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AD.  Veřejná obchodní společnost, Bulharsko

a.s.  Akciová společnost

AVENET Interní informační systém společnos� Avenier a.s.

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DC  Distribuční centrum

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

NSOL  Národní organizace pro ověřování pravos� léčiv

EK  Evropská komise

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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Jak řekl Albert Einstein:

„Život je posvátný a je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího.“

Život je posvátný a jeho nejvyšší hodnotou je zdraví. Na této víře byla společnost Avenier postavena 
a již více jak 10 let se o tuto víru opírá jako o základní kámen svého by�, fungování a procesů.

Vážené dámy, vážení pánové,

vážení obchodní přátelé,

v naší společnos� věříme, že budoucnost medicíny primárně spočívá v prevenci onemocnění. 
A jsme přesvědčeni, že základem této primární péče resp. prevence je očkování.

V České republice zajišťujeme dodávky očkovacích látek do ordinací lékařů v nejvyšším standardu 
správné distribuční praxe tak, aby lékaři měli k dispozici očkovací látky pro svoje dětské i dospělé 
pacienty. Díky systému propracované distribuce a erudovaným specialistům  - kolegům dodáváme 
nejenom očkovací látky, ale i maximální míru kvalitních servisních služeb tak, aby se lékaři mohli 
věnovat v oblas� očkování pouze svému poslání.

V  centrech OCM náš odborný personál v čele s odborným garantem doc. MUDr. Ras�slavem Maďarem, 
Ph.D., MBA, FRCPS, zajišťuje služby pro všechny klienty, kteří cestují pro radost, za prací či obchodem 
do nejrůznějších světových lokalit. Snaha našich odborníků směřuje k tomu, aby cesty našich klientů 
byly provázeny nejvyšší možnou ochranou jejich zdraví. Dále se naši garan� odborné péče věnují 
v rámci své odborné činnos� přednáškám, konzultacím a publikační činnos� s cílem edukace laické 
i odborné veřejnos�.

V rámci roku 2019 jsme oslavili 10. výročí divize Distribuce, která za tuto dobu dodala téměř 
25 milionů očkovacích látek, dále jsme úspěšně dokončili integraci evropské legisla�vy týkající se 
ochrany evropského trhu pro� padělkům léčiv a technologicky jsme pozvedli naši společnost o další 
úroveň výš díky zavedení nových technologií do distribuce očkovacích látek. Také pokračujeme 
ve snaze o co nejvyšší míru digitalizace našich procesů s cílem zvýšení kvality služeb zákazníkům 
a pracovního komfortu našich spolupracovníků a zaměstnanců. Neustále inovujeme logis�ckou 
infrastrukturu tak, abychom zachovávali náš vysoký standard a tržní podíly.

V rámci dostupnos� vakcín se nám podařilo ve spolupráci s výrobci zajis�t jejich dostatečný počet, 
byť jsme se spolu s našimi odběrateli museli vypořádat s  nelehkými situacemi například v období 
epidemie spalniček, zvýšenou poptávkou po vakcínách pro� klíšťové encefali�dě a zpožděním 
dodávek očkovacích látek pro� chřipce do České republiky.

Jako jeden z klíčových hráčů v oblas� očkování v České republice jsme si vědomi naší 
spoluzodpovědnos� při poskytování informací v rámci prevence a očkování v České republice, 
na jehož zkvalitňování neustále pracujeme a do jehož podpory neustále investujeme. Například jsme 
v loňském roce v rámci našeho zákaznického centra odbavili 194 137 hovorů a naše internetové 
stránky měli více než 1,7 milionu unikátních návštěv.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům a spolupracovníkům v Avenieru a.s. za to, jak se postavili 
ke své práci a všem výzvám roku 2019, díky čemuž se opět podařilo oběma divizím dosáhnout 
rekordních výsledků. V neposlední řadě bych rád vyslovil své díky dozorčí radě za konstruk�vní přístup 
v minulém roce.
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DIVIZE DISTRIBUCE VAKCÍN
V roce 2019 jsme se zaměřili na dokončení 
implementace FMD do našich procesů. Na úrovni 
informačního systému dokážeme pracovat 
v režimu určení, pro jakého zákazníka zboží 
distribuujeme, a podle toho zajis�t ověření 
a případné vyřazení z registru NSOL. Jednotlivá 
distribuční centra byla rozšířena o pracoviště 
na ověřování pravos�. V druhé polovině roku jsme 
v rámci projektu FMD 2.0 řešili zpětnou vazbu 
na nasazení této technologie. Upravili jsme 
ergonomii pracovišť a zrychlili systém, díky čemuž 
se doba potřebná pro ověření jednoho případu 
zkrá�la o 50 %. Pořídili jsme nové a technologicky 
kvalitnější bezdrátové čtečky. Na základě těchto změn jsme dokázali zajis�t distribuci léčivých 
přípravků v souladu s FMD i v nejnáročnější době distribuce, tedy v období očkování pro� chřipce.

Zároveň jsme v průběhu roku 2019 realizovali spoustu jiných projektů, kde se velká část z nich 
zaměřila na elektronizaci chodu společnos�, např. nový online systém měření teploty ve vozidlech 
distribuce. Také došlo k revalidaci IS včetně nových čás� FMD. 

V neposlední řadě jsme započali s plánovanou obměnou infrastruktury distribučních center. V Brně 
byla obměna boxů navíc spojena se stěhováním celého distribučního centra do nových prostor, 
protože z kapacitních důvodů již nevyhovovalo. Nové distribuční centrum se nachází na logis�cky 
vhodnějším místě, máme zde komoru s vyšší skladovací kapacitou, bezbariérový příjem a výdej zboží 
a v neposlední řadě je zde i více místa pro všechny pracovníky distribučního centra. S obměnou 
infrastruktury dalších distribučních center plánujeme pokračova� v letech 2020 a 2021.

Obchodní výsledky Distribuce jsou v roce 2019 velmi dobré. Podařilo se nám splnit plán prodeje OL na 
119,2 % a meziročně jsme v rámci prodeje narostli o 17 % v počtu rozvezených OL. Dařilo se nám 
podpořit růst trhu a hlavně zvýšit náš tržní podíl.
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Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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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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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

Úvodní slovo předsedy představenstva 
společnos� a významné událos� uplynulého 
kalendářního roku 2019
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1
DIVIZE OCM
Síť ordinací center OCM společnos� Avenier a.s. 
si dlouhodobě udržuje pozici největšího 
tuzemského poskytovatele zdravotní péče 
v oblas� očkování a cestovní medicíny. Naše 
ordinace jsou rozmístěny rovnoměrně napříč 
celou Českou republikou. 

V roce 2019 jsme i nadále spravovali 21 ordinací, 
jejichž provoz jsme postupně op�malizovali 
s ohledem na neustálý nárůst objemu klientů. 
Ze stejného důvodu jsme spus�li inves�ce k rozšíření kapacity naší sítě a byla započata výstavba 
nových ordinací v Olomouci a v Praze 6, které budou dokončeny v první polovině roku 2020.

Z obchodního pohledu byl rok 2019 pro centra OCM velmi úspěšný. Podařilo se nám naplnit cíle jak 
v celkovém objemu aplikovaných očkovacích látek, tak i u našich prioritních produktových skupin. 
Například u cestovatelských vakcín bylo plnění plánu na 101,1 %, u vakcín pro� virovým hepa��dám 
na 103,4 % a u vakcín pro� meningokokovým infekcím jsme dosáhli plnění na 109,8 %.

V uplynulém roce jsme v naší sí� obsloužili více jak 60 000 unikátních klientů (nejsilnějším měsícem 
byl říjen s počtem 8 300 klientů), kterým jsme aplikovali více jak 106 000 dávek očkovacích látek 
(s rekordním číslem 10 690 dávek v měsíci říjnu).

V sí� center OCM evidujeme polovinu z  klientů jako „nové klienty“ a naplněnost ordinační kapacity 
ve výši bezmála 80 %. To považujeme za jeden z největších úspěchů a zároveň za pozi�vní zpětnou 
vazbu za neúnavnou píli všech členů týmu našich center.

V projektové a procesní oblas� jsme se v roce 2019 zaměřili na zakomponování funkcionality 
e-receptu do interního informačního systému. Připravili jsme také podmínky pro rozjezd řady projektů 
s realizací v roce 2020, mezi něž patří zejména upgrade webové prezentace společnos�, 
rozvoj digitální komunikace a rozvoj služeb center OCM v oblas� cestovní medicíny.
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Iden�fikační údaje společnos� včetně složení 
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2019

Obchodní firma: Avenier a.s.

Datum zápisu: 1. září 2001

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

 Distribuce léčivých přípravků

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona

Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně

Jediný akcionář: AGEL a.s., IČO: 005 34 111, 

 Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

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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Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.



PharmDr. Tomáš Florian 
předseda představenstva 

Ing. Vladimír Keršner, 
Ph.D., MBA

místopředseda představenstva 
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PŘEDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA 

Ing. René Janosch             
předseda dozorčí rady

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

člen dozorčí rady

Tomáš Lyžbicki
člen dozorčí rady

MUDr. Jana Žingorová 
členka dozorčí rady

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

Iden�fikační údaje společnos� včetně složení 
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2019 2
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PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA

VALNÁ 
HROMADA

MÍSTOPŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA

DOZORČÍ 
RADA

Avenier a.s.
PŘEDSTAVENSTVO

Avenier a.s.

Oddělení 
Kvality

Oddělení
IS/IT

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

Oddělení 
Lidských 
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Finanční

Oddělení 
Marke�ngu
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Výkonný ředitel
DISTRIBUCE

Výkonný ředitel
OCM



Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.
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AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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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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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



Zpráva o vztazích 5
MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU 
OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019
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. 2019 do 31. 12. 2019 (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 (v likvidaci), 

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

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

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

g) AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., se sídlem: 
Antošovická 107/55, Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 025 60 739,
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h) AGEL Trade s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 259 66 618,

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

u) Nemocničný holding a. s., se sídlem: Palisády 56, 811 06 Bra�slava - mestská časť Staré Město, 
IČO: 51 838 958, 
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h) AGEL Trade s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 259 66 618,

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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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v) SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179,

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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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v) SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179,

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

Zpráva o vztazích 5
v) SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179,

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.
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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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

Zpráva o vztazích 5
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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.
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Por�olio naší společnos� zahrnuje především očkovací látky určené pro komerční očkování 
(„očkování na žádost“ hrazené pacienty) a očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění („pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od roku 2014 bylo 
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 2019  došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 4 576 �s. Kč, jednalo se 
zejména o pořízení nových chladicích boxů, lednic do center OCM a záznamového zařízení měření 
teplot. Profinancování proběhlo z vlastních zdrojů.

U nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 
informačního systému ve výši 2 087 �s. Kč, toto zhodnocení bylo také profinancováno z vlastních 
zdrojů.

LIDSKÉ ZDROJE

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.

O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ 
PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 4. 12. 2019 
došlo s účinnos� od 1. 1. 2020 ke změně stanov společnos�.

Rozhodnu�m jediného akcionáře při výkonu působnos� valné hromady společnos� ze dne 27. 2. 2020 
byl novým členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Baloun, MBA, s účinnos� od 1. 3. 2020.

Po rozvahovém dni, v souvislos� s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění 
COVID-19), společnost učinila a činí kroky nezbytné k minimalizaci rizika nákazy svých pracovníků. 
Společnost přijala řadu bezpečnostních a metodických opatření, také v návaznos� na  mimořádná 
opatření vlády České republiky a dalších orgánů veřejné moci směřující k zamezení šíření koronaviru. 
Management společnos� je momentálně v procesu vyhodnocování a odhadování kvan�ta�vních 
a kvalita�vních dopadů na finanční pozici a budoucí výsledky společnos�. Společnost bude nadále 
pečlivě sledovat aktuální vývoj a bude opera�vně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků 
a minimalizovala dopad na své hospodaření.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pro oblast životního prostředí měly v průběhu roku 2019 největší význam ak�vity související s elektronizací 
a digitalizací většiny procesů společnos� s ohledem na minimalizaci odpadů, které společnost vytváří.

V rámci pracovněprávních ak�vit byla pro zaměstnance zajišťována řada odborných školení ohledně 
OL, povinná školení z PO a BOZP, jazykové kurzy a v neposlední řadě i počítačové kurzy.

Dále byli zaměstnanci pravidelně proškolováni v oblas� první pomoci, dodržování příslušných 
provozních řádů našich OCM a DC, hygienických předpisů, směrnic a nařízení společnos�.

Lékaři z našich očkovacích center se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovali odborných 
seminářů, konferencí, odborných stáží a lékařských rad. Pro manažery a zdravotní sestry OCM byla 
v roce 2019 uspořádána řada vzdělávacích akcí a odborných školení.

Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinnos�. 
Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 
různé příspěvky na prevenci zdraví atd.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V roce 2020 chceme kon�nuálně 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. Na základě toho chystáme 
přesun několika center OCM do nových prostor.

Velkou výzvou roku 2020 bude pro společnost přechod na poslední verzi ERP Microso� Dynamics 365 
Business Central a jeho bezproblémové spuštění v rámci všech procesů společnos�, což umožní 
kon�nuální rozvoj společnos� do dalších let.

V oblas� distribuce budeme rozšiřovat kapacity při zachování nejvyšší úrovně distribučních standardů, 
zejména s ohledem na bezpečný řetězec v oblas� sledování pravos� dodávaných léčivých přípravků 
dle FMD a zajištění op�mální ergonomie práce při dodržení chladového řetězce ve všech segmentech 
distribuce. Ve spolupráci s výrobci inova�vních preparátů budeme hledat nové příležitos� spolupráce.

V rámci zkvalitnění zákaznického a klientského servisu začneme s modernizací webů a tvorbou 
mobilních aplikací v oblas� očkování a cestovní medicíny s cílem, být co nejblíže našim klientům 
i ostatním lidem v otázkách prevence, aktuálních informací, epidemiologické situaci i očkovacích látek 
v místě, kde se zrovna pohybují, a dále i jako prostředek komunikace našich odborných autorit při šíření 
pozi�vní mise ochrany zdraví a jeho prevence.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2019 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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

Zpráva o vztazích 5
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 24. března 2020
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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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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

PharmDr. Tomáš Florian
Předseda představenstva

Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA
Místopředseda představenstva

Ing. Ladislav Baloun
Člen představenstva
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha účetní závěrky za rok 2019

 

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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

k) GYNAP s.r.o., se sídlem: č. p. 146, 783 42 Sla�nice, IČO: 258 44 229, (od 2. 5. 2019),

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: Kotkova 384/4, Vítkovice, Ostrava, 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.

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

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

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

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) – x), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

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 o nájmu movitých věcí uzavřená dne 21. 11. 2017, jejímž předmětem je nájem 
výpočetní techniky. 

e) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 11. 10. 2019, 
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 2018.

f) Smlouva o poskytování služeb a o zpracování osobních údajů uzavřená dne 29. 11. 2019, jejímž 
předmětem je poskytování služeb ve prospěch řízené společnos�.

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 24. března 2020

Představenstvo společnos� Avenier a.s.

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 spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 6. 3. 2018, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblas� očkování a konzultačních služeb.

c) Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 16. 5. 2018, jejímž předmětem je zpracování 
údajů dalším zpracovatelem.

d) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 5. 3. 2019, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských 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.

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.

d) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 30. 8. 2019, jejímž předmětem 
je nájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. a 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

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.

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) 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: Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 

l) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hriezdoslavova 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 Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,

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

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

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

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

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

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

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

ROZVAHA Avenier a.s.
v plném rozsahu IČO 262 60 654

k datu Bidláky 837/20, Štýřice
31.12.2019 639 00  Brno
(v tisících Kč)

31.12.2018
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 988 067 27 326 960 741 916 136
B. Stálá aktiva 45 310 26 433 18 877 14 557
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 825 14 074 7 751 6 617
B.I.2. Ocenitelná práva 21 825 14 074 7 751 6 617
B.I.2.1. Software 21 825 14 074 7 751 6 617
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 23 485 12 359 11 126 7 940
B.II.1. Pozemky a stavby 1 505 694 811 792
B.II.1.2. Stavby 1 505 694 811 792
B.II.2. Hmotné movité věci �a jejich soubory 21 896 11 665 10 231 7 023

B.II.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 84 84 125

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 84 84 125
C. Oběžná aktiva 835 227 893 834 334 898 892
C.I. Zásoby 380 991 440 380 551 392 451
C.I.3. Výrobky a zboží 380 991 440 380 551 392 451
C.I.3.2. Zboží 380 991 440 380 551 392 451
C.II. Pohledávky 448 280 453 447 827 504 157
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 1 076 1 076 1 299
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 57 57 423
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 1 019 1 019 876
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 019 1 019 876
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 447 204 453 446 751 502 858
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 392 872 453 392 419 422 484
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 10 929 10 929 8 547
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 43 403 43 403 71 827
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 14 566 14 566 6 625
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 754 1 754 2 038
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 27 051 27 051 63 116
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 32 32 48
C.IV. Peněžní prostředky 5 956 5 956 2 284
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 1 079 1 079 1 014
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 4 877 4 877 1 270
D. Časové rozlišení aktiv 107 530 107 530 2 687
D.1. Náklady příštích období 3 530 3 530 2 687
D.3. Příjmy příštích období 104 000 104 000

31.12.2019

Person responsible for Person responsible forSignature of the statutory representative:Date Person responsible for Person responsible forSignature of the statutory representative:Date NOTES



31.12.2019 31.12.2018
PASIVA CELKEM 960 741 916 136

A. Vlastní kapitál 171 539 85 023
A.I. Základní kapitál 2 000 2 000
A.I.1. Základní kapitál 2 000 2 000
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 43 023 42 091
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 43 023 42 091
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 126 516 40 932
B.+C. Cizí zdroje 788 716 830 665
B. Rezervy 4 879 3 779
B.I. Rezerva na důchody a podobné závazky 65 64
B.IV. Ostatní rezervy 4 814 3 715
C. Závazky 783 837 826 886
C.II. Krátkodobé závazky 783 837 826 886
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 148 834 57 686
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 374 574 509 136
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 61 024 92 529
C.II.8. Závazky ostatní 199 405 167 535
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 4 638 4 193
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 705 2 235
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 21 165 3 326
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 170 891 157 776
C.II.8.7. Jiné závazky 6 5
D. Časové rozlišení pasiv 486 448
D.2. Výnosy příštích období 486 448



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Avenier a.s.
v druhovém členění IČO 262 60 654

období končící k Bidláky 837/20, Štýřice
31.12.2019 639 00  Brno
(v tisících Kč)

Období do Období do
31.12.2019 31.12.2018

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 30 552 24 817
II. Tržby za prodej zboží 2 625 673 2 390 626
A. Výkonová spotřeba 2 483 248 2 251 673
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 383 065 2 164 222
A.2. Spotřeba materiálu a energie 12 780 12 601
A.3. Služby 87 403 74 850
D. Osobní náklady 110 240 99 311
D.1. Mzdové náklady 79 644 72 612
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 30 595 26 699
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 27 103 23 884
D.2.2. Ostatní náklady 3 492 2 815
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 377 -646
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 868 2 935
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 2 868 2 935
E.2. Úpravy hodnot zásob -343 -484
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -148 -3 097
III. Ostatní provozní výnosy 115 504 10 403
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 104 000 28
III.2. Tržby z prodaného materiálu 38 8
III.3. Jiné provozní výnosy 11 466 10 367
F. Ostatní provozní náklady 15 711 19 990
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 68
F.3. Daně a poplatky 9 251 8 637
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 1 100 498
F.5. Jiné provozní náklady 5 360 10 787
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 160 153 55 518
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 7
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 7
J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 257 2 504
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 2 257 2 504
VII. Ostatní finanční výnosy 6 3
K. Ostatní finanční náklady 1 180 1 035
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -3 424 -3 536
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 156 729 51 982
L. Daň z příjmů 30 213 11 050
L.1. Daň z příjmů splatná 29 847 10 389
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 366 661
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 126 516 40 932
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 126 516 40 932
* Čistý obrat za účetní období 2 771 742 2 425 849
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Avenier  a.s.

TOCÍCH (CASH FLOW)

31.12.2019 639 00  Brno

Období do Období do
31.12.2019 31.12.2018

P. 2 284 1 737
Z. 156 729 51 982
A.1. -98 273 2 397
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 2 868 2 935
A.1.2. 609 -3 082
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -104 000 40
A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 2 250 2 504
A.* 58 456 54 379
A.2. -34 232 13 969
A.2.1. 55 635 -47 658
A.2.2. -102 110 122 347
A.2.3. 12 243 -60 720
A.** 24 224 68 348
A.3. Vyplacené úroky -2 256 -2 504
A.4. 7
A.5. -12 136 -9 612
A.*** 9 839 56 232

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -7 188 -7 203
B.2. 28
B.*** -7 188 -7 175

C.1. 41 021 51 490
C.2. -40 000 -100 000
C.2.2. -40 000 -100 000
C.*** 1 021 -48 510
F. 3 672 547
R. 5 956 2 284
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AGEL a.s.

AGEL SK a.s.
Nemocničný
holding a. s.

Perfect 
Distribution a.s. –

organizačná zložka

AGEL Trade s.r.o. –
organizačná zložka 

Slovensko

AGEL Servis SK s. r. o.

Repharm a.s.
Nemocnice
Podlesí a.s.

Perfect
Distribution a.s.

Středomoravská 
nemocniční a.s.

AGEL Trade s.r.o.
Nemocnice

Valašské Meziříčí a.s.

Avenier a.s.

AGEL POLSKA S A

AGEL BULGARIA AD.

AGEL GRUPO
SANITARIO, S.L.

AGEL SA, Pty ltd.

Podhorská
nemocnice a.s.

Zenagel a.s.
Dopravní

zdravotnictví a.s.

AGEL Servis a.s.
Nemocnice

Český Těšín a.s.

Medical Systems a.s.
Nemocnice

Nový Jičín a.s.

SAGMEN a.s.
Nemocnice
Louny a.s.

Oční centrum
AGEL s.r.o.

Dialýza
Šumperk s.r.o.

POLIKLINIKA AGEL 
Praha

POLIKLINIKA AGEL 
Nymburk

POLIKLINIKA AGEL
Česká Třebová

POLIKLINIKA AGEL
Ostrava

POLIKLINIKA AGEL
Olomouc

POLIKLINIKA AGEL
Plzeň

Berdmedical s.r.o.

AGEL Střední 
zdravotnická škola

a Vyšší odborná škola 
zdravotnická s.r.o.

Jesenická
nemocnice a.s.

Nemocnice
Říčany a.s.

Vzdělávací
a výzkumný

institut AGEL o.p.s.

Vítkovická
nemocnice a.s.

Mateřská škola
AGEL s.r.o.

Nemocnice Říčany
Pharma s.r.o.

NADACE AGEL

Hornická
poliklinika s.r.o.

Kardiologické
centrum AGEL a.s.

Novojičínské
diagnostické
centrum s.r.o.

IVF Clinic a.s.

Transfúzní služba a.s.

Laboratoře AGEL a.s.

GYNAP s.r.o.

FINHOSP III, s.r.o.
NEMOCNICA Bánovce 

– 3. súkromná
nemocnica, s.r.o.

Senior centrum
Svätej Kataríny, n.o.

Diagnostické
a liečebné centrum

Zvolen s.r.o.

STEELPHARM s.r.o.

Cassopharm, s.r.o.

Občianske združenie
AGEL ACADEMY

Dom sociálnych 
služieb Krupina n.o.

FINHOSP PLUS, s.r.o.

AGEL SSC s. r. o.

NEMOCNICA Handlová 
– 2. súkromná

nemocnica, s.r.o.

Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou
Levoča, a.s.

Nemocnica Zvolen a.s.

Nemocnica
Zlaté Moravce a.s.

AGEL Diagnostic a.s.

MEDI RELAX
M+M s.r.o.

AGEL Clinic s. r. o.

Nemocnica
Košice-Šaca a.s.

1. súkromná 
nemocnica

Nemocnica
Komárno s. r. o.

Nemocnica
Levice s. r. o.

SILICEA s.r.o.

NADÁCIA AGEL

Nemocnica
Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o.

SUPERNIUS, a.s.

Legenda:

Česká republika Slovenská republika ostatní

Organizační schéma skupiny AGEL
ke dni 31. 12. 2019

Zdravotnická zařízení
Distribuce, ostatní společnosti
Neziskové organizace




