Sdělení o vstupu společnosti
do mimořádného moratoria
Od počátku pandemie v souvislosti výskytem koronaviru na území České republiky
a v návaznosti na související krizová opatření Vlády České republiky a Ministerstva
zdravotnictví České republiky ovlivňují vývoj tržeb naší společnosti Léčebné lázně
Bohdaneč a.s. („Společnost“) tyto důsledky
-

zákazy přijímání klientů

-

omezování provozu různého rozsahu

-

omezování neakutních operačních kardiochirurgických a ortopedických
operačních výkonů v nemocnicích po celé České republice, s nimiž naše
Společnost spolupracuje, resp. odkud se rekrutuje značná část našich klientů

-

výrazný úbytek klientů tzv. komplexní lázeňské péče hrazené plně zdravotními
pojišťovnami, neboť vysílající praktičtí lékaři nebo doporučující lékaři –
specialisté omezovali své ordinační hodiny přechodem na epidemiologicky
bezpečnou a vedením resortu doporučovanou online komunikaci, v rámci které
ale proces přiznání nároku na pobyt v našich lázní realizovat nelze

-

obava z rizika nákazy.

Toto vše dlouhodobě Společnosti způsobuje vysoké výpadky tržeb a ekonomické
ztráty.
Přestože společnost
-

dlouhodobě snižuje své náklady a přistoupila k opětovné jejich revizi

-

provedla další redukční opatření

-

snížila počet zaměstnanců s ohledem na pokles klientů

-

požádala zdravotní pojišťovny o předplatby úhrad pobytů jejich pojištěnců a

-

zapojila se úspěšně do dotačních COVID – programů Vlády České republiky,

není schopna dlouhodobě bez strukturálních změn a dodatečných finančních zdrojů
naplňovat své poslání a podnikatelský záměr. Tato hrozba se začíná naplňovat poté,
co původní prognózy Ministerstva zdravotnictví z počátku prosince minulého roku o
postupném uvolňování kapacit nemocnic dosud vyčleněných pro pacienty s nákazou
koronavirem ve prospěch restartu provádění neakutních operací a doprovodné péče,
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byly opětovně odsunuty na neurčité období. Společnost zjišťuje, že ve svých
střednědobých a dlouhodobých výhledech bez záruky vyššího počtu klientů a tím
generovaných tržeb nebude schopna plnit své obchodní závazky včas a v plném
rozsahu.
Proto, aby Společnost
-

mohla plnit prioritně závazky pro zajištění svého provozu, závazky především
vůči financujícím ústavům, pronajímatelům, zaměstnancům, daňové povinnosti
a odvody zdravotního a sociálního pojištění

-

získala časový prostor k provedení opatření k plnění i ostatních závazků do doby,
než se stabilizuje epidemiologická situace a počty klientů se vrátí k úrovni
alespoň předešlého roku

-

byla schopna generovat potřebné tržby a vyrovnat svoje hospodaření,

podala návrh na vyhlášení mimořádného moratoria ve smyslu § 127a odst. 3
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v
platném znění („InsZ“).

Účelem podání návrhu na vyhlášení mimořádného moratoria je ochránit Společnost,
která se výhradně z výše uvedených důvodů zřejmě dostane do přechodných
platebních potíží. Byť se mimořádné moratorium zapisuje do insolvenčního rejstříku,
nejedná se o zahájení insolvenčního řízení. Jakmile bude mimořádné moratorium
ukončeno, bude Společnost z insolvenčního rejstříku vyškrtnuta.
Jak je výše naznačené, využije Společnost tento zákonný instrument a po dobu
mimořádného moratoria bude hradit přednostně veškeré závazky bezprostředně
související se zachováním provozu Společnosti vzniklé po vyhlášení mimořádného
moratoria, a to i před dříve splatnými závazky. V případě řádného hrazení závazků
Společnosti po dobu mimořádného moratoria, nejsou dodavatelé v rámci režimu
mimořádného moratoria oprávněni ukončit smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb,
které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců a zároveň nejsou
oprávněni odepřít plnění z těchto smluv.
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Po dobu trvání mimořádného moratoria
- nezačínají běžet ani dále neběží lhůty k uplatnění práv vůči Společnosti
(§ 127a odst. 7 InsZ);
- nelze vydat rozhodnutí o úpadku Společnosti (§ 120 odst. 1 InsZ); a
- nelze provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve
vlastnictví Společnosti, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty
Společnosti.
Ujišťujeme všechny dodavatele, obchodní partnery, financující ústavy, orgány a instituce,
resp. všechny věřitele, i své zaměstnance, že Společnost činí veškeré nezbytné kroky
k tomu, aby po ukončení mimořádného moratoria byla schopna řádně uhradit veškeré
závazky, které byly splatné ještě před vyhlášením mimořádného moratoria. Učiněný akt
vstupu do mimořádného moratoria provedla právě proto, aby v době složité nejen pro
Společnost, ale i pro celou Českou republiku, získala určitý čas a ochranu pro provedení
opatření a aktivaci všech zdrojů a mohla tak přiměřeně zabezpečovat svůj provoz a
překlenout dobu dlouhodobého úbytků svých klientů a současně splnit své závazky vůči
těm věřitelům, kteří po dobu mimořádného moratoria uspokojeni ze strany Společnosti
nebudou.

V Lázních Bohdanči dne 2. 2. 2021

JUDr. Zdeněk Šulc
předseda představenstva
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
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