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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 systému dostupnos�
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 nedokáže zabránit vzniklým závažným onemocněním,
vynaložila společnost v minulém roce nemalé úsilí směrem k dalšímu posílení kapacity logis�ckých
procesů a zdokonalení samotné technologie jištění chladového řetězce. Díky těmto krokům jsme
mohli v uplynulém roce i nadále rozvíjet tře� oblast působení společnos� - distribuci úzkého spektra
moderních termolabilních léčiv určených pro vysoce specializovaná centra léčby onkologických
onemocnění a roztroušené sklerózy. V roce 2016 jsme navíc naplno spus�li službu distribuce v režimu
DTP/DTH.
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 2016 jsme vrhli naše úsilí do propagace pozi�vního obrazu
očkování, a to se zaměřením nejen na laickou veřejnost, ale tentokráte i na veřejnost odbornou.
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V oblas� distribuce očkovacích látek jsme se stejně jako v uplynulých letech soustředili zejména
na intenziﬁkaci sdílení informací s prak�ckými lékaři s cílem ulehčit jim komunikaci s pacienty na téma
očkování, snížení administra�vní zátěže na straně jejich ordinací a v neposlední řadě zkvalitnění služeb
dostupných na naší zelené lince. V oblas� poskytování zdravotní péče Centra očkování a cestovní
medicíny kladla důraz zejména na zjednodušení a urychlení administra�vy, a to prostřednictvím
elektronizace procesů včetně implementace elektronických podpisů a archivace zdravotnické
dokumentace.
Díky všem těmto ak�vitám dokázaly obě divize již poněkolikáté v řadě dosáhnout rekordních výsledků.
Dobrou zprávou je, že celkový růst naší společnos� byl současně provázen růstem velikos� celé
kategorie očkovacích látek ČR, což je v kontextu s několikaletým kon�nuálním poklesem kategorie
konečně vynikající zprávou.
V roce 2016 navíc došlo z rozhodnu� akcionářů k přeměně všech akcií na zaknihované cenné papíry.
Výše uvedené výsledky společnos� v roce 2016 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 2016 k úspěšné činnos� společnos� 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 2016 došlo na celkovém trhu komerčních očkovacích látek k několika změnám.

Trh byl ovlivněn výpadky dodávek vakcín, případně prodejem krátkých expirací, epidemií žloutenky,
zejména v Jihomoravském kraji, či zvýšením proočkovanos� pro� chřipce. Celkově bylo v roce 2016
distribuováno 1,8 mm ks OL, tj. 8,5% růst pro� roku 2015.
POČET OČKOVÁNÍ
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V divizi Distribuce vakcín jsme pokračovali v dlouhodobé strategii, jejímž cílem je nebýt pouze
distributorem, ale společnos�, která přes své specialisty na distribučních centrech či zákaznické lince
podporuje lékaře nejen směrem ke zvyšování prevence a očkování, ale také edukací lékařů směrem
k zajištění dodržení správné distribuční praxe, tzn. chladového řetězce očkovacích látek, až do chvíle
vlastní aplikace.
Velkou pozornost a inves�ce jsme v roce 2016
věnovali zlepšování distribučních center, jejich
infrastruktury a dalšímu zvýšení kvality našich
služeb a interních procesů.
Došlo k rozšíření/ stěhování našich klíčových
Distribučních center v Jažlovicích a Olomouci, kde v
tuto chvíli disponujeme nejmodernější technologií
pro skladování termolabilních léčiv, jejich kontrolu
a zajištění kvality při mimořádných událostech.
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Velmi důležitým projektem byla validace informačního systému, kde jsme se vypořádali s požadavky
mezinárodního auditu a splnili požadavky národní i evropské legisla�vy. Systém jsme dokázali
validovat za plného provozu s nulovým dopadem a v současnos� nadstandardně splňujeme všechny
podmínky nutné pro aktuální i budoucí spolupráci s výrobci termolabilních léčiv.
Neméně důležité byly projekty týkající se interní efek�vity.
Na začátku roku 2016 došlo ke změně organizační struktury divize Distribuce, v průběhu roku došlo
ke změnám v trasování, zefek�vnění systému práce na zákaznické lince, zlepšení interní komunikace
mezi centrálou a regiony, elektronizaci klíčových interních procesů a v neposlední řadě jsme v rámci
roku inovace společně s týmy našich zaměstnanců určili směr rozvoje naší společnos� pro následující
období.

Díky pozi�vnímu vývoji na trhu očkovacích látek, našim ak�vitám a velmi vysokému zapojení
všech zaměstnanců v divizi Distribuce, se nám podařilo splnit obchodní plán na rok 2016 na 106,5 %,
dosáhnout meziročního růstu a distribuovat nejvíce očkovacích látek v historii společnos� Avenier a.s.

Vývoj distribuce AVE

real 2012

real 2013

real 2014
Distribuce celkem
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DIVIZE CENTER OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY (OCM)
Centra OCM �mto rokem dovršila určitý strategický koncept a dostala se na vrchol cestovní medicíny
v ČR v té podobě, která respektovala dlouhodobou vizi společnos�. Během tohoto roku se také
započaly dít, hlavně procesní, inovace (čtečky čárových kódů, elektronické podpisy a archivace
zdravotnické dokumentace klientů, online měřidla termolability vakcín na úrovni všech našich center),
které směrují k obrazu moderní ordinace 21. stole� v oblas� prevence tak, jak si ji deﬁnovala
a vizualizovala společnost jako strategii pro nadcházející období této divize. Nadále bude klíčovým
bodem cestovní medicína, komerční očkování a zdravotnické konzultace všem, kteří vnímají své vlastní
preven�vní chování jako jeden z hlavních pilířů své existenciální budoucnos�. Proměna center OCM
proběhne hlavně na úrovni technologických novinek a rozšíření poskytovaných služeb vzhledem
k očekávání a potřebám současné generace, potažmo novodobé společnos� a celé modernizace
kolem našich životů.
V současnos� společnost Avenier a.s. provozuje již 20 lékařských center (ordinací) po celé ČR,
kdy koncem roku byla otevřena úplně nová ordinace v Praze (již celkem dvacátá v sí� a pátá na území
hlavního města). Jedná se o jednu z největších očkovacích a cestovních ambulancí v ČR, nejenom
rozlohou, ale také svou časovou kapacitou.

Během roku 2016 se v sí� OCM vystřídalo 43 �síc unikátních klientů, kteří absolvovali bezmála 80 �síc
aplikací vakcín. Počet aplikací se meziročně navýšil o bezmála 14 %, hlavní důvod tohoto navýšení
vidíme v rozšiřování naší sítě (nové centrum, posouvání ordinační doby a přesun do komerčních
prostor u stávajících ordinací) a v současném trendu zdravého cestování. V celé sí� OCM evidujeme
více než polovinu nových klientů a naplněnost bezmála 80% ordinační kapacity. To považujeme
za jeden z největších úspěchů a zároveň za pozi�vní zpětnou vazbu za neúnavnou píli a neutuchající
víru všech pracovníků systému center OCM (jako bezprostřední poděkování klientely prostřednictvím
těchto čísel).
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Počátkem roku jsme rozšířili hojně využívaný systém klientských beneﬁtů, smluvních poukázek
(nominálních šeků) a akceptovaných slevových karet o klíčového partnera v podobě studentských
karet (ISIC, ITIC aj.).

Po dlouhodobé op�malizaci webových stránek a nastavování jejich rozhraní pro všechny typy
pla�orem a zařízení během minulého období jsme se letos zaměřili na online propagaci jednotlivých
ordinací v podobě virtuálních prohlídek, které jsou publikovány na nejčastěji používaném mapovém
portálu od společnos� Google (ke každé naší ordinaci).

Divize OCM svou prak�ckou zkušenost a odbornost využívá nejenom přímo pro poradenství
v ordinaci, ale také propůjčuje svůj hlas a své tváře mediální komunikaci zaměřenou na zdravotní
témata: prevence, zdravotní gramotnost, očkování či cestovní medicína.
Během roku 2016 bylo v českých médiích publikováno celkem 278 článků s přímým odkazem
na společnost Avenier a.s. či její kompetentní zaměstnance, kteří jsou specialisté na jednotlivá témata.
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Iden�ﬁkační údaje společnos� včetně složení
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2016
Obchodní ﬁrma:

Avenier a.s.

Datum zápisu:

17. 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 všichni tři členové představenstva
společně.

Akcie:

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

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost v roce 2016 nenabyla vlastní akcie.
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PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Petr Foukal

předseda představenstva

MUDr. Jana Žingorová

Bc. Filip Nosek

místopředseda představenstva

člen představenstva

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

Ing. Miroslav Lekeš

DOZORČÍ RADA

MUDr. Ján Dudra, Ph.D.,
MPH
předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

Ing. René Janosch
člen dozorčí rady
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člen dozorčí rady

3

Organizační schéma
společnos� Avenier a.s. k 31. 12. 2016

VALNÁ
HROMADA

DOZORČÍ
RADA

ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA

MÍSTOPŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA

Ředitel
pro personální
a lékařsou péči

Finanční
manažer

Hlavní
účetní

Účetní

Manažer
obchodu
centrová léčiva

Manažer
personálních
procesů

Manažer
rozvoje sítě
OCM

SPIK

Odborný
garant

Provozně
právní
referent

Specialista
LZ

Recepční

Školící
sestra

Lékař
OCM

Sestra
OCM

Oblastní
manažer
obchodu

Obchodní
trenér

Manažer
korporátního
obchodu

Marke�ngový
manažer

Manažer
OPoZ

Manažer
IS/IT

Marke�ngový
specialista

Konzultant

IT
technik

VDC

Trade
marke�ngový
specialista

Konzultant
prodej

SDC

Produktový
specialista

Referent

Fakturantka

Manažer
nákupu

Manažer procesů
a kvality
(kvalif. osoba)

Manažer
interních
transferů

Specialista
kvality
(kvalif. osoba)

SIT

SD

KAM

SIP
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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 doku 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 devatenác� 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 2016 došlo k přírůstkům hmotného majetku ve výši 3 459 �s. Kč. Jednalo se zejména
o vybavení přestěhovaného Distribučního centra v Olomouci ve výši 1 406 �s. Kč a pořízení chladicího
boxu pro Distribuční centrum v Jažlovicích ve výši 839 �s. Kč. Financování všech inves�c proběhlo
z vlastních zdrojů. K úbytkům dlouhodobého hmotného majetku došlo v hodnotě 161 �s. Kč, v této
částce bylo 120 �s. Kč z důvodu prodeje osobního automobilu z ukončeného leasingu.
U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení informačního systému ve výši 892 �s. Kč.
Toto zhodnocení bylo také proﬁnancováno z vlastních zdrojů.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2017
V roce 2017 chceme kon�nuálně pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb ve všech
oblastech naší činnos�.
V oblas� distribuce se budeme 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.
Pro zdravotní pojišťovny pak budeme i nadále z jejich rozhodnu� partnerem zajišťujícím komplexní
služby nákupu a distribuce očkovacích látek pro pravidelné očkování pro rok 2017.
V oblas� specializované distribuce léčivých přípravků pro účely centrové léčby budeme stále usilovat
o kul�vaci distribučních standardů (SDP) 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.
Divize center Očkování a cestovní medicíny, pak coby odborná autorita, plánuje přispět k pozi�vnímu
společenskému étosu (ve vztahu k očkování) prostřednictvím rozvoje inspira�vních forem komunikace
s odbornou veřejnos�.
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O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY
Rozhodnu�m dozorčí rady z 10. 1. 2017 byl odvolán dosavadní předseda MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
a novým předsedou byl zvolen Ing. René Janosch.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAHŮ
Společnost je původcem nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 180101 (ostré předměty),
180103 (infekční materiál), 180108 (nepoužitelná cytosta�ka) a 180109 (jiná nepoužitelná léčiva
neuvedená pod číslem 180108). Společnost plní ohlašovací povinnost do Integrovaného systému
pro plnění ohlašovací povinnos� (ISPOP) vedeného Ministerstvem životního prostředí dle zákona
č. 25/2008 Sb, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinnos� v oblas� životního prostředí, v souvislos� s plněním ohlašovací
povinnos� dle § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
a podle ustanovení § 18 zákona č. 25/2008 Sb.
Společnost má uzavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu a nebezpečného odpadu se
společnostmi, které jsou oprávněné k likvidaci odpadu.
Distribuční síť společnos� je členem EKO-KOM, a.s. autorizované obalové společnos�, která zajišťuje
sdružené plnění povinnos� zpětného odběru a využi� odpadů z obalů. Ostatní povinnos� společnos�
ve vztahu k životnímu prostředí jsou dány zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou
č. 381/2001 Sb. a jsou dodržovány.
Rok 2016 byl z pohledu oddělení Lidských zdrojů
(dále jen LZ) zaměřen převážně na elektronizaci
procesů, op�malizaci sjednoceného informačního
systému pro personalis�ku a mzdy v návaznos�
na jejich výstupy a v neposlední řadě na úpravu
a implementaci metodik nových nástupů a péče
o zaměstnance ve zkušební době.
V prvním kvartálu jsme se zaměřili na zefek�vnění
procesu schvalování dovolených tak, aby byl proces
dostupný i pro zaměstnance mimo centrálu, zůstala zachovaná komunikace k doložení schválení či
zamítnu� požadavku a byl po ukončení měsíce následně možný report do systému zpracovávající
mzdy zaměstnanců. Samotná realizace zavedení tohoto procesu nastala v polovině druhého kvartálu.
Současně začaly probíhat přípravy pro zajištění, organizaci a následné vytvoření programu celoﬁremní
konference, která se tentokrát uskutečnila v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně. V této souvislos� byla
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připravena horská túra s bohatým programem k plnění úkolů, které se bohužel přes nepřízeň počasí
musely realizovat v prostorách konferenčního hotelu, a následně byl zajištěn náhradní program
formou prohlídky harrachovských skláren.
LZ se nadále ak�vně podílí na klíčových momentech procesu u nových zaměstnanců - vstup, tzn.
zajištění kvalitního proškolení nových zaměstnanců (indukční proces u nových pracovníků, přesně dle
pracovní pozice), a výstup, tzn. následná zpětná vazba před ukončením zkušební doby nově
nastoupivších v podobě zpětné vazby indukčního období, které bylo v tomto roce rozšířeno o metodu
hodnocení zpětné vazby 360°. Dále byl zaveden proces osobnostně-pracovní diagnos�ky pro každého
nově příchozího zaměstnance jako jeden z klíčových vstupů do adaptačního procesu s cílem
zefek�vnění rozvojového cyklu.
Nedílnou součás� kon�nuálního procesu u všech pracovních pozic jsou aktualizace kariérních plánů
dle aktuálnos� jednotlivých divizních strategií společnos�.
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Rok 2016 byl také výjimečný z pohledu ﬁremní kultury a jejího dalšího
směrování. Na základě prak�ckých zkušenos�, nových trendů a díky
faktorové analýze se upravily hodnoty společnos� (hodnota „entuziasmus“
se rozšířila na často skloňovaný termín „emoce“ a hodnota „zákazník“ se
nově změnila na odborný termín používaný v rámci moderního zdravotnictví
„klient“).
Nadále jsme také pokračovali v tema�cky zaměřeném celoﬁremním
projektu, který organizují lidské zdroje. Projekt je vždy spjatý s klíčovým
pojmem, kolem něhož se točí veškeré dění a chování společnos� – letos
to byl rok Inovace. Jednotlivé jeho čás� probíhaly během celého roku 2016
a byla do něj zapojena celá společnost, resp. všichni zaměstnanci.
Cílem této rozvojové ak�vity bylo poskytnout jedinečnou možnost
komukoliv na jakékoliv pracovní pozici přijít s inovací (nápadem,
myšlenkou, změnou apod.), který se v blízké či daleké budoucnos�
může stát jednou z hlavních priorit strategického směrování
společnos�, jeho jednotlivých oddělení či úrovně poskytovaných
služeb.
Mezi evaluační kritéria této inovace byla zařazena témata růst,
efek�vita, kvalita, mo�vace, popř. jiná, předem nespeciﬁkovaná.
Každá fáze měla své přesné zadání, nastavený termín, formu
výstupu, schvalovací komisi a metodiku jejího hodnocení.
Jako podpora výjimečnos� a důležitos� daného tématu (jedna z ﬁremních hodnot) vznikly další
propagační a komunikační materiály s názvem iNoviny.
Do poslední fáze (fáze realizace) úspěšně dospělo 5 inova�vních nápadů (projektů), které budou dle
své ob�žnos� zařazeny do implementace strategií jednotlivých divizí společnos� s určitou mírou
priorit.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI
Po 2,5 letech tvořivého psaní, graﬁky, odborných aktualizací a pilotního testování se konečně na světlo
světa dostal eduka�vní program s názvem VacciWay, který je určen všem zájemcům z řad odborné
veřejnos� (lékaři, medici) na témata očkování a cestovní medicína. Tento rok probíhá oﬁciální realizace
kurzu pro první ročník studentů. Hodnocení absolventů jsou poměrně vysoká a zpětná vazba velmi
pozi�vní, takže veškeré nadměrné úsilí do vzniku tohoto eduka�vního projektu rozhodně stálo za to.
Celý program je pod záš�tou ČLK s přiděleným počtem kreditů (samozřejmě po úspěšném absolvování
testů či jiných evaluačních technik dle jednotlivých vzdělávacích fází).
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Pilotní roční provoz je tedy za námi a již teď víme, že pro další období budeme tento projekt nadále
zlepšovat, aktualizovat na základě novinek v oblas� prevence a medicíny. Je také nasnadě vytvořit
alterna�vní program v trochu jiné podobě, který bude zpřístupněn ostatnímu zdravotnímu personálu
(zdravotní sestry).

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. 2016 DO 31. 12. 2016
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. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále
též „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 od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 (dále též „Účetní období“) byl základní
kapitál Společnos� ve výši 2 000 000,- Kč tvořen vklady níže uvedených akcionářů:
a) 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.“), která se na základním kapitálu Společnos�
podílí vkladem ve výši 1 600 000,- Kč, což představuje 80% podíl ve Společnos�,
b) Ing. Miroslav Lekeš, se sídlem/bytem: San Giljan, Portomaso 2342, Maltská republika, dat. nar.:
14. května 1971, který se na základním kapitálu Společnos� podílí vkladem ve výši 400 000,- Kč,
což představuje 20% podíl ve Společnos�.

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 Medical a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 024 79 249,

d)

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

e)

AGEL Research a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 026 86 520,
17
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f)

AGEL SA, Pty ltd., se sídlem: Central Oﬃce Park Unit 4, 257 Jean Avenue, Centurion, Gauteng, 0157,
IČO: 2016/360095/07, (od 1. 10. 2016),

g)

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

h)

AGEL Simula�on Center a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 026 90 039,

i)

AGEL SK a.s., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bra�slava, IČO: 366 58 448,

j)

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice,
703 00 Ostrava, IČO: 025 60 739, (do 17. 7. 2016 AGEL Medinvest s.r.o.),

k)

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

l)

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

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

Hornická poliklinika s.r.o., se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 476 68 580, (od 31. 3. 2016),

o)

Jesenická nemocnice a.s., se sídlem: Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník, IČO: 479 73 927,
(od 2. 2. 2016),

p)

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

q)

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

r)

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

s)

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

t)

Nemocnice Louny a.s., se sídlem: Rybalkova 1400, 440 37 Louny, IČO: 273 32 730, (od 1. 2. 2016),

u)

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

v)

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

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

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

y)

nUNB Invest s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 038 68 451
(od 9. 3. 2015),

z)

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

aa) Perfect Distribu�on a.s., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 476 75 934,
bb) Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov, IČO: 476 68 989,
cc) Repharm a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 253 19 141,
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dd) Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov,
IČO: 277 97 660,
ee) Transfúzní služba a.s., se sídlem: B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, IČO: 267 97 917,
ﬀ)

Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice,
IČO: 607 93 201,

gg) Zenagel a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 278 37 921.
4.

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

a)

AGEL Diagnos�c a.s., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bra�slava, IČO: 36 866 792,

b)

A-KINIK BRATISLAVA s.r.o., se sídlem Jelačičová 8, 821 01 Bra�slava, IČO: 45 725 381,
(od 1. 7. 2016)

c)

Berdmedical s.r.o., se sídlem: Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 034 57 818 (od 12. 2. 2015),

d)

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

e)

CGB laboratoř a.s., se sídlem: Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 253 86 735,

f)

Diagnos�cké a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 2524/30,
960 01 Zvolen, IČO: 462 83 064,

g)

FINHOSP, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 36 570 192,
(do rozhodného dne – fúze 1. 10. 2016)

h)

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

i)

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

j)

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

k)

MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bra�slava, IČO: 35 772 786,

l)

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

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

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

o)

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

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

q)

Proper�es Prostějov s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 279 43 101,

r)

SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179, (od 30. 9. 2016),

s)

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 2. písm. a) – gg),

c)

obchodními společnostmi uvedenými v bodě 3. písm. a) – s), (dále též společně jako „Propojené
osoby“).

6.

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.
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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 spolupráce a zastupování registraci DPH.
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 20. 9. 2016,
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 2015.
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.
3. obchodní společnost Dopravní zdravotnictví a.s.
a) Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb uzavřená dne 9. 10. 2013,
jejímž předmětem je poskytování pracovně lékařských služeb.
b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce v oblas�
očkování a konzultačních služeb.
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 s.r.o.
b) Smlouva o dílo č. p. 299/15 uzavřená dne 28. 7. 2015, jejímž předmětem je zajištění 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. Ke smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 3 s účinnos�
od 1. 8. 2015.
b) Dohoda o ochraně osobních údajů v rámci spolupráce při vyšetřování laboratorních vzorků
ve smluvní laboratoři ze dne 20. 10. 2016, jejímž předmětem je ochrana osobních a citlivých
údajů pacientů.
6. obchodní společnost Medical Systems a.s.
a) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 2. 1. 2015, jejímž předmětem jsou dodávky výpočetní
techniky a kancelářského zboží.
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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 3. 2. 2017

za Avenier a.s.

za Avenier a.s.

za Avenier a.s.

Ing. Petr Foukal

MUDr. Jana Žingorová

Bc. Filip Nosek

předseda
představenstva

místopředseda
představenstva

člen
představenstva
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Výrok auditora k výroční zprávě
a statutární závěrka
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o pěněžních tocích
Příloha účetní závěky za rok 2016
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