
























































































































Ž3f1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Ing. Helena Rógnerová 
náměstkyně pro ekonomiku 
a zdravotní pojištění 

V Praze dne S§. července 2019 
Č.j.: MZDR 30058/2019-2/OPR 

l l l l l l l l l l l l l l 
MZDRX016ZSZD 

Věc 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik - rozhodnutí zakladatele o schválení 
účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018, rozhodnutí zakladatele o rozdělení 
použitelného zisku za rok 2018 

Vážený pane ředitele, 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1) písm. i) zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví jako zakladatel 
státního podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO 144 50 216, 
schvaluje Vámi předloženou -

- Výroční zprávu státního podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik za 
rok 2018, 

- Účetní závěrku státního podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik za 
rok 2018. 

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. i) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví jako zakladatel státního podniku 
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO 144 50 216, rozhodl o rozdělení 
použitelného zisku za rok 2018 dle předloženého návrhu následovně -

příděl fondu kulturních a sociální potřeb 
příděl do zákonného rezervního fondu 
převod na nerozdělený zisk minulých let 

971.571,98 Kč, 
401.127,78 Kč, 

4,893.878,93 Kč. 

S pozdravem 

Vážený pan 
Ing. Jan Poštulka 
ředitel 
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 
Karlova Studánka 6 
793 24 Karlova Studánka 
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 120900707-247292-
190730132819, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
30.7.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Olga Čmejlová

120900707-247292-190730132819

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.




