust.  § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách, protože při Fúzi sloučením nedochází  

ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti. 

Jmění Zanikající společnosti se neoceňuje. 

 

Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající 

společnosti, zpráva o přeměně se nezpracovává. 

 

Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost je společností s ručením omezeným  

a Nástupnická společnost je jejím jediným společníkem a Nástupnická společnost jako jediný 

společník Zanikající společnosti nepožádala o přezkoumání Projektu fúze znalcem pro fúzi, 

znalecká zpráva o fúzi se nevyžaduje. 

 

Projekt fúze dle ust. § 112 a násl. Zákona o přeměnách přezkoumá za každou  

ze zúčastněných akciových společností znalec pro fúzi jmenovaný pro tu kterou zúčastněnou 

společnost nebo znalec pro fúzi jmenovaný pro všechny zúčastněné společnosti, a to  

na základě společné žádosti těchto zúčastněných společností a zpracuje o výsledku 

přezkoumání písemnou zprávu o přezkoumání projektu fúze (znalecká zpráva o fúzi). 

Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je akciovou společností a nejsou k dispozici 

souhlasy všech akcionářů podle § 117 Zákona o přeměnách, znalecká zpráva o fúzi je 

vypracována. 
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Rozhodný den fúze: 

Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2020. 

 

Konečné účetní závěrky, zahajovací rozvaha a rozdělení zisku: 

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností jsou v souladu s ust. § 11 odst. 1 

Zákona o přeměnách ve spojení s ust. § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestaveny jako 

řádné účetní závěrky ke Dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tj. k 31. prosinci 2019,  

a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy ověřeny auditorem. 

 

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti je v souladu s ust § 176 odst. 2 

Občanského zákoníku sestavena k Rozhodnému dni fúze, tj. k 1. lednu 2020, a je v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy ověřená auditorem. Zahajovací rozvaha Nástupnické 

společnosti k 1. 1. 2020 obsahuje výrok: „Výrok auditora bez výhrad“. 

 

K zahajovací rozvaze je v souladu s ust. § 11b Zákona o přeměnách připojen 

komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty 

položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností nebo jak jinak  

s nimi bylo naloženo. 

 

Následující tabulka obsahuje finanční údaje ze zahajovací rozvahy Nástupnické 

společnosti ve zjednodušené formě. Úplné znění zahajovací rozvahy k 1. 1. 2020 je 

připojeno k této znalecké zprávě.  

 

 

 

Výměnný poměr akcií, pravidla postupu při jejich výměně a ostatní práva: 

Nástupnická společnost na svůj základní kapitál ve výši 279 825 000,- Kč (slovy dvě 

stě sedmdesát devět milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých) emitovala celkem  

V tis. Kč k 1.1.2020

Stálá aktiva 687 283

Oběžná aktiva 159 695

Časové rozlišení aktiv 1 204

Aktiva celkem 848 182

Vlastní kapitál 540 748

Cizí zdroje 304 515

Časové rozlišení pasiv 2 919

Pasiva celkem 848 182

Nástupnická společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.   

Údaje ze zahajovací rozvahy
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279 825 ks (slovy dvě stě sedmdesát devět tisíc osm set dvacet pět kusů) kmenových akcií 

na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun 

českých) každé jedné akcie, přičemž žádná z těchto akcií není přijata k obchodování  

na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 

Emisní kurs všech akcií emitovaných na základní kapitál Nástupnické společnosti byl  

v souladu se zákonem a stanovami Nástupnické společnosti zcela splacen.  

 

Základní kapitál zanikající společnosti ve výši 8 803 000,- Kč (slovy osm milionů osm 

set tři tisíce korun českých) byl vytvořen vkladem Nástupnické společnosti ve výši  

8 803 000,- (slovy osm milionů osm set tři tisíce korun českých), který připadá na základní 

obchodní podíl Nástupnické společnosti ve výši 100 %. Vklad na základní kapitál Zanikající 

společnosti byl v souladu se zákonem a stanovami Zanikající společnosti zcela splacen.  

 

Nástupnická společnost je a ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku 

rovněž bude jediným společníkem zanikající společnosti. Podíl na zanikající společnosti proto 

nepodléhá výměně za podíl na Nástupnické společnosti a z téhož důvodu Projekt fúze 

sloučením neobsahuje údaje uvedené v ust. § 70 odst. 1 písm. b) a e), ust. § 88 odst. 1  

a ust. § 100 odst. 1 písm. a) a b) Zákona o přeměnách. 

 

Akcionářům Nástupnické společnosti v souvislosti s Fúzí sloučením nevzniká právo 

odprodat akcie Nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu Projekt fúze sloučením neobsahuje 

údaje uvedené v ust. § 100 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách. 

 

Akcionářům Nástupnické společností v souvislosti s Fúzí sloučením nevzniká právo  

na doplatek. 

 

Protože podíl Nástupnické společnosti na zanikající společnosti není zastaven, 

nepoužije se ustanovení o přechodu zástavního práva k účastnickým cenným papírům  

při fúzi ve smyslu ust. § 40 a násl. Zákona o přeměnách. V případě, kdy by byly zastaveny 

akcie Nástupnické společnosti, realizace fúze neovlivní existenci zástavních práv k těmto 

cenným papírům.  
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Základní kapitál Nástupnické společnosti, vliv Fúze sloučením na akcie dosavadních 

akcionářů Nástupnické společnosti: 

Základní kapitál Nástupnické společnosti před Fúzí sloučením činí 279 825 000,- Kč 

(slovy dvě stě sedmdesát devět milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých). Základní 

kapitál Nástupnické společnosti se při Fúzi sloučením nezmění, tj. nedojde ani k jeho 

zvýšení, ani k jeho snížení. 

 

Fúze sloučením rovněž nemá žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické 

společnosti, akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, štěpení, není snižována  

ani zvyšována jejich jmenovitá hodnota a nemění se ani jejich podoba, druh, forma nebo 

práva s nimi spojená. Z těchto důvodů neobsahuje Projekt fúze sloučením pravidla postupu 

při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty ve smyslu ust.  

§ 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách. 

 

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s Fúzí sloučením nevzniká povinnost vyměnit akcie 

Zúčastněných společností, není potřeba stanovit den, od kterého vzniká podíl na zisku 

akcionářům z vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva  

ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.  

 

Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi: 

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s Fúzí sloučením 

členům statutárního orgánu, statutárnímu řediteli, jednateli, ani členům dozorčí nebo 

správní rady, jakož ani žádným jiným třetím osobám žádné zvláštní výhody ve smyslu ust. 

§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách. 

 

Změna stanov Nástupnické společnosti: 

V souvislosti s Fúzí sloučením nedochází ke změnám stanov Nástupnické společnosti. 

 

Další ustanovení Projektu přeměny: 

 Projekt přeměny obsahuje další postupy a pravidla, které ovšem nejsou předmětem 

zkoumání znalce podle § 114 zákona 125/2008 o přeměnách obchodních společností  

a družstev, a proto je dále nekomentuji a nepřikládám k nim znalecké vyjádření. 

 

 Plné znění Projektu přeměny je uvedeno v příloze této zprávy.  
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3. Posudek 

3.1 Finanční situace Zúčastněných společností  

 

Pokud jde o finanční situaci Zúčastněných společností, vykazují zúčastněné 

společnosti na základě získaných finančních údajů ověřených auditorem kladnou hodnotu 

vlastního kapitálu. Zanikající společnost Klinika CLT, spol. s r.o. měla za rok 2019 záporný 

Výsledek hospodaření za účetní období ve výši -2 666 tis. Kč. Nerozdělený výsledek 

hospodaření minulých let byl ve výši 6 196 tis. Kč, postačoval tedy k vyrovnání záporného 

výsledku za rok 2019. 

 

Komentář k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti uvádí následující: 

„3.10. Vlastní kapitál 

 

Vlastní kapitál společnosti se skládá ze základního kapitálu a rezervního fondu, který 

společnost vykazuje a tvoří v režimu stanoveném stanovami společnosti a ostatními 

závaznými právními předpisy ČR, a nerozděleným ziskem minulých let, který byl ponechán 

valnou hromadou ve společnosti. Součástí nerozděleného zisku vykázaného k 1. 1. 2020 je  

i dopad fúze sloučením se zanikající společností popsaný níže. 

 

K 1.1.2020 se základní kapitál společnosti skládal z 279 825 ks akcií na jméno  

v listinné podobě, s nominální hodnotou 1 000 Kč. 

 

Zanikající společnost evidovala základní kapitál ve výši 8 803 tis. Kč, nerozdělený zisk 

minulých let ve výši 6 196 tis. Kč a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši  

– 2 665 tis. Kč. Mimo tyto položky neevidovala žádné jiné složky vlastního kapitálu.  

Vlastní kapitál zanikající společnosti byl kromě základního kapitálu (viz další odstavec) 

převzat do Nerozděleného zisku minulých let nástupnické společnosti.  

 

Nástupnická společnost evidovala majetkový vklad do zanikající společnosti ve výši 

63 273 tis. Kč, ke kterému vytvářela opravnou položku v celkové výši 37 173 tis. Kč. Tento 

vklad v netto výši 26 100 tis. Kč je tedy v rámci zahajovací rozvahy vyloučen proti 

základnímu kapitálu zanikající společnosti ve výši 8 803 tis. Kč a snížení další složky 

vlastního kapitálu nástupnické společnosti ve výši 17 297 tis. Kč, a to v položce Nerozdělený 

zisk minulých let. 
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Celkový dopad na vlastní kapitál nástupnické společnosti vzniklý vyloučením 

majetkového vkladu do zanikající společnosti a převzetím a reklasifikací položek vlastního 

kapitálu zanikající společnosti je tedy snížení v rozsahu 26 100 tis. Kč.“ 

 

Účetní závěrky včetně zpráv auditora neobsahují žádné informace o možném 

porušení principu prosperujícího podniku. 

 

3.2 Posouzení projektu znalcem  

 

Cílem této znalecké zprávy je posouzení podmínek stanovených Projektem přeměny. 

Úkolem znalce tak, jak je stanoveno v § 114 zákona č. 125/2008 sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, je následující: 

a) podat stanovisko k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplatky je vhodný  

a odůvodněný, 

b) uvést údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr akcií, 

c) vyjádřit se, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené, 

d) uvést údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z metod, jestliže 

bylo použito více metod; současně uvést stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána 

jednotlivým metodám při stanovení výměnného poměru, 

e) uvést, zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování. 

 

Nástupnická společnost je a ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku 

rovněž bude jediným společníkem zanikající společnosti. Podíl na zanikající společnosti proto 

nepodléhá výměně za akcie Nástupnické společnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný výměnný poměr podílu společníka Zanikající 

společnosti na Nástupnické společnosti, neprováděla jsem žádné posouzení ohledně toho, 

zda je výměnný poměr vhodný a odůvodněný. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný výměnný poměr podílu společníka Zanikající 

společnosti na Nástupnické společnosti, nebyly použity žádné metody ke stanovení 

výměnných poměrů podílů.  

 

Nebylo provedeno žádné ocenění jmění Zúčastněných společností, a tudíž 

nepředkládám žádné informace o obtížích při oceňování.  
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4. Závěr                                                                         

4.1 Odpovědi na otázky  

 

V souladu se svým jmenováním pro účely Fúze na základě rozhodnutí Krajského 

soudu v Ústí nad Labem č. j. 24 Nc 3302/2020-6 ze dne 10. března 2020, které nabylo 

právní moci 20. března 2020, jsem vypracovala tuto znaleckou zprávu za účelem analýzy 

podmínek stanovených v Projektu přeměny v souladu s ustanoveními zákona č. 125/2008 

Sb, o přeměnách obchodních společností a družstev.  

 

Po přezkoumání Projektu a po vyhodnocení informací ze všech dalších předložených 

podkladů jsem dospěla k následujícím závěrům: 

a) stanovisko znalce pro fúzi k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplatky je 

vhodný a odůvodněný, 

Podíl na Zanikající společnosti nepodléhá výměně za akcie Nástupnické společnosti. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný výměnný poměr podílu společníka Zanikající 

společnosti na Nástupnické společnosti, neprováděla jsem žádné posouzení ohledně 

toho, zda je výměnný poměr vhodný a odůvodněný. 

b) údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr akcií, 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný výměnný poměr podílu společníka Zanikající 

společnosti na nástupnické společnosti, nebyly použity žádné metody ke stanovení 

výměnných poměrů podílů. 

c) vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené, 

Nebyly použity žádné metody. 

d) údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z metod, jestliže bylo 

použito více metod; současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána 

jednotlivým metodám při stanovení výměnného poměru, 

 Nebyly použity žádné metody. 

e) zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování. 

 Žádné ocenění jmění Zúčastněných společností nebylo provedeno. 
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4.2 Znalecká doložka  

 

Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná předsedou Krajského soudu 

v Ústí nad Labem rozhodnutím č. j. Spr 4273/2007, v oboru ekonomika, odvětví ceny  

a odhady, se specializací oceňování podniků, rozhodnutím č. j. Spr 3980/2009,  

se specializací nehmotný majetek, finanční majetek, movitý majetek, pohledávky,  

a rozhodnutím č. j. Spr 1426/2019, se specializací cenné papíry, zapsaná v seznamu znalců 

a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. 

 

Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 172-10/20. 

 

                           
V Ústí nad Labem 17. dubna 2020                                            Ing. Lenka Išová 
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5. Přílohy 
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5.1 Lázně Teplice v Čechách a.s. – Zpráva auditora a účetní 

závěrka k 31. 12. 2019 
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5.2 Klinika CLT, spol. s r.o. – Zpráva auditora a účetní 

závěrka k 31. 12. 2019 

 

 



 
 

 72 

 



 
 

 73 

 



 
 

 74 

 



 
 

 75 

 



 
 

 76 

 



 
 

 77 

 



 
 

 78 

 



 
 

 79 

 



 
 

 80 

 



 
 

 81 

 



 
 

 82 

 



 
 

 83 

 



 
 

 84 

 



 
 

 85 

 



 
 

 86 

 



 
 

 87 

 



 
 

 88 

 



 
 

 89 

 



 
 

 90 

 



 
 

 91 

 



 
 

 92 

 

  



 
 

 93 

5.3 Lázně Teplice v Čechách a.s. – Zpráva auditora a 

zahajovací rozvaha k 1. 1. 2020 
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5.4 Projekt fúze sloučením 
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