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Seznam použitých zkratek

AD.

Veřejná obchodní společnost, Bulharsko

a.s.

Akciová společnost

AVENET

Interní informační systém společnos� Avenier a.s.

FMD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se
mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkající se humánních léčivých
přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního
dodavatelského řetězce

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislos� se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)

IČO

Iden�ﬁkační číslo organizace

OCM

Centrum Očkování a cestovní medicíny

OL

Očkovací látka

Pty ltd.

Společnost s ručením omezeným, Jihoafrická republika

S.A.

Akciová společnost, Polsko

SDP

Správná distribuční praxe

S.L.

Společnost s ručením omezeným, Španělsko

s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

ZOK

Zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
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Úvodní slovo předsedy představenstva
společnos� a významné událos� uplynulého
kalendářního roku 2018
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Ve společnos� Avenier a.s. věříme, že dnes, stejně jako před bezmála třemi �síci lety, je zdraví
tou základní a nejdůležitější společenskou a lidskou hodnotou. Tento fakt ostatně i dnes potvrzuje
stále platný výrok řeckého ﬁlosofa a lékaře Hérakleita z Efesu: „Když chybí zdraví, moudrost
je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství bezcenné a dův�p bezmocný.“

Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,

základem našeho poslání je víra, že budoucnost ZDRAVÍ spočívá v prevenci onemocnění a že jednou
z nejúčinnějších forem prevence onemocnění je a zůstane právě očkování, jehož význam v budoucnu
dále poroste.
Z tohoto důvodu směřujeme veškeré naše úsilí k budování sítě center Očkování a cestovní medicíny
jako dostupné a současně srozumitelné odborné autority v oblas� očkování a cestovní medicíny,
jejímž cílem je zpřístupnění této formy prevence nejširší cílové skupině těch, kteří zodpovědně usilují
o ochranu svého zdraví, a to nejen na cestách, na straně jedné…
… a na straně druhé směřujeme naši invenci a energii k budování spolehlivého distribučního systému
s cílem zabezpečit dostupnost očkovacích látek a informací z oblas� očkování pro samotné prak�cké
lékaře působící v České republice, na jejichž bedrech osud primární prevence a zejména očkování leží.
S cílem pomoci i tam, kde prevence již nedokázala zabránit vzniku závažných onemocnění, vynakládá
společnost již čtvrtým rokem nemalé úsilí směřující k dalšímu posílení kapacity logis�ckých procesů
a zdokonalení samotné technologie jištění chladového řetezce pro speciﬁcké účely distribuce úzkého
spektra moderních termolabilních léčiv určených pro vysoce specializovaná centra léčby
onkologických onemocnění a roztroušené sklerózy.
Jako jeden z klíčových hráčů na poli očkování v ČR si plně uvědomujeme naši spoluzodpovědnost
za rozvoj prevence a očkování v ČR. I v roce 2018 jsme pokračovali v naší snaze o pro laika
srozumitelnou a odborníka vyčerpávající informaci prostřednictvím našich pacientských i odborných
webů, které v uplynulém roce navštěvovalo opakovaně bezmála 1,5 milionu unikátních návštěvníků.
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I v roce 2018 jsme pokračovali ve zkvalitňování poskytované péče v rámci sítě center Očkování
a cestovní medicíny. V minulém roce sice nedošlo k rozšíření počtu provozovaných center, avšak toliko
potřebný růst kapacity byl dosahován navyšováním ordinačních hodin.
V oblas� distribuce očkovacích látek jsme provedli úspěšné nastavení systému distribuce očkovacích
látek pro účely pravidelného očkování, a to plně v souladu s novými podmínkami stanovenými
zdravotními pojišťovnami pro období let 2018 – 2021. Zejména díky efek�vní spolupráci s výrobci se
podařilo v uplynulém roce navýšit dostupnost nové, tetravalentní očkovací látky pro� sezónní chřipce,
a zvýšit tak proočkovanost pro� této často podceňované, avšak závažné nemoci o více než 10 %.
Díky usilovné práci celého týmu společnos� Avenier a.s. dokázaly obě divize opětovně dosáhnout
rekordních výsledků.
Výše uvedené výsledky společnos� za rok 2018 naplňují představenstvo společnos� Avenier a.s.
přesvědčením, že nastolené poslání a hodnoty společnos�, a z nich vycházející strategie, byly zvoleny
správně.
Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením a erudicí
rozhodujícím způsobem přispívali i v roce 2018 k úspěšné činnos� Avenier a.s.

Děkuji rovněž členům dozorčí rady společnos� Avenier a.s. za ak�vní přístup a vysoké pracovní
nasazení v uplynulém kalendářním roce.

Ing. Petr Foukal
Předseda představenstva společnos�
Avenier a. s.
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DIVIZE DISTRIBUCE VAKCÍN
V roce 2018 jsme se v rámci divize Distribuce soustředili zejména na realizaci projektů, které jsme
museli připravit z důvodu změn v právních předpisech, nebo z důvodu pomoci pro zajištění růstu
společnos� v příš�ch letech.
Jako první jsme připravili změny směrem k novému nařízení GDPR, upravili jsme všechny procesy
od zákaznické linky až po nastavení IT serverů, kde uchováváme osobní údaje našich klientů, změnili
jsme všechny interní i externí reporty a připravili veřejné informace o způsobu nakládání s osobními
daty pro naše zákazníky.

Zásady zpracování osobních údajů
společnos� Avenier a.s.

Avenier a.s.,
Bidláky 837/20, 639 00 Brno, telefon: +420 533 337 511, e-mail: vakciny@avenier.cz

V červnu roku 2018 jsme dokončili dvouletý IT projekt, jehož cílem byl přechod společnos�
na nejnovější verzi interního informačního systému, která nám umožní lépe řídit obchodní ak�vity,
elektronizovat dokumenty pro naše zákazníky a v neposlední řadě zjednoduší interní procesy
společnos�, čímž nám umožní dále držet velmi nízkou úroveň chybovos� Distribuce, která se
dlouhodobě pohybuje pod hranicí 0,2 %.
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Zároveň jsme se v průběhu roku věnovali projektům, které rozšiřují a modernizují infrastrukturu
Distribuce. Instalovali jsme dva nové moderní chladicí boxy v distribučních centrech v Říčanech
a v Olomouci. Přešli jsme na nový monitoring teplot v rámci všech skladů, který nám umožňuje ještě
větší kontrolu nad dodržováním teplotního řetězce a kvalitou dodávaných očkovacích látek k lékařům.
V neposlední řadě jsme hodně našich sil věnovali implementaci FMD, která vstoupí v platnost v únoru
2019 a jejímž cílem je zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků na trh EU. V rámci této
implementace upravujeme náš interní systém, na distribučních centrech instalujeme speciální stanice
se čtečkami 2D kódů, pomocí kterých budeme schopni ověřovat pravost léčiv.

VÝROBCE

Unikátní
číselné označení
léčivého přípravku

DISTRIBUCE

DISTRIBUCE

LÉKÁRNY
DISTRIBUTOR ZA LÉKAŘE

Ověřování

V případě očkovacích látek
za lékaře provádí ověření
i vyřazení distributor nebo lékárna.

Vložení kódu
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Vyřazení
z evidence

PACIENT
LÉKAŘ
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DIVIZE OCM
Nadále se pyšníme statutem největšího
zdravotnického poskytovatele v oblas� očkování
a cestovní medicíny v České republice. Cestování
je celosvětovou stálicí mezi top 5 trendy
posledních let, což se promítá i do naší lékařské
praxe, kde nadále evidujeme rapidně se zvyšující
meziroční nárůst požadavků na cestovní
prevenci. Průměrný věk klientů klesá a hranice
20+ se stává jednoznačně největší skupinou
v rámci celého generačního spektra.

Ústí nad Labem

Karlovy Vary

Kladno

Hradec
Králové

5
Praha

Pardubice

2

Olomouc

Plzeň

Ostrava

Jihlava
Brno

České
Budějovice

2
Znojmo

Zlín
Břeclav

Síť OCM se letos o nové centrum nerozrostla, a nadále tedy spravuje celkem 21 moderních ordinací
po celé ČR. Vzhledem k neustálé obsazenos� a přeplněnos� rezervačních termínů se snažíme díky
novému zdravotnickému personálu rozšiřovat ordinační hodiny v již zavedených ordinacích.
Mezi největší historické milníky za více jako dese�letou éru divize OCM řadíme téměř pokořenou
hranici 100 �síc očkování ročně (9% nárůst meziročně), poprvé se nám podařilo aplikovat více
než 10 �síc vakcín měsíčně a průměrná návštěvnost webových stránek se zvýšila nad 150 �síc
unikátních přístupů měsíčně.
Se zvětšujícími se legisla�vní požadavky, naplněním klientských očekávání a neustále rostoucími
interními náklady bojujeme jako nejspíš celé podnikatelské prostředí. Ale jsme rádi, že se nám to daří,
o čemž vypovídá meziročně 14% nárůst příjmů divize.
Velkou čtyřku změn, které se udály v roce 2018, můžeme rozdělit na tyto čás�:
Projektovou
Máme za sebou upgrade informačního systému Microso� Navision na poslední verzi 2017, kde se
změna této klíčové pla�ormy promítla do veškerého konání celé divize.
Procesní
Implementace nové evropské legisla�vy GDPR, která se dotkla všech procesů a zároveň interní
i zdravotnické dokumentace.
Bezpečnostní
Do všech ordinací OCM byly nainstalovány záložní zdroje UPS, jež mají za úkol při výpadku elektrického
proudu podržet termolabilitu skladovaných očkovacích látek po dobu 4 hodin. Jedná se o dobu,
kterou jsme na základě zkušenos� vyhodno�li jako nečastější, a tudíž z pohledu možné likvidace zboží
nejrizikovější.
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Organizační
Na základě stále se zvyšujících nároků a komplexnos� zdravotní služby, kterou poskytujeme,
byl vybudován kolek�vní ins�tut lékařské rady složený z odborných garantů (specializovaných lékařů)
na jednotlivou zdravotní problema�ku (epidemiologie, cestovní medicína, infektologie, sérologie aj.).
Jejich úkolem je řešit odborné záležitos� do hloubky, vyhledávat celosvětové novinky a trendy oboru,
dávat odborné stanovisko pro hraniční a neznámé situace. Vždy se jedná o konsensus/ kolek�vní
názor užšího odborného vedení, který je nadále brán jako doporučení celé sí� OCM.
Tento rok nebyl, jak by se doposud mohlo zdát, pouze o procesních a interních změnách, ale nadále
pokračujeme v externích ak�vitách. Mezi nejdůležitější aspekt řadíme komunikaci s laickou veřejnos�.
Proto nadále rozvíjíme a zkrášlujeme náš cestovatelský PR projekt s názvem Stejná vášeň - Různé cíle.
Jedná se o nejenom ﬁnanční a odbornou podporu pro nevšední cestovatelské a společensky
zodpovědné projekty či unikátní ak�vity. Tomuto velmi pozi�vně hodnocenému a vnímanému
projektu se chceme nadále věnovat a modernizovat jeho komunikační detaily pro prostředí online
světa, kde v současnos� vnímáme (jako ostatní moderní a úspěšné společnos�) větší přidanou
hodnotu propagace a širší dopad sdílené informace.
Pro podporu odborné komunikace vydáváme
nadále vlastní časopis Očkování a cestovní
medicína v podobě dvou čísel ročně. Stále
disponujeme �štěnou i elektronickou podobou a
stále je lékařům a zdravotnickému personálu
dáváme k dispozici zdarma. Hlavními autory
odborných článků jsou kolegové z řad lékařů
a sester, přičemž se pokoušíme navýšit
respondenty z externích řad a našeho blízkého
odborného okolí.
V roce 2018 jsme se poprvé vydali na cestu pro nás neprobádanou, plnou neznámých výzev,
ale s jasným cílem. Vytvořit s profesionály jednotlivých oborů a segmentů trhu svůj vlastní, unikátní,
doplňkový sor�ment pro cestovní prevenci. Po létech sbírání zkušenos� a zpětné vazby od velkého
počtu klientů konečně známe klady a zápory toho, co nabízíme, a zároveň dokážeme s velkou jistotou
deﬁnovat to, co dokáže současné potřeby cestovatelského prostředí plně uspokojit. Letošní rok byl
o dokončení testování, potřebné cer�ﬁkaci, vytvoření moderní graﬁky a hledání op�mální formy
unikátního složení repelentů a probio�k, se kterými chceme udělat „díru do světa“.
O tom, jak se nám to daří, ale až příště….
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Iden�ﬁkační údaje společnos� včetně složení
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2018
Obchodní ﬁrma:

Avenier a.s.

Datum zápisu:

1. září 2001 u Krajského soudu v Brně

Spisová značka:

B, 3646 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo:

Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno

Iden�ﬁkační číslo:

262 60 654

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Poskytování zdravotních služeb

2

Distribuce léčivých přípravků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
Způsob jednání:

Za společnost jednají vždy tři členové představenstva

Akcie:

20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 100 000 Kč

Základní kapitál:

2 000 000 Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnos�:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem
podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech
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PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Petr Foukal

předseda představenstva

Ing. Mar�n Tollner

Bc. Filip Nosek

místopředseda představenstva

člen představenstva

Doc. MUDr. Ras�slav Maďar,
Ph.D., MBA, FRCPS

člen dozorčí rady

DOZORČÍ RADA

Ing. René Janosch
předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

MUDr. Jana Žingorová
člen dozorčí rady
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Tomáš Lyžbicki
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Organizační schéma
společnos� Avenier a.s. k 31. 12. 2018

VALNÁ
HROMADA

DOZORČÍ
RADA

PŘEDSTAVENSTVO

ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA

MÍSTOPŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA

Ředitel
personální
a lékařské péče

Oddělení
Korporátního
obchodu

Oddělení
Kvality

Oddělení
Finanční

Oddělení
Lidských
zdrojů

Oddělení
Obchodu
Distribuce

Oddělení
Provozu a interní
komunikace

Oddělení
Marke�ngu

Oddělení
Odbornos�
OCM

Oddělení
Péče
o Zákazníka

Oddělení
Rozvoje sítě
OCM

Oddělení
IS/IT
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Naše por�olio zahrnuje očkovací látky určené pro komerční očkování („očkování na žádost“ hrazené
pacienty) i očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
(„pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo dále naše por�olio distribuovaných
produktů rozšířeno o termolabilní léčivé přípravky určené pro specializovanou centrovou léčbu. Deset
moderních distribučních center logis�cky pokrývá celou republiku a umožňuje spolehlivou obsluhu
bezmála 8 000 ordinací a poskytovatelů zdravotní péče.
Tým lékařů a sester v jednadvace� profesionálně vybavených centrech Očkování a cestovní medicíny
nabízí profesionální služby široké veřejnos� i ﬁremním zákazníkům. Hlavním zaměřením center je
odborné poradenství, doporučení vhodného vybavení pro cestovatele a očkování do zahraničí dle
individuálních potřeb klienta. Věnujeme se i tuzemskému očkování („očkování na žádost“), které není
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
V průběhu roku 2018 došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 3 547 �s. Kč, jednalo se
zejména o pořízení nového chladicího boxu ve výši 1 489 �s. Kč, proﬁnancování proběhlo z vlastních
zdrojů. Došlo také k úbytkům dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 957 �s. Kč,
což představuje zejména likvidaci původních chladicích boxů ve výši 790 �s. Kč.
U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,
informačního systému, ve výši 3 302 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také proﬁnancováno z vlastních
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE
V roce 2018 bylo prioritou oddělení Lidských zdrojů udržet si atrak�vitu zaměstnavatele ve vysoce
konkurenčním prostředí na současném trhu práce a neustále se zlepšovat. Zároveň se věnovat
nováčkům a nástup jim maximálně zpříjemnit a zjednodušit. V neposlední řadě se neustále věnujeme
našim stávajícím zaměstnancům, jejich rozvoji a zjišťování potřeb.
Zaměřili jsme se na aktuální trendy v oblas� náborových ak�vit, kterými jsou sociální sítě a
profesionální kariérní stránky LMC, provozovatele www.jobs.cz. Zprovoznili jsme profesní ﬁremní
proﬁl na LinkedIn a na Facebooku komunikujeme prostřednictvím stránky zaměřené na střední
zdravotnický personál. Oba proﬁly využíváme jako marke�ngový a komunikační nástroj pro
potenciální zaměstnance a daří se nám oslovovat potenciální zájemce.
Jak již bylo v úvodu řečeno, zaměřili jsme se na nové zaměstnance, abychom si je právě v období, ve
kterém jsou nejvíce náchylní ke změně, dokázali udržet. Přizpůsobili jsme indukční plán každé pozici
maximálně na míru, přičemž jsme zachovali základní požadavky, které jsou pro všechny pozice
totožné. Rozšířili jsme povinné body zaškolení o část Firemní kultura, Práce s interními nástroji, jako je
docházkový systém či Avenet.
Abychom „nováčkům“ maximálně usnadnili adaptaci v novém zaměstnání, vytvořili jsme interak�vní
organizační strukturu do detailu každé pozice, přehled základních kompetencí zaměstnanců, kteří tuto
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pozici zastávají. Tuto organizační strukturu pravidelně upravujeme na základě změn v organizaci.
Avenet v sekci Lidských zdrojů jsme pojali jako knihovnu všech nezbytných informací, které nováček
potřebuje, aby splnil veškeré na něj kladené nároky, a zároveň mohl využít všech informací, beneﬁtů
a výhod, které mu poskytujeme.
Interní komunikace
I nadále pokračujeme v elektronické interní komunikaci prostřednictvím pravidelného měsíčního
periodika Bidlákoviny s cílem informovat kolegy o dění uvnitř společnos� i o aktuálních tématech
venku. Hlavním tématem časopisu se v letošním roce stal pravidelný rozhovor se zástupci jednotlivých
oddělení napříč celou společnos�. Zaměstnanci tak mají možnost lépe poznat práci svých kolegů
i je osobně.
GDPR
V souvislos� s účinnos� GDPR se oddělení Lidských zdrojů podílelo na přípravě interních předpisů
souvisejících s touto oblas�, připravovalo e-learningová školení pro zaměstnance a upravovalo vlastní
procesy na oddělení tak, aby odpovídaly regula�vům v plném rozsahu. Zaměstnanci byli v této oblas�
vzděláni, proškoleni a obeznámeni se svými právy i povinnostmi.
Projekt FMD
Oddělení Lidských zdrojů se od 3. kvartálu roku začlenilo do projektového týmu FMD, který je řízen
napříč celou společnos�. Projekt vznikl na základě významné plánované legisla�vní změny v oblas�
distribuce léčiv, jejíž dopady sahají do celé společnos�. Komplexní projekt měl několik fází,
kdy se v průběhu času měnilo také zadání a požadavky na oddělení Lidských zdrojů. Projekt má dopady
v úrovni organizačních změn, dále na vznik nových pozic, popř. nových požadavků na pozice stávající.
Museli jsme se zorientovat v oblas� lékárenství, legisla�vních požadavků na farmaceu�cký personál
a následně vhodné zaměstnance obsadit na pracovní pozice v požadovaném termínu.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné událos�, které by ovlivnily naplnění účelu výroční
zprávy.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V oblas� životního prostředí jsme v roce 2018 revidovali proces separace, sběru a likvidace
nebezpečného odpadu na úrovni center Očkování a cestovní medicíny s cílem minimalizovat nega�vní
dopad na životní prostředí.
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AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI
V roce 2019 chceme kon�unuálně nejen pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb ve všech
oblastech naší činnos�, ale současně i intenzivně pracovat na zvyšování obslužné kapacity společnos�,
a to zejména v oblas� poskytování služeb očkování a cestovní medicíny.
V této oblas� s ohledem na zvyšující se důležitost cílové skupiny cestovatelů do 30 let budeme nuceni
od základu revidovat naši komunikační strategii prostřednictvím webu a sociálních sí�.
Největší výzvou v oblas� distribuce pro nás bude v příš�m roce implementace FMD, která s platnos� od
9. 2. 2019 zavádí nový a velmi logis�cky náročný systém sledování pravos� dodávaných léčivých
přípravků na bázi evidence jednotlivých balení léčivých přípravků v granulitě na seriové číslo každého
produktu.
Vedle toho se budeme v oblas� distribuce i nadále soustředit na zjednodušení administra�vy na úrovni
ordinace spojené se skladováním a použi�m očkovacích látek, a to nejen u očkovacích látek na žádost,
ale zejména i u vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění používaných pro účely pravidelného
očkování.
V oblas� specializované distribuce léčivých přípravků pro účely centrové léčby budeme stále usilovat
o kul�vaci distribučních standardů v České republice. Budeme i nadále selek�vně rozšiřovat por�olio
distribuovaných léčiv, a to nejen s cílem zajištění kvalitní léčby, ale zejména s cílem zajištění spolehlivé
dostupnos�, která bude v řadě případů ohrožena z důvodu nově příchozích legisla�vních změn. V roce
2019 budeme nově podporovat i zavádění nových biosimilárních přípravků pro biologickou léčbu
s cílem snížení terapeu�ckých nákladů, a �m i zvyšovat dostupnost moderní terapie tam, kde díky
ﬁnanční nákladnos� nebyla v minulos� standardem.
Divize center Očkovaní a cestovní medicíny, jako odborná autorita, plánuje přispět k pozi�vnímu
společenskému etosu (ve vztahu k očkování) prostřednictvím rozvoje inspira�vních forem komunikace
s odbornou veřejnos�.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ
Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2018 vlastní akcie.

O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ, ČI NEMÁ POBOČKU NEBO JINOU ČÁST
OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ
Společnost Avenier a.s. nemá organizační složku v zahraničí.
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MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU
OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018
Avenier a.s.
se sídlem: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 262 60 654
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3646
(dále též „Společnost“)
Statutární orgán Společnos� jakožto ovládané osoby zpracoval podle ustanovení § 82 a násl. ZOK tuto
zprávu o vztazích mezi Společnos� a osobou ovládající a mezi Společnos� a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou:

I.
Struktura vztahů, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání
1.

V účetním období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (dále též „Účetní období“) byl základní kapitál
Společnos� ve výši 2 000 000 Kč tvořen vkladem jediného akcionáře, kterým je společnost
AGEL a.s., se sídlem: Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 005 34 111
(dále též „společnost AGEL a.s.“).

2.

Ovládající osobou Společnos� byla tedy v Účetním období dle ustanovení § 74 ZOK společnost
AGEL a.s., přičemž ovládání je vykonáváno účas� a hlasováním společnos� AGEL a.s. na valné
hromadě Společnos�.

3.

Dle informací získaných na základě sdělení společnos� AGEL a.s. byla společnost AGEL a.s.
v Účetním období ovládající osobou dále ve vztahu k těmto obchodním společnostem:

a)

AGEL BULGARIA AD, se sídlem: Krasno Selo, Soﬁa 1680, 60V Bulharsko Blvd., IČO: 203 444 215,

b)

AGEL GRUPO SANITARIO, S.L., se sídlem: Calle Buenos Aires, Num. 8, 35002 Palmas de Gran Canaria,
IČO: B76201227,

c)

AGEL POLSKA S. A., se sídlem: ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn, IČO: 144 694 904,

d)

AGEL Research a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 026 86 520,

e)

AGEL SA, Pty ltd., se sídlem: Central Oﬃce Park Unit 4, 257 Jean Avenue, Centurion,
Gauteng, 0157, IČO: 2016/360095/07,

f)

AGEL Servis a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, IČO: 293 51 073,

g)

AGEL SK a.s., se sídlem: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 36 658 448,

h)

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., se sídlem: Antošovická 107/55, Koblov, 711 00 Ostrava,
IČO: 025 60 739,
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i)

AGEL Trade s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 259 66 618,

j)

Dialýza Šumperk s.r.o., se sídlem: Nemocniční 1468/47, 787 01 Šumperk, IČO: 619 75 567,

k)

Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem: Italská 560/37, 121 43 Praha 2, IČO: 259 03 659,

l)

Hornická poliklinika s.r.o., se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 476 68 580,

m) Jesenická nemocnice a.s., se sídlem: Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník, IČO: 479 73 927,
n)

Kardiologické centrum AGEL a.s., se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, IČO: 259 59 905,

o)

Laboratoře AGEL a.s., se sídlem: Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, IČO: 166 28 373,

p)

Medical Systems a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, IČO: 268 53 167,

q)

Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Ostravská 783, 737 01 Český Těšín, IČO: 258 97 551,

r)

Nemocnice Louny a.s., se sídlem: Rybalkova 1400, 440 37 Louny, IČO: 273 32 730,

s)

Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO: 258 86 207,

t)

Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem: Konská 453, 739 61 Třinec, IČO: 484 01 129,

u)

Nemocnice Říčany a.s., se sídlem: Smiřických 315/26, 251 01 Říčany, IČO: 273 65 867,

v)

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 268 22 105,

w) Novojičínské diagnos�cké centrum s.r.o., se sídlem: Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 019 68 475,
x)

Oční centrum AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 268 25 775,

y)

Perfect Distribu�on a.s., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 476 75 934,

z)

Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov, IČO: 476 68 989,

aa) Repharm a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 253 19 141,
bb) Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov,
IČO: 277 97 660,
cc) Transfúzní služba a.s., se sídlem: B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, IČO: 267 97 917,
dd) Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČO: 607 93 201,
ee) Zenagel a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 278 37 921.
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4.

Prostřednictvím některých obchodních společnos� uvedených v předchozím bodě 3 ovládala
společnost AGEL a.s. v Účetním období rovněž tyto obchodní společnos�:

a)

AGEL Clinic s. r. o., se sídlem: Jelačičová 8, 821 08 Bra�slava, IČO: 45 725 381,

b)

AGEL Diagnos�c a.s., se sídlem: Palisády 56, 811 06 Bra�slava - mestská časť Staré Mesto,
IČO: 36 866 792,

c)

AGEL Servis SK s. r. o., se sídlem: Kočovce 244, 916 31 Kočovce, IČO: 50 866 184,

d)

AGEL SSC s. r. o., se sídlem: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 50 977 130,

e)

Berdmedical s.r.o., se sídlem: Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 034 57 818,

f)

Cassopharm, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 46 252 479,

g)

Diagnos�cké a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 2524/30,
960 01 Zvolen, IČO: 46 283 064,

h)

FINHOSP III, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 36 348 155,

i)

FINHOSP PLUS, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 36 339 750,

j)

GENETIKA - ZENKLOVA s.r.o., se sídlem: Graﬁcká 848/18, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 018 91 685,

k)

Mateřská škola AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 017 55 722,

l)

MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786,

m) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 23/3,
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 348 015,
n)

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Ulica SNP 26,
972 51 Handlová, IČO: 36 339 865,

o)

Nemocnica Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

p)

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca,
IČO: 36 168 165,

q)

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Banícka štvrť1, 053 42 Krompachy, IČO: 36 182 672,

r)

Nemocnica Levice s. r. o., se sídlem: SNP 19, 934 01 Levice, IČO: 50 861 450,

s)

Nemocnica Zlaté Moravce a.s., se sídlem: Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 946,

t)

Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 594 929,
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u)

Nemocnice Říčany Pharma s.r.o., se sídlem: Smiřických 315/26, 251 01 Říčany, IČO: 047 35 315,

v)

Nemocničný holding a. s., se sídlem: Palisády 56, 811 06 Bra�slava - mestská časť Staré Město,
IČO: 51 838 958, (od 19. 7. 2018),

w) SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179,
x)

STEELPHARM s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 50 707 922,

y)

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01
Levoča, IČO: 36 594 849.

m) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hviezdoslavova 23/3,
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 348 015,
n)

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Ulica SNP 26,
972 51 Handlová, IČO 36 339 865,

o)

Nemocnica Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, Komárno 945 05, IČO: 50 828 371,
(od 21. 4. 2017),

p)

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice–Šaca,
IČO: 36 168 165,

q)

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy, IČO: 361 82 672,

r)

Nemocnica Levice s. r. o., se sídlem: SNP 19, 934 01 Levice, IČO: 50 861 450, (od 12. 5. 2017),

s)

Nemocnica Zlaté Moravce a.s., se sídlem: Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 946,
(od 25. 1. 2017),

t)

Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 455 94 929,

u)

SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179,

v)

STEELPHARM s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice–Šaca, IČO: 50 707 922, (od 7.2.2017),

w) Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01
Levoča, IČO: 36594 849.

5.

Tato zpráva o vztazích pojednává o vztazích mezi Společnos� a

a)

společnos� AGEL a.s.,

b)

obchodními společnostmi uvedenými v bodě 3. písm. a) – ee),

c)

obchodními společnostmi uvedenými v bodě 4. písm. a) – y), (dále též společně jako „Propojené
osoby“).
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Společnost tvořila v Účetním období s osobami uvedenými v bodě 5. písm. a) – c) koncern ve smyslu
§ 79 odst. 1 ZOK, a podílela se tak na podnikatelských ak�vitách a projektech tohoto koncernu. Úloha
Společnos� spočívá především v poskytování zdravotních služeb, distribuci léčivých přípravků, výrobě,
obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

II.
Přehled vzájemných smluv dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. e) ZOK
Mezi Společnos� a níže uvedenými Propojenými osobami byly v průběhu Účetního období uzavřeny
nebo byly v platnos� následující smlouvy:
1.

obchodní společnost AGEL a.s.
a) Smlouva mandátní o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci DPH
uzavřená dne 2. 1. 2009, jejímž předmětem je vymezení práv a povinnos� smluvních stran
vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o dani z přidané hodnoty.
b) Smlouva o zajištění likvidity uzavřená dne 1. 8. 2012, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi
smluvními stranami při poskytování cashpoolingu.
c) Smlouva o poskytování zdravotnických služeb a odběru zboží uzavřená dne 15. 11. 2013,
jejímž předmětem je poskytování služeb a odběru zboží v OCM centrech.
d) Smlouva uzavřená dne 1. 7. 2014, jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch
společnos�.
e) Smlouva o poskytování IT služeb v datovém centru AGEL uzavřená dne 1. 4. 2015,
jejímž předmětem je zajištění provozování virtuálních serverů v datovém centru.
f) Dohoda o ﬁnančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 2. 7. 2018,
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinnos� při konečném rozdělení majetkových
prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2017.
g) Smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem
výpočetní techniky.

2.

obchodní společnost AGEL Servis a.s.
a) Smlouva o poskytování služeb a dodávkách zboží uzavřená dne 1. 7. 2014, jejímž předmětem
je poskytování služeb v oblas� energe�ky a hospodářsko-technické centrální správy majetku
a konzultační a poradenská činnost v těchto oblastech ve prospěch společnos� Avenier a.s.
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3.

obchodní společnost Dopravní zdravotnictví a.s.
a) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 9. 10. 2013, jejímž
předmětem je poskytování pracovnělékařských služeb.
b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce v oblas�
očkování a konzultačních služeb.
c) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce v oblas�
očkování a konzultačních služeb.
d) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5 .2018, jejímž předmětem je zpracování
údajů dalším zpracovatelem.

4.

obchodní společnost Hornická poliklinika s.r.o.
a) Smlouva o nájmu, uzavřená dne 5. 3. 2015, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor,
nacházejících se ve 3. NP budovy A Hornické polikliniky.
b) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřená dne 31. 1. 2017, jejímž předmětem
je pronájem nebytových prostor, nacházejících se ve 2. NP budovy A Hornické polikliniky.
c) Smlouva o dílo, uzavřená dne 1. 1. 2017, jejímž předmětem je zajišťování praní a žehlení
provozního prádla.

5.

obchodní společnost Laboratoře AGEL a.s.
a) Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci ze dne 2. 1. 2013, jejímž předmětem je provádění
laboratorních vyšetření u samoplátců.

6.

obchodní společnost Medical Systems a.s.
a) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 27. 5. 2015, jejímž předmětem jsou dodávky výpočetní
techniky a kancelářského zboží.

7.

obchodní společnost Perfect Distribu�on a.s.
a) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 1. 9. 2018, jejímž předmětem jsou dodávky
zdravotnických prostředků a poskytnu� prostorů za účelem provozování konsignačních skladů.

8.

obchodní společnost Repharm a.s.
a) Dohoda o společném využívání dopravního prostředku uzavřená dne 1. 11. 2017, jejímž
předmětem je rozdělení nákladů za využívání vozidla Škoda Octavia Combi.
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III.
Přehled jednání učiněných v Účetním období dle ustanovení § 82 odst. 2
písm. d) ZOK
V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jednání nad rámec již uvedených v čás� II.,
která by byla učiněna na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob a která by se týkala
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnos� zjištěného podle poslední účetní
závěrky.

IV.
Újma a její vyrovnání dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. f) a odst. 4 ZOK
V Účetním období nevznikla Společnos� žádná újma v důsledku vlivu některé z Propojených osob.

V.
Zhodnocení výhod a nevýhod, popř. rizik, plynoucích ze vztahů mezi
Propojenými osobami dle ustanovení § 82 odst. 4 ZOK
Ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou pro Společnost výhody, kterými jsou především
poskytování služeb ve prospěch společnos�.
Společnos� neplynou ze vztahů mezi Propojenými osobami žádné nevýhody a ani žádná rizika.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že výhody vyplývající z účas� Společnos� v koncernu
převládají nad nevýhodami.

V Brně, dne 8. února 2019

Představenstvo společnos� Avenier a.s.
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ROZVAHA

Avenier a.s.
IČO 262 60 654

v plném rozsahu

Bidláky 837/20, Štýřice
639 00 Brno

k datu
31.12.2018
(v tisících Kč)
31.12.2018
Korekce

Brutto
AKTIVA CELKEM
B.
B.I.
B.I.2.
B.I.2.1.

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná práva
Software

31.12.2017
Netto

Netto

940 794
38 255
19 672

24 658
23 698
13 055

916 136
14 557
6 617

799 430
10 357
4 387

19 672

13 055

6 617

2 528

19 672

13 055

6 617

2 528

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.
B.I.5.2.
B.II.
B.II.1.
B.II.1.2.
B.II.2.
B.II.5.
B.II.5.2.
C.
C.I.
C.I.3.
C.I.3.2.
C.II.
C.II.1.
C.II.1.4.
C.II.1.5.
C.II.1.5.2.
C.II.2.
C.II.2.1.
C.II.2.2.
C.II.2.4.
C.II.2.4.3.
C.II.2.4.4.
C.II.2.4.5.
C.II.2.4.6.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
D.
D.1.
NOTES
Date

1 859
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky a stavby
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Výrobky a zboží
Zboží
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Pohledávky - ostatní
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - ostatní
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Signature of the statutory representative:

18 583

10 643

7 940

1 859
5 970

1 456
1 456
17 002

664
664
9 979

792
792
7 023

920
920
5 050

125
125
899 852
392 810
392 810

125
125
898 892
392 451
392 451

786 660
331 247
331 247

392 451
504 157
1 299

331 247
453 676
1 949

423
876

1 084
865

876
502 858

865
451 727

422 484
8 547
71 827

398 624
7 414
45 689

6 625

6 625

6 108

2 038

2 038

1 701

63 116
48
2 284

63 116
48
2 284

37 747
133
1 737

1 014

1 014

649

1 270
2 687

1 270
2 687

1 088
2 413

392 810
504 758
1 299

960
359
359
359
601

423
876
876
503 459
423 085
8 547
71 827

2 687
Person responsible for

601
601

2 687
2 413
Person responsible for

31.12.2018
A.
A.I.
A.I.1.
A.IV.
A.IV.1.
A.V.
B.+C.

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál

799 430
144 090

2 000

2 000

Základní kapitál
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

2 000
42 091

2 000
109 160

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- )

42 091
40 932

109 160
32 930

830 665

654 856

3 779

3 280

64
3 715
826 886
826 886

56
3 224
651 576
651 576

Cizí zdroje

B.

Rezervy

B.I.
B.IV.
C.

Rezerva na důchody a podobné závazky
Ostatní rezervy
Závazky
Krátkodobé závazky

C.II.
C.II.3.

31.12.2017
916 136
85 023

Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4.
C.II.6.

Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.8.
C.II.8.3.
C.II.8.4.

Závazky ostatní
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.5.
C.II.8.6.

Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní

C.II.8.7.
D.
D.2.

Jiné závazky
Časové rozlišení pasiv
Výnosy příštích období

57 686

48 421

509 136
92 529
167 535

444 785
37 890
120 480

4 193
2 235

3 852
2 051

3 326
157 776

2 475
112 102

5
448
448

484
484

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Avenier a.s.
IČO 262 60 654

v druhovém členění
období končící k
31.12.2018
(v tisících Kč)

Bidláky 837/20, Štýřice
639 00 Brno

Období do
31.12.2018

Období do
31.12.2017

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

24 817

22 901

II.
A.

Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba

2 390 626
2 251 673

2 200 573
2 081 674

A.1.
A.2.
A.3.

Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
Služby

D.
D.1.

Osobní náklady
Mzdové náklady

2 164 222
12 601
74 850
99 311

2 002 773
13 467
65 434
91 192

D.2.
D.2.1.
D.2.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

72 612
26 699

66 758
24 434

E.
E.1.

Úpravy hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

23 884
2 815
-646

21 859
2 575
2 198

2 935

3 319

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

2 935

3 319

E.2.
E.3.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
F.
F.1.
F.3.
F.4.
F.5.
*
VI.
VI.2.
J.
J.1.

Úpravy hodnot zásob
Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření (+/-)

-484
-3 097
10 403

-511
-610
8 040

28
8
10 367
19 990

8 040
12 929

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.
*

Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření (+/-)

1 035
-3 536

987
-1 938

**
L.
L.1.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

51 982
11 050

41 583
8 653

10 389

8 661

L.2.
**
***
*

Daň z příjmů odložená (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

661
40 932

-8
32 930

40 932
2 425 849

32 930
2 231 516

Výnosové úroky a podobné výnosy
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Daň z příjmů
Daň z příjmů splatná

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Čistý obrat za účetní období

68
8 637
498
10 787
55 518

8 445
548
3 936
43 521
2

2 504

2
953

2 504

953

3

42 091

40 932

2 000

Stav k 31.12.2018

21 774
-21 774

32 930
-32 930
40 932

109 160
-67 069

87 455
21 774
-69

32 930

69

-69

Jiný výsledek
Nerozdělený zisk nebo
Výsledek hospodaření
hospodaření minulých
neuhrazená ztráta
běžného účetního období
let
minulých let

2 000

Fondy ze zisku,
rezervní fond

Stav k 31.12.2017
Vyplacené podíly na zisku
Výsledek hospodaření za běžné období

Kapitálové fondy

2 000

Základní kapitál

Avenier a.s.
IČO 262 60 654

85 023

144 090
-99 999
40 932

32 930

111 160

VLASTNÍ KAPITÁL
CELKEM

Bidláky 837/20, Štýřice
639 00 Brno

Stav k 31.12.2016
Rozdělení výsledku hospodaření
Převody mezi fondy
Výsledek hospodaření za běžné období

k datu
31.12.2018
(v tisících Kč)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)

Avenier a.s.
IČO 262 60 654

období končící k
31.12.2018
(v tisících Kč)

Bidláky 837/20, Štýřice
639 00 Brno
Období do
31.12.2018

P.

Období do
31.12.2017

Z.

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Výsledek hospodaření před zdaněním

A.1.
A.1.1.

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv

A.1.2.
A.1.3.
A.1.5.

Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Nákladové a výnosové úroky

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív

54 379
13 969
-47 658
122 347

45 349
-34 746
-53 156
60 674

A.2.3.

Změna stavu zásob

-60 720

-42 264

A.**
A.3.
A.4.
A.5.

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním
Vyplacené úroky
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

68 348
-2 504
-9 612

10 603
-953
2
-7 330

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

56 232

2 322

-7 203
28

-4 458

-7 175

-17 549

C.1.

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
Změna stavu závazků z financování

-48 510

14 808

C.***
F.
R.

Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-48 510
547
2 284

14 808
-419
1 737

B.1.
B.2.
B.3.
B.***

1 737

2 156

51 982

41 583

2 397
2 935

3 766
3 319

-3 082
40
2 504

-573
951
69

-13 091
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Příloha účetní závěrky za rok 2018
1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti
Avenier a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou a vznikla
zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne
17. září 2001. Předmětem podnikání společnosti je:
•
•
•

Poskytování zdravotních služeb
Distribuce léčivých přípravků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Sídlo společnosti je v Brně, Bidláky 837/20, Štýřice, PSČ 639 00.
Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč.
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti
a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:
Akcionář/společník
AGEL a.s.

% podílu na základním kapitálu
100 %

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V průběhu roku 2018 došlo v obchodním rejstříku ke změně v představenstvu
společnosti a v dozorčí radě a ke změně fyzických a právnických osob podílejících se na
základním kapitálu společnosti.
Na pozici místopředsedy představenstva byl PharmDr. Tomáš Florián nahrazen Ing.
Martinem Tollnerem dne 1. září 2018. Do dozorčí rady byla namísto MUDr. Jána Dudry,
Ph.D., MPH jmenována MUDr. Jana Žingorová dne 1. září 2018 a namísto Ing. Miroslava
Lekeše byl jmenován Tomáš Lyžbicki dne 14. prosince 2018.
1.3. Organizační struktura společnosti
Organizační schéma společnosti je obsaženo ve výroční zprávě.
1.4. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
Funkce
Představenstvo
Předseda
Místopředseda
Člen
Dozorčí rada
Předseda
Člen
Člen
Člen

Avenier a.s.

Jméno
Ing. Petr Foukal
Ing. Martin Tollner
Bc. Filip Nosek
Ing. René Janosch
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
MUDr. Jana Žingorová
Tomáš Lyžbicki
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1.5. Identifikace skupiny
Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí
konsolidačního celku. Identifikace holdingového uskupení je obsažena v příloze
číslo 1 tohoto dokumentu. Konsolidovaná účetní závěrka je dostupná v sídle mateřské
společnosti na adrese Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Avenier a.s.
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2.

ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2018.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč),
není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku
a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován
i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého
majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou
sníženou o oprávky a případné opravné položky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého
hmotného či nehmotného majetku částku 10 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného
dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku
následujícím způsobem:
Druh majetku
Software
Stavby
Kancelářská a reprodukční technika
Ostatní technika
Dopravní prostředky

Metoda odepisování
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární

Počet let
9
50, 30
4
5, 10
4,5

2.2. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Skladové zásoby jsou
účtovány metodou A. Pro ocenění stavu zásob na skladě i pro výdej zboží ze skladu je
použita metoda FIFO.

Avenier a.s.
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Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy je zřejmé, že zboží bude
určeno k likvidaci, ale fyzická likvidace ještě neproběhla.
2.3. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou
o případné opravné položky. Pohledávky nabyté postoupením jsou oceňovány cenou
pořízení.
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní
závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová
pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je
účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.
Způsob tvorby opravných položek
Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek
a době jejich splatnosti. Nižší míra rizika je spojována se subjekty jako je stát, kraj nebo
město. Vyšší míra rizika je spojována s běžnými podnikatelskými subjekty. Společnost
tvoří 100% opravnou položku k pohledávkám po lhůtě splatnosti více než 360 dnů.
2.4. Závazky
Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.
Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka
sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek.
Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku.
2.5. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené
k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.
Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou složku mezd.
Rezerva na jubilea je tvořena na základě analýzy jubileí k datu účetní závěrky
a průměrných mzdových nákladů.

Avenier a.s.
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2.6. Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je ve většině
případů použit rovnoměrný způsob odepisování.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje
v souladu s § 32a zákona o dani z příjmů.
Splatná daň
Výpočet daňové povinnosti za rok 2018 byl proveden na základě kalkulace daně, která
vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu
sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů
a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota
vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit
podle konečného stanoviska finančního úřadu.
Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu.
2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
2.8. Výnosy
Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží
nebo převedení práv vztahujících se k tomuto zboží. Tržby za služby jsou zaúčtovány
k okamžiku uskutečnění služby.
Přijaté finanční bonusy se účtují v okamžiku splnění odebraného objemu zboží, případně
dalších podmínek podmiňujících čerpání bonusu.
2.9. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období.
Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu
dostupných relevantních informací.

Avenier a.s.
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Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.
2.10. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2018 nebyla proti předcházejícímu účetnímu období provedena změna účetních
metod.
2.11. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti. Jedná se zejména o přijaté peněžní poukázky – ceniny.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

31.12.2018
1 014
1 270
0
2 284

(údaje v tis. Kč)
31.12.2017
649
1 088
0
1 737

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

Avenier a.s.
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3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný (DNM) a hmotný (DHM) majetek
V průběhu roku 2018 došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 3 547 tis. Kč
(1 441 tis. Kč v roce 2017), jednalo se zejména o pořízení nového chladícího boxu ve výši
1 489 tis. Kč (218 tis. Kč v roce 2017 se jednalo zejména o klimatizační jednotky a chladící
zařízení pro vybraná Centra očkování a cestovní medicíny a vysokozdvižné vozíky do
distribučních skladů) a o drobný hmotný majetek nad 10 tis. Kč, jehož hodnota za rok
2018 činila 1 215 tis. Kč (1 178 tis. Kč v roce 2017). Jednalo se zejména o nákup tabletů,
notebooků, lednic na OC a záložní zdroje UPC na OC.
Došlo také k úbytkům dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 957 tis. Kč
(49 tis. Kč v roce 2017), hlavní položkou bylo chladící zařízení.
V průběhu roku 2018 došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného
majetku, informačního systému, ve výši 3 302 tis. Kč (1 158 tis. Kč v roce 2017). Vyřazen
z evidence byl software v hodnotě 0 tis. Kč (0 tis. Kč v roce 2017).
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek
14 283
1 859
16 142
13 125

Software
Nedokončený DNM
Celkem 2018
Celkem 2017

Přírůstky

Vyřazení

Převody

5 389
0
5 389
3 017

0
1 859
1 859
0

0
0
0
0

(údaje v tis. Kč)
Konečný
zůstatek
19 672
0
19 672
16 142

Opravné
položky
0
0
0
1 802

(údaje v tis. Kč)
Účetní hodnota
DNM
6 617
0
6 617
4 387

Opravné položky a oprávky

Software
Nedokončený DNM
Celkem 2018
Celkem 2017

Počáteční
zůstatek
11 755
0
11 755
9 954

Přírůstky

Úbytky

1 300
0
1 300
1 801

0
0
0
0

Konečný
zůstatek
13 055
0
13 055
11 755

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek
Stavby
1 456
Hmotné movité věci a jejich soubory
14 412
Nedokončený DHM
0
Celkem 2018
15 868
Celkem 2017
14 476

Avenier a.s.

Přírůstky

Vyřazení

Převody

0
3 547
125
3 672
1 441

0
957
0
957
49

0
0
0
0
0

(údaje v tis. Kč)
Konečný
zůstatek
1 456
17 002
125
18 583
15 868
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Opravné položky a oprávky

Stavby
Hmotné movité věci a jejich
soubory
Nedokončený DHM
Celkem 2018
Celkem 2017

Počáteční
zůstatek
536
9 361
0
9 897
8 429

Přírůstky

Úbytky

128

0

Konečný
zůstatek
664

1 575
0
1 703
1 518

957
0
957
49

9 979
0
10 643
9 898

Opravné
položky
0

(údaje v tis. Kč)
Účetní hodnota
DHM
792

0
0
0
1 469

7 023
125
7 940
5 970

3.2. Zásoby
Zásoby zboží k 31.12.2018 jsou tvořeny především očkovacími látkami. Část zásob je
uložena v cizích skladech s odděleným analytickým účtováním.
3.3. Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky k 31.12.2018 ve výši 1 299 tis. Kč (1 949 tis. Kč k 31.12.2017)
jsou tvořeny poskytnutými zálohami na nájem a odloženou daňovou pohledávkou.
3.4. Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 122 888 tis. Kč
(123 849 tis. Kč k 31.12.2017).
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31.12.2018 ve výši 8 547 tis. Kč
(7 414 tis. Kč k 31.12.2017) představují pohledávku za mateřskou společností z titulu
narovnání DPH ve skupině a z titulu cashpoolingových operací.
Dohadné účty aktivní k 31.12.2018 ve výši 63 116 tis. Kč (37 747 tis. Kč k 31.12.2017)
jsou tvořeny především dohady na výnosy z titulu odměn za odebraná plnění.
3.5. Vlastní kapitál
Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách
vlastního kapitálu.
Zisk za rok 2018 navrhujeme použít na výplatu dividend a zbývající část převést na účet
nerozděleného zisku minulých let.
3.6. Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 2 384 tis. Kč (28
318 tis. Kč k 31.12.2017).
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba k 31.12.2018 ve výši 92 529 tis. Kč
(37 890 tis. Kč k 31.12.2017) představují závazek vůči mateřské společnosti z titulu
zúčtování skupinového DPH a závazek z titulu cashpoolingových operací.
Krátkodobé přijaté zálohy k 31.12.2018 ve výši 57 686 tis. Kč (48 421 tis. Kč k 31.12.2017)
jsou tvořeny především přijatými nezúčtovanými zálohami od zdravotních pojišťoven.
Avenier a.s.
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Dohadné účty pasivní k 31.12.2018 ve výši 157 776 tis. Kč (112 102 tis. Kč k 31.12.2017)
jsou tvořeny dohady na přijaté nevyfakturované služby z titulu nájmu a služeb a dále
dohady na vyúčtování dlouhodobé spolupráce, která bude uzavřena v následujícím
účetním období.
3.7. Rezervy
Rezerva na důchody a podobné závazky obsahuje rezervu na životní jubilea. Ostatní
rezervy tvoří rezerva na odměny a soudní spor.
3.8. Odložená daň z příjmů
Celkovou odloženou daňovou pohledávku/závazek lze analyzovat následovně:
Stav k 31.12.2018
-1 997

Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM
Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na S a Z pojištění
Rezervy
Rozdíl účetní a daňové hodnoty opr. pol. na pohledávky
Zásoby
Celkem dočasný rozdíl
Celkem odložený daňový závazek - /pohledávka +

3 778
85
359
2 225
423

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2017
-1 790
0
3 280
3 372
843
5 705
1 084

3.9. Výnosy z běžné činnosti
Veškeré tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly v roce 2018 i 2017 realizovány
v tuzemsku a EU.
3.10. Služby
Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované
závěrky skupiny, v jejímž konsolidačním celku je společnost zahrnuta.
3.11. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy za rok 2018 ve výši 10 403 tis. Kč (8 040 tis. Kč za rok 2017) jsou
tvořeny především zúčtováním narovnání DPH ve skupině.
Ostatní provozní náklady za rok 2018 ve výši 19 990 tis. Kč (12 929 tis. Kč za rok 2017)
jsou tvořeny především pojištěním majetku, zboží a předmětů v nájmu, náklady na
likvidaci proexpirovaných léčivých přípravků.
3.12. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Rok 2018
Zaměstnanci
Odměny členům orgánů
Celkem

Počet
136
-

Rok 2017
Zaměstnanci
Odměny členům orgánů

Počet
128
-

Avenier a.s.

(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
91 312
7 999
99 311
(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
84 269
6 923
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Celkem

91 192

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů neobdrželi žádné
zápůjčky a odměny nad rámec osobních nákladů.

V roce 2018 (2017) jsou některým členům statutárních orgánů společnosti k dispozici
služební vozidla s možností využití pro soukromé účely.
3.13. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty:
Vztah ke společnosti
2018
2017

Zboží
8 988
12 659

Služby
98
61

Finanční
0
0

Ostatní
8 591
7 414

(údaje v tis. Kč)
Celkem
17 677
20 134

Služby

Finanční

Ostatní

(údaje v tis. Kč)
Celkem

13 314
8 959

0
0

2 504
1 025

17 233
11 709

Ostatní Dlouhodobé
krátkodobé
0
0
0
0

Zápůjčky

Ostatní

(údaje v tis. Kč)
Celkem

0
0

0
0

10 730
9 805

Výrobky
0
0

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty:
Vztah ke
společnosti
2018
2017

Zásoby
416
879

Dlouhodobý
majetek
999
846

Pohledávky za spřízněnými subjekty:
Vztah ke
společnosti
2018
2017

Krátkodobé z
obchodního styku
10 730
9 805

Závazky vůči spřízněným subjektům:
Vztah ke
společnosti
2018
2017

Krátkodobé z
obchodního styku
26 629
25 162

Ostatní
krátkodobé
0
0

Dlouhodobé

Zápůjčky

Ostatní

(údaje v tis. Kč)
Celkem

0
0

66 366
14 877

0
0

92 995
40 039

3.14. Závazky neuvedené v rozvaze
Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky
neuvedené v účetnictví.
Soudní spory
K 31.12.2018 je Společnost odpůrcem v probíhajícím soudním sporu. Vedení Společnosti
předpokládá, že výsledek tohoto sporu významně neovlivní finanční pozici ani výsledek
hospodaření Společnosti.
Ekologické závazky

Avenier a.s.
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Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související
s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí
možných škod budoucích.
3.15. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na
účetní závěrku.

Avenier a.s.

13

Organizační schéma skupiny AGEL
ke dni 31.12.2018

SUPERNIUS, a.s.

AGEL a.s.

Česká republika

Slovenská republika

Repharm a.s.

Nemocnice
Podlesí a.s.

Perfect
Distribution a.s. –
organizačná zložka

Perfect
Distribution a.s.

Středomoravská
nemocniční a.s.

AGEL Trade s.r.o. –
organizačná zložka
Slovensko

AGEL Trade s.r.o.

Nemocnice
Valašské Meziříčí a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Praha

Avenier a.s.

Podhorská
nemocnice a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Nymburk

AGEL Servis SK s. r. o.

Zenagel a.s.

Dopravní
zdravotnictví a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Česká Třebová

AGEL Servis a.s.

Nemocnice
Český Těšín a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Ostrava

Medical Systems a.s.

AGEL Research a.s.

Nemocničný
holding a. s.

AGEL SK a.s.

AGEL SSC s. r. o.

Nemocnice
Nový Jičín a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Olomouc

Nemocnice
Louny a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Plzeň

ostatní

FINHOSP III, s.r.o.

NEMOCNICA Bánovce
– 3. súkromná
nemocnica, s.r.o.

FINHOSP PLUS, s.r.o.

NEMOCNICA Handlová
– 2. súkromná
nemocnica, s.r.o.

Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.

Senior centrum
Svätej Kataríny, n.o.

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou
Levoča, a.s.

Nemocnica Zvolen a.s.

Diagnostické
a liečebné centrum
Zvolen s.r.o.

Nemocnica
Zlaté Moravce a.s.

Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.

AGEL Diagnostic a.s.
AGEL
Střední zdravotnická
škola s.r.o.

Oční centrum
AGEL s.r.o.

SAGMEN a.s.

Dialýza
Šumperk s.r.o.

Vzdělávací
a výzkumný
institut AGEL o.p.s.

Nemocnice
Říčany a.s.

NADACE AGEL

Jesenická
nemocnice a.s.

Vítkovická
nemocnice a.s.

Berdmedical s.r.o.
MEDI RELAX
M+M s.r.o.

Nemocnice Říčany
Pharma s.r.o.

Mateřská škola
AGEL s.r.o.

AGEL Clinic s. r. o.

Cassopharm, s.r.o.

Nemocnica
Košice-Šaca a.s.
1. súkromná
nemocnica

STEELPHARM s.r.o.

Nemocnica
Komárno s. r. o.

Občianske združenie
AGEL ACADEMY

Nemocnica
Levice s. r. o.

Hornická
poliklinika s.r.o.

AGEL POLSKA S A
SILICEA s.r.o.

Kardiologické
centrum AGEL a.s.

AGEL BULGARIA AD.
NADÁCIA AGEL

Novojičínské
diagnostické
centrum s.r.o.

Nemocnica
Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku n.o.

IVF Clinic a.s.

AGEL SA, Pty ltd.

Transfúzní služba a.s.

Laboratoře AGEL a.s.

Legenda:
Zdravotnická zařízení
Distribuce, ostatní společnosti
Neziskové organizace

AGEL GRUPO
SANITARIO, S.L.

GENETIKA - ZENKLOVA
s.r.o.

