


Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Označ. A K T I V A

řád. Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1  300 889 - 33 602  267 287  219 425

B. Stálá aktiva 2  269 581 - 30 257  239 324  176 595

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3   834 -  178   656   289

B.I.2. Ocenitelná práva 4   834 -  178   656   289

B.I.2.1. Software 5   834 -  178   656   289

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 6  268 747 - 30 079  238 668  176 306

B.II.1. Pozemky a stavby 7  219 409 - 22 499  196 910  109 740

B.II.1.2. Stavby 8  219 409 - 22 499  196 910  109 740

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 9  20 494 - 7 580  12 914  8 952

B.II.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10  28 844    28 844  57 614

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11  12 175    12 175  11 819

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12  16 669    16 669  45 795

ROZVAHA
v plném rozsahu

k 31. srpnu 2018
(v tisících Kč)

Saunia, s.r.o.

  

Olivova 2096/4,  Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

a

276 33 594



Saunia, s.r.o.

Rozvaha 

k 31. srpnu 2018

 
Označ. A K T I V A řád.

Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c   1   2   3   4

C. Oběžná aktiva 13  24 968 - 3 345  21 623  36 955

C.I. Zásoby 14   18     18   

C.I.1. Materiál 15   18     18   

C.II. Pohledávky 16  23 464 - 3 345  20 119  28 971

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 17  13 549    13 549  9 704

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 18  13 549    13 549  9 704

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 19  2 850    2 850   

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 20  10 699    10 699  9 704

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 21  9 915 - 3 345  6 570  19 267

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 22  1 517    1 517  1 298

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 23  8 398 - 3 345  5 053  17 969

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 24        3 250

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 25  1 627    1 627  3 670

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 26  2 653    2 653  1 390

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 27        3 023

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 28  4 118 - 3 345   773  6 636

C.IV. Peněžní prostředky 29  1 486    1 486  7 984

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 30   955     955  2 354

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 31   531     531  5 630

D. Časové rozlišení aktiv 32  6 340    6 340  5 875

D.1. Náklady příštích období 33  6 340    6 340  5 875

a



Saunia, s.r.o.

Rozvaha 

k 31. srpnu 2018

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 34  267 287  219 425

A. Vlastní kapitál           35 - 38 035  13 106

A.I. Základní kapitál 36   200   200

A.I.1. Základní kapitál              37   200   200

A.II. Ážio a kapitálové fondy 38  37 000  37 000

A.II.2. Kapitálové fondy 39  37 000  37 000

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 40  37 000  37 000

A.III. Fondy ze zisku 41   20   20

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 42   20   20

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 43 - 24 114 - 12 739

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 44 - 24 114 - 12 739

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 45 - 51 141 - 11 375

B. + C. Cizí zdroje 46  304 703  206 315

B. Rezervy 47  1 213   562

B.4. Ostatní rezervy 48  1 213   562

C. Závazky 49  303 490  205 753

C.I. Dlouhodobé závazky 50  210 179  180 906

C.I.1. Vydané dluhopisy 51  128 420  100 000

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 52  128 420  100 000

C.I.9. Závazky - ostatní 53  81 759  80 906

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 54  70 806  80 256

C.I.9.3. Jiné závazky 55  10 953   650

a



Saunia, s.r.o.

Rozvaha 

k 31. srpnu 2018

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období

b  c   5   6

C.II. Krátkodobé závazky  56  93 311  24 847

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 57  15 637  19 539

C.II.8. Závazky ostatní 58  77 674  5 308

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 59  1 564  1 066

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 60   539   364

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61   187   256

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 62  3 274  1 465

C.II.8.7. Jiné závazky 63  72 110  2 157

D. Časové rozlišení pasiv  64   619   4

D.1. Výdaje příštích období 65   619   4

a



Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1  61 503  31 721

II. Tržby za prodej zboží 2  4 153  1 084

A. Výkonová spotřeba 3  56 644  26 186

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4  2 503   974

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5  14 629  7 500

A.3. Služby 6  39 512  17 712

D. Osobní náklady 7  26 836  14 112

D.1. Mzdové náklady 8  21 313  11 332

D.2.
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 

náklady
9  5 523  2 780

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10  5 336  2 762

D.2.2. Ostatní náklady 11   187   18

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 12  19 357  7 421

E.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
13  16 012  7 421

E.1.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - trvalé
14  16 012  7 421

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 15  3 345   

III. Ostatní provozní výnosy 16  1 343  9 469

III.3. Jiné provozní výnosy 17  1 343  9 469

F. Ostatní provozní náklady 18  1 117  1 199

F.3. Daně a poplatky 19   227   36

F.4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období
20   651   562

F.5. Jiné provozní náklady 21   239   601

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 22 - 36 955 - 6 644

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění

za rok končící 31. srpnem 2018
(v tisících Kč)

Saunia, s.r.o.

Olivova 2096/4,  Nové Město

110 00 Praha 1

276 33 594 Česká republika

Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období

  



Saunia, s.r.o.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění 

za rok končící 31. srpnem 2018

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 23     2

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 24     2

J. Nákladové úroky a podobné náklady 25  10 757  3 494

J.1.
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba
26 -  6   

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 27  10 763  3 494

VII. Ostatní finanční výnosy 28   10   10

K. Ostatní finanční náklady 29  3 439  1 249

* Finanční výsledek hospodaření 30 - 14 186 - 4 731

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 31 - 51 141 - 11 375

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 32 - 51 141 - 11 375

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 33 - 51 141 - 11 375

*
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 

VII.
34  67 009  42 286

a

Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období



Identifikační číslo 

276 33 594

Základní kapitál              

Ostatní 

kapitálové fondy

Ostatní rezervní 

fondy

Nerozdělený 

zisk nebo 

neuhrazená 

ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období Celkem

Zůstatek k 1.9.2017 200 37 000 20 -12 739 -11 375 13 106

Převod výsledku hospodaření -- -- -- -11 375 11 375 --

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -51 141 -51 141

Zůstatek k 31.8.2018 200 37 000 20 -24 114 -51 141 -38 035

Základní kapitál              

Ostatní 

kapitálové fondy

Ostatní rezervní 

fondy

Nerozdělený 

zisk nebo 

neuhrazená 

ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období Celkem

Zůstatek k 1.9.2016 200 37 000 20 -10 681 -2 058 24 481

Převod výsledku hospodaření -- -- -- -2 058 2 058 --

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -11 375 -11 375

Zůstatek k 31.8.2017 200 37 000 20 -12 739 -11 375 13 106

110 00 Praha 1

Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. srpnem 2018

(v tisících Kč)

  

Saunia, s.r.o.

Olivova 2096/4,  Nové Město

Obchodní firma a sídlo



Saunia, s.r.o. 
Příloha v účetní závěrce 

 

Rok končící 31. srpnem 2018 

(v tisících Kč) 

 

  

1 

 

1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika společnosti  

Saunia, s.r.o. („společnost“) vznikla 18. prosince 2006 pod obchodní firmou Mirabeau Trading s.r.o. 

Dne 12. února 2007 došlo ke změně v obchodní firmě na Clubia s.r.o. Dne 12. září 2013 došlo ke změně 

v obchodní firmě na Saunia, s.r.o. Hlavní činností společnosti je provozování saunových center a 

hostinská činnost. 

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou 120349, oddíl C. 

Společníci společnosti 

Společníci společnosti k 31. srpnu 2018 byli: 

Michal Drozd     25,0 % 

Radek Stavinoha    25,0 % 

Bohumil Píše     35,0 % 

Ing. Jan Holeček    15,0 % 

Sídlo společnosti 

Saunia, s.r.o. 

Olivova 2096/4, Nové Město 

110 00 Praha 1 

Česká republika 

Identifikační číslo 

276 33 594 

Jednatel společnosti k 31. srpnu 2018 

Bohumil Píše  

 

Změny v obchodním rejstříku 

V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku. 

2. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky 

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále 

jen vyhláška).  



Saunia, s.r.o. 
Příloha v účetní závěrce 

 

Rok končící 31. srpnem 2018 

(v tisících Kč) 
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Běžné účetní období společnosti je od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 (2017/2018) a minulé účetní 

období je od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 (2016/2017). 

Srovnávací údaje za rok končící 31. srpna 2017 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním 

položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro období končící 31. srpna 

2018. 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.  

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 

majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 5 

tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 

Majetek Metoda Doba odpisování 

Hmotný majetek a jeho soubory v hodnotě nad 1.500 

Kč – 15.000 Kč 

Lineární 18 měsíců 

Hmotný majetek a jeho soubory v hodnotě nad 

15.001 Kč – 150.000 Kč 

Lineární 48 měsíců 

Hmotný majetek a jeho soubory v hodnotě nad 

150.001 Kč 

Lineární 96 měsíců 

Saunová centra Lineární Po dobu nájmu 

Software Lineární 36 měsíců 

Pro majetek pořízený po 1. září 2017 platí následující metody a doby odepisování: 

Majetek Metoda Doba odpisování 

Hmotný majetek a jeho soubory Lineární 60 měsíců 

Hardware a software Lineární 36 měsíců 

Saunová centra Lineární Po dobu nájmu 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku – trvalé“. 

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu 

trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. 
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b) Dlouhodobý finanční majetek  

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod 

podstatným vlivem, u nichž má společnost záměr a schopnost držet je do splatnosti  

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé 

náklady související s pořízením.  

Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného 

snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.  

c) Zásoby 

Nakupované zásoby zboží jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Úbytek materiálu je oceňován 

metodou FIFO. 

d) Stanovení opravných položek a rezerv 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Ke každému rozvahovému dni společnost zjišťuje, zda existují náznaky snížení hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku. Pokud takové náznaky existují, provede společnost výpočet 

zpětně získatelné částky příslušného majetku a vyčíslí případnou opravnou položku.  

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 

hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“. 

Pohledávky 

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy 

platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.  

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 

hodnot pohledávek“. 

Zásoby 

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší 

než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným 

zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení 

zásob. 

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 

hodnot zásob“. 

Rezervy 

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané 

dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. 

Rezerva na uvedení do původního stavu je k rozvahovému dni tvořena na základě odhadu nákladů 

na uvedení do původního stavu pronajatých prostor.  
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Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky 

předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost 

rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná 

výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky. 

e) Přepočty cizích měn 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje 

společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového 

trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku 

hospodaření. 

f) Najatý majetek 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje nájemné do nákladů rovnoměrně po dobu 

trvání nájmu.  

g) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

h) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné 

v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv  

a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby 

platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude  

v následujících účetních obdobích uplatněna. 

i) Klasifikace závazků 

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, 

jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. 

j) Vydané dluhopisy 

Závazky z vydaných dluhopisů jsou prvotně vykázány ve výši výnosů z emitovaných dluhopisů, 

bez transakčních nákladů.  Společnost klasifikuje závazky z vydaných dluhopisů, jejichž doba 

splatnosti je kratší než jeden rok od data účetní závěrky, jako krátkodobé. Upsané a zaplacené 

dluhopisy jsou vykázány v pozici Ostatní dluhopisy. Neupsané a zaplacené dluhopisy jsou 

vykázány v pozici Jiné dlouhodobé závazky.               

Naběhlé úroky z dluhopisů se časově rozlišují a účtují do výsledku hospodaření. 
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k) Náklady příštích období 

Náklady příštích období zobrazují výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích 

obdobích, například časové rozlišení nákladů na služby spojené s emisí dluhopisů, nájemné a 

marketingové náklady placené předem. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet 

nákladů se provádí v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 

3.  Změny účetních metod a postupů 

Do roku 2016/2017 společnost vykazovala neprodané vlastní dluhopisy v brutto hodnotě v pozicích 

„Ostatní krátkodobý finanční majetek“ a „Ostatní dluhopisy“ v rozvaze. K 1.  září 2018 společnost 

změnila způsob vykazování těchto dluhopisů z důvodu věrnějšího zobrazení v účetnictví, a to 

vykázáním netto v pozici „Ostatní dluhopisy“.  

Tato změna nemá dopad na výsledek hospodaření společnosti. 

Údaje za minulé období byly v účetní závěrce k 31. srpnu 2018 upraveny následovně: 

Název řádku ve výkazech Hodnota za běžné 

období v účetní 

závěrce k 31. srpnu 

2017 

Změna Hodnota za 

minulé období 

v účetní závěrce 

k 31. srpnu 2018 

Ostatní krátkodobý finanční majetek 25 000 -25 000 -- 

Ostatní dluhopisy 125 000 -25 000 100 000 
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4. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Software Celkem 2017/2018 Celkem 2016/2017 

Pořizovací cena    

Zůstatek k 1.9. 344 344 55 

Přírůstky 490 490 289 

Úbytky -- -- -- 

Přeúčtování -- -- -- 

Zůstatek k 31.8. 834 834 344 

Oprávky    

Zůstatek k 1.9. 55 55 20 

Odpisy 123 123 35 

Oprávky k úbytkům -- -- -- 

Přeúčtování -- -- -- 

Zůstatek k 31.8. 178 178 55 

Zůstatková hodnota 1.9. 289 289 35 

Zůstatková hodnota 31.8. 656 656 289 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

 Stavby 

Stroje a 

zařízení 

Nedok. dl. 

hmotný 

majetek 

Posk. 

zálohy na 

dl. hmotný 

majetek 

Celkem 

2017/2018 

Celkem 

2016/2017 

Pořizovací cena       

Zůstatek k 1.9. 119 536 13 346 45 795 11 819 190 496 65 625 

Přírůstky 59 401 6 985 11 109 1 245 78 740 125 122 

Úbytky -- -- -- -489 -489 -251 

Přeúčtování 40 472 163 -40 235 -400 -- -- 

Zůstatek k 31.8. 219 409 20 494 16 669 12 175 268 747 190 496 

Oprávky       

Zůstatek k 1.9. 9 796 4 394 -- -- 14 190 7 055 

Odpisy 12 703 3 186 -- -- 15 889 7 386 

Oprávky k úbytkům -- -- -- -- -- -251 

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.8. 22 499 7 580 -- -- 30 079 14 190 

Zůst. hodn. 1.9. 109 740 8 952 45 795 11 819 176 306  58 570 

Zůst. hodn. 31.8. 196 910 12 914 16 669 12 175 238 668 176 306 
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Mezi nejvýznamnější přírůstky staveb a samostatných movitých věcí v roce končícím 31. srpna 2018 

patřilo technické zhodnocení a vybavení saunových center v Brně (Letmo) a na Chodově. Mezi 

nejvýznamnější přírůstky nedokončeného dlouhodobého majetku patřily projektové dokumentace 

saunových center v Brně (Campus) a v Ostravě (Avion, Futurum).  

 

5. Najatý majetek 

Společnost má najaty prostory pro poskytování saunovacích služeb na dobu určitou. Celkové roční 

náklady týkající se těchto nájmů v roce končícím 31. srpna 2018 činily 9 512 tis. Kč  

(31. srpna 2017 - 4 402 tis. Kč). 

K 31. srpnu 2018 a k 31. srpnu 2017 měla společnost následující budoucí závazky vyplývající 

z nájemních smluv s obchodními centry (závazky představují fixní nájemné definované v nájemních 

smlouvách na dobu určitou včetně doby, o kterou je společnost oprávněna nájem prodloužit, dále 

marketingové náklady, poplatky za správu centra a další společné náklady): 

 

2018 

Budoucí závazky 

celkem 

Splatno do 

1 roku 

Splatno od 1 

do 5 let 

Splatno v 

následujících letech 

Saunová centra 242 408 20 244 77 558 144 606 

 

2017 

Budoucí závazky 

celkem 

Splatno do 

1 roku 

Splatno od 1 

do 5 let 

Splatno v 

následujících letech 

Saunová centra 168 855 11 602 47 913 109 340 

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy představují zaplacené zálohy v souvislosti s kaucí k pronájmu prostor 

ve výši 10 699 tis. Kč (31. srpna 2017 – 9 704 tis. Kč). 

7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 1 517 tis. Kč (31. srpna 2017 – 1 298 tis. Kč), 

ze kterých 944 tis. Kč (31. srpna 2017 – 295 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.  

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 15 637 tis. Kč (31. srpna 2017 – 19 539 tis. Kč), ze 

kterých 3 133 tis. Kč (31. srpna 2017 – 10 233 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.  

8. Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost vlastní 100% podíl ve společnosti Saunia constructions, s.r.o. v pořizovací ceně 120 Kč. Za 

účetní období končící 31. prosincem 2018 dosáhla společnost Saunia constructions, s.r.o. zisku ve výši 

795 tis. Kč a její vlastní kapitál činil k 31. prosinci 2018 788 tis. Kč.  Tyto finanční informace byly 

převzaty z neauditované účetní závěrky.  
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9. Stát – daňové pohledávky a závazky 

Daňové pohledávky činí 1 627 tis. Kč (31. srpna 2017 – 3 670 tis. Kč) a představují pohledávky z daně 

z přidané hodnoty. 

Daňové závazky činí 187 tis. Kč (31. srpna 2017 – 256 tis. Kč) a představují závazky z daně z příjmů 

fyzických osob. 

10. Jiné pohledávky 

Jiné pohledávky činí 4 118 tis. Kč (31. srpna 2017 – 6 636 tis. Kč) a představují pohledávky za 

společností T.S.G.P. z důvodu smluvních penále a postoupené pohledávky od společnosti T.S.G.P.  

Opravná položka k jiným pohledávkám k 31. srpnu 2018 činila 3 345 tis. Kč (31. srpna 2017 – 

0 tis. Kč). Další informace jsou uvedeny v bodu 24. 

11. Náklady příštích období 

Náklady příštích období činí 6 340 tis. Kč (31. srpna 2017 – 5 875 tis. Kč) a představují především 

předplacenou odměnu manažera a administrátora emise dluhopisů, předplacené nájemné a předplacené 

náklady na marketing. 

12. Vlastní kapitál 

Společnost předpokládá, že ztráta běžného účetního období bude převedena do neuhrazených ztrát 

minulých let. 

13. Rezervy 

Ostatní rezervy tvoří rezerva na nevybranou dovolenou ve výši 665 tis. Kč (31. srpna 2017 – 

306 tis. Kč) a rezerva na uvedení pronajatých prostor do původního stavu ve výši 548 tis. Kč 

(31. srpna 2017 – 256 tis. Kč). 

 

 Ostatní rezervy Celkem 

Zůstatek k 1.9.2017 562 562 

Tvorba 957 1 519 

Čerpání/ Rozpuštění -306 -562 

Zůstatek rezerv k 31.8.2018 1 213 1 519 

14. Vydané dluhopisy 

Společnost vydala v březnu 2017 dluhopisy v celkové nominální hodnotě 125 000 tis. Kč se splatností 

4 roky. Dluhopisy jsou úročené fixní úrokovou sazbou 6,25% p.a. K 31. srpnu 2017 byly upsané a 

zaplacené dluhopisy v celkové výši 100 000 tis. Kč, dluhopisy ve výši 25 000 tis. Kč zůstaly 

k 31. srpnu 2017 ve vlastnictví společnosti. K 31. srpnu 2018 byly všechny zbývající dluhopisy upsány 

a zaplaceny. 

Společnost vydala v červenci 2018 dluhopisy v celkové nominální hodnotě 250 000 tis. Kč se splatností 

4 roky. Dluhopisy jsou úročené fixní úrokovou sazbou 6,25% p.a. K 31. srpnu 2018 byly upsané a 
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zaplacené dluhopisy v celkové výši 3 420 tis. Kč, dluhopisy ve výši 246 580 tis. Kč zůstaly 

k 31. srpnu 2018 ve vlastnictví společnosti. Neupsané a zaplacené dluhopisy ve výši 5 660 tis. Kč jsou 

vykázány v pozici Jiné dlouhodobé závazky.  

15. Jiné závazky 

Jiné dlouhodobé závazky jsou tvořeny zejména půjčkami od třetích stran ve výši 5 293 tis. Kč 

(31. srpna 2017 – 650 tis. Kč) a neupsanými a zaplacenými dluhopisy ve výši 5 660 tis. Kč 

(31. srpna 2017 – 0 tis. Kč). 

Jiné krátkodobé závazky jsou tvořeny úvěry od třetích stran k momentálnímu pokrytí výdajů na 

výstavbu nových saunových center ve výši 72 110 tis. Kč (31. srpna 2017 – 2 157 tis. Kč). 

Nejvýznamnější část jiných krátkodobých závazků představuje překlenovací úvěr od společnosti 

LUCROS SICAV a.s. ve výši 50 000 tis. Kč se splatností 30. září 2018 a úrokovou sazbou 12%, a 

nezaplacené úroky ve výši 2 000 tis. Kč. Splatnost překlenovacího úvěru byla následnými dodatky 

prodloužena do 31. prosince 2019. Tato půjčka je zajištěna směnkou, jejímiž výstavci jsou společníci 

společnosti (Michal Drozd, Radek Stavinoha, Bohumil Píše, Ing. Jan Holeček). 

16. Informace o tržbách 

Společnost provozuje činnost saunových center a tržby byly v roce končícím 31. srpna 2018  

a 31. srpna 2017 následující: 

  

Tržby v tuzemsku 

 

  Celkem 

Prodej služeb 31.8.2018 61 503 61 503 

 31.8.2017 31 721 31 721 

Prodej zboží 31.8.2018 4 153 4 153 

 31.8.2017 1 084 1 084 

Celkem 31.8.2018 65 656 65 656 

 31.8.2017 32 805 32 805 

17. Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní výnosy ve výši 1 343 tis. Kč (31. srpna 2017 – 9 469 tis. Kč) představují především 

přefakturace nájemného třetím stranám. Částka za minulé období představovala zejména smluvní 

pokuty uplatněné vůči společnosti T.S.G.P. s.r.o. v hodnotě 9 431 tis. Kč. Další informace jsou uvedeny 

v bodu 24. 

18. Služby 

Náklady na služby za rok končící 31. srpnem 2018 v částce 39 512 tis. Kč (31. srpna 2017 – 

17 712 tis. Kč) představují zejména nájemné a náklady spojené s nájmem ve výši 18 504 tis. Kč 

(31. srpna 2017 – 7 542 tis. Kč), náklady na úklid a praní prádla ve výši 8 308 tis. Kč (31. srpna 2017 

– 4 560 tis. Kč) a náklady na marketingové služby ve výši 5 691 tis. Kč (31. srpna 2017 – 2 682 tis. Kč). 
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19. Daň z příjmů 

Společnost za období končící 31. srpna 2018 a 31. srpna 2017 vykázala daňovou ztrátu, a proto jí 

nevznikla daňová povinnost z titulu daně z příjmů.  

Společnost k 31. srpnu 2018 a k 31. srpnu 2017 neúčtovala o odložené daňové pohledávce vzhledem  

k nejistotě ohledně jejího uplatnění v příštích obdobích.  

20. Informace o spřízněných stranách 

a) Transakce se spřízněnými stranami 

Zápůjčky přijaté od společníků společnosti ve výši 70 806 tis. Kč (31. srpna 2017 – 80 256 tis. Kč) 

jsou vykázány v dlouhodobých závazcích. Všechny zápůjčky jsou splatné v roce 2020 a nejsou 

úročeny. 

Pohledávky za společníky ve výši 2 850 tis. Kč (31. srpna 2017 – 3 250 tis. Kč) představují 

pohledávku za jedním ze společníků z titulu příplatku mimo základní kapitál. 

K 31. srpnu 2018 byly dceřiné společnosti Saunia constructions, s.r.o. vyplaceny zálohy na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku ve výši 9 215 tis. Kč (31. srpna 2017 – 7 185 tis. Kč). 

b) Odměny a zápůjčky členům statutárních orgánů 

V roce končícím 31. srpna 2018 společnost neposkytla členům statutárních orgánů žádné odměny  

a zápůjčky z titulu jejich funkce (31. srpna 2017 – 0 tis. Kč). 

21. Zaměstnanci  

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2017/2018 a 2016/2017: 

31.8.2018 Počet Mzdové náklady 

Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění Sociální náklady 

Zaměstnanci 40 21 313 5 336 187 

Celkem 40 21 313 5 336 187 

 

31.8.2017 Počet Mzdové náklady 

Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění Sociální náklady 

Zaměstnanci 26 11 332 2 762 18 

Celkem 26 11 332 2 762 18 

22. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 539 tis. Kč  

(31. srpna 2017 – 364 tis. Kč), ze kterých 412 tis. Kč (31. srpna 2017 – 248 tis. Kč) představují závazky 

ze sociálního zabezpečení a 127 tis. Kč (31. srpna 2017 – 116 tis. Kč) představují závazky ze 

zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 
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23. Informace o odměnách statutárním auditorům 

Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za období končící 31. srpnem 2018 činí 650 tis. Kč. 

24. Soudní spory 

Spor se společností T.S.G.P. s.r.o. 

Společnost podala v říjnu 2017 žalobu na společnost T.S.G.P. s.r.o. (dále jen TSGP) o částku 

3,7 mil. Kč. TSGP je bývalým smluvním partnerem a generálním dodavatelem výstavby saunových 

celků společnosti. Společnost v roce 2017 vyúčtovala TSGP smluvní pokuty ve výši 9,4 mil. Kč a od 

některých smluv o dílo také odstoupila. Zároveň společnost byla nucena z reputačních důvodů koupit 

nezaplacené pohledávky za TSGP od některých subdodavatelů TSGP v celkové výši 4,5 mil Kč, a tyto 

smluvní částky společnost také uplatnila vůči TSGP. Společnost poté částečně započetla uplatněné 

smluvní pokuty a nabyté pohledávky v celkové výši 7,3 mil. Kč proti pohledávkám TSGP za provedené 

práce. Původní žalovaná částka 3,7 mil. Kč byla dne 16. dubna 2019 navýšena o 3 mil. Kč a aktuálně 

žalovaná částka tak činí 6,7 mil. Kč. Tato žalovaná částka bude s největší pravděpodobností významně 

navýšena o nároky z vad díla o náhradu škody a další pohledávky nabyté od subdodavatelů, celkem až 

na přibližně 30 mil. Kč. Společnost TSGP zápočet neuznala a trvá na úhradě za všechny provedené 

práce v původní výši, včetně smluvních pokut za opožděné úhrady, které společnosti i vyfakturovala. 

TSGP tak nárokuje proti společnosti částku ve výši cca. 20 mil. Kč. Společnost s nároky ze strany 

TSGP nesouhlasí, pravděpodobnost jejich plnění považuje za velmi nízkou a neúčtuje o nich. 

K 31. srpnu 2018 vykazuje společnost pohledávky za TSGP v celkové brutto výši 4,1 mil. Kč 

(31. srpna 2017 – 6,6 mil. Kč), které představují část uplatněných smluvních pokut a nabytých 

pohledávek od subdodavatelů, které nebyly započteny proti závazkům vůči TSGP. Tyto pohledávky 

TSGP neuznává a dobytnost těchto pohledávek je podmíněna úspěchem výše uvedené žaloby. Vedení 

společnosti je přesvědčeno, že v soudním sporu uspěje, TSGP bude muset veškeré nároky společnosti 

uhradit a nároky TSGP vůči společnosti budou zamítnuty. 

25. Významná (materiální) nejistota týkající se nepřetržitého trvání podniku 

Společnost vykázala za období končící 31. srpna 2018 ztrátu ve výši 51 141 tis. Kč a její vlastní kapitál 

dosáhl k 31. srpnu 2018 záporné výše 38 035 tis. Kč. Krátkodobé závazky společnosti převyšovaly její 

krátkodobá aktiva k 31. srpnu 2018 o 71 627 tis. Kč. Tato situace byla způsobena zejména nižšími 

tržbami a pomalejším prodejem druhé emise dluhopisů oproti plánu. 

Jak je uvedeno v bodě 26 přílohy účetní závěrky, v červnu 2019 vstoupil do společnosti nový investor, 

který navýšil vlastní kapitál společnosti příplatkem mimo základní kapitál ve výši 150 mil. Kč. 

Společnost plánuje v roce končícím 31. srpna 2020 dokončit 5 saunových center a další 2 v závislosti 

na dostupnosti externího financování a navýšit jejich celkový počet na 12, popřípadě 14. Tato nová 

saunová centra a růst tržeb stávajících center by měly zajistit dostatečné příjmy na provoz a generování 

zisku společnosti v následujících letech.  

K datu sestavení účetní závěrky krátkodobé závazky společnosti významně převyšují její krátkodobá 

aktiva a společnost nemá smluvně zajištěno dlouhodobé financování. Společnost plánuje ve finančním 

roce končícím 31. srpna 2020 znovu prodávat druhou emisi dluhopisů a získat tak dodatečné prostředky 

na financování výstavby saunových center a refinancovat takto získanými prostředky současné 

krátkodobé půjčky za výhodnějších podmínek. 
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Schopnost společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti závisí na následujících předpokladech:  

- společnost obnoví prodej druhé emise dluhopisů a získá z prodeje dluhopisů ve finančním roce 

končícím 31. srpna 2020 dodatečné finanční prostředky ve výši nejméně 130 mil. Kč; 

- ve finančním roce končícím 31. srpna 2020 dojde k významnému zlepšení ziskovosti saunových 

center oproti obdobím končícím 31. srpna 2018 a 31. srpna 2019; 

- dojde k prodloužení splatnosti půjček poskytnutých společnosti, které jsou splatné na vyžádání nebo 

během období končícího 31. srpna 2020; 

- společnosti budou nejpozději do prosince 2019 vráceny kauce složené na nájem prostor pro saunová 

centra a budou nahrazeny bankovními zárukami. 

Výše uvedené předpoklady nejsou zcela pod kontrolou společnosti a jejich naplnění je nejisté, přestože 

vedení společnosti činí kroky k jejich realizaci. Tyto události a podmínky ukazují na existenci 

významné (materiální) nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti 

nepřetržitě trvat. 

26. Významné následné události 

Vstup nového společníka a související změny v obchodním rejstříku 

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20. června 2019 došlo ke zvýšení základního 

kapitálu o 50 tis. Kč. Tento vklad představuje 20% obchodní podíl, který převzal nový společník Pale 

Fire Capital SE, společnost většinově vlastněná hlavními akcionáři Dušanem Šenkyplem, Davidem 

Holým a Janem Bártou.  

V této souvislosti došlo k snížení obchodního podílu u stávajících společníků následujícím způsobem: 

Michal Drozd z 25% na 20%, Radek Stavinoha z 25% na 20%, Bohumil Píše z 35% na 28% a Ing. Jan 

Holeček z 15% na 12%.  

Dne 25. června 2019 bylo zapsáno zřízení zástavního práva k podílům ve prospěch společnosti BH 

Securities a.s., IČO: 601 92 941, se sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1. Zástavní 

právo bylo zapsáno na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 26. května 2019, k 

zajištění peněžitých dluhů až do úhrnné výše 250 000 tis. Kč. 

K podílu je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti  

BH Securities a.s. až do zániku zástavního práva k podílu, na základě smlouvy o zřízení zástavního 

práva k podílu ze dne 26. května 2019. 

Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 25. června 2019. 

Založení dceřiných společností 

Dne 27. listopadu 2018 společnost založila dceřinou společnost Saunia SK, s.r.o. se 100% podílem 

vlastněným společností Saunia, s.r.o. 

Dne 28. března 2019 společnost založila dceřinou společnost Saunia Krakov, s.r.o. (100% podíl 

společnosti ve výši 100 tis. Kč je zastaven ve prospěch paní Mgr. Lucie Krejčí na základě smlouvy u 

zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti Saunia Krakov, s.r.o. ze dne 29. března 2019 za účelem 

zajištění veškerých současných i budoucích, existujících i podmíněných dluhů vzniklých na základě 

smlouvy o úvěru ze dne 29. března 2019 a dalších finančních dokumentů nebo vzniklých v souvislosti 
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s nimi, až do 29. března 2024 a do celkové výše 20 mil. Kč). K podílu společníka Saunia, s.r.o. je 
sjednán zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení jako věcné právo ve prospěch zástavního 
věřitele, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, nejdéle však do 29. března 2019. 

Dne 10. května 2019 společnost založila dceřinou společnost Saunia Orlice, s.r.o. se 100% podílem 
vlastněným společností Saunia, s.r.o. 

Emise dluhopisů 

V období od 31. srpna 2018 do data sestavení účetní závěrky došlo k prodeji vlastních dluhopisů 
společnosti v celkové hodnotě 165 250 tis. Kč.  

Společnost dále plánuje znovu prodávat druhou emisi dluhopisů v průběhu finančního roku 2019-2020 
a využít je na financování výstavby dalších saunových center a případné refinancování současných 
krátkodobých půjček. 

Další významné následné události 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné 
události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. srpnu 2018. 

 

 

Sestaveno dne: 25. října 2019 

 

 

 

Bohumil Píše 

 

jednatel  

 










