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AD.  Veřejná obchodní společnost, Bulharsko

a.s.  Akciová společnost

HPV  Lidský papilomavirus

IČO  Iden�fikační číslo organizace

ISPOP  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnos�

LZ  Lidské zdroje

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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základem našeho poslání je víra, že budoucnost ZDRAVÍ spočívá v prevenci onemocnění, a že jednou 
z nejúčinnějších forem prevence onemocnění je a zůstane právě očkování, jehož význam v budoucnu 
dále poroste.

Z tohoto důvodu směřujeme veškeré naše úsilí k budování sítě OCM jako dostupné a současně 
srozumitelné odborné autority v oblas� očkování a cestovní medicíny, jejímž cílem je zpřístupnění této 
formy prevence nejširší cílové skupině těch, kteří zodpovědně usilují o ochranu svého zdraví, 
a to nejen na cestách, na straně jedné.

A na straně druhé směřujeme naši invenci a energii k budování spolehlivého distribučního systému 
s cílem zabezpečit dostupnost očkovacích látek a informací z oblas� očkování pro samotné prak�cké 
lékaře působící v České republice, na jejichž bedrech osud primární prevence a zejména očkování leží.

S cílem pomoci i tam, kde prevence již nedokázala zabránit vzniku závažných onemocnění, vynakládá 
společnost již tře�m rokem nemalé úsilí směřující k dalšímu posílení kapacity logis�ckých procesů 
a zdokonalení samotné technologie jištění chladového řetězce pro specifické účely distribuce úzkého 
spektra moderních termolabilních léčiv určených pro vysoce specializovaná centra léčby 
onkologických onemocnění a roztroušené sklerózy.

Jako jeden z klíčových hráčů na poli očkování v České republice si plně uvědomujeme naši 
spoluzodpovědnost za rozvoj prevence a očkování v České republice. I v roce 2017 jsme pokračovali 
v naší snaze o pro laika srozumitelnou a odborníka vyčerpávající informaci prostřednictvím našich 
pacientských i odborných webů, které v uplynulém roce navš�vilo opakovaně více než 1 milion 
unikátních návštěvníků.
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Ve společnos� Avenier a.s. věříme, že dnes, stejně jako před bezmála třemi �síci lety, je zdraví 

tou základní a nejdůležitější společenskou a lidskou hodnotou. Tento fakt ostatně i dnes potvrzuje 

stále platný výrok řeckého filosofa a lékaře Hérakleita z Efesu: „Když chybí zdraví, moudrost 

je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství bezcenné a dův�p bezmocný.“

Vážené dámy, vážení pánové,

vážení obchodní přátelé,

V roce 2017 došlo k přesunu OCM na Praze 6 do moderních prostor odpovídajících standardům 
poskytování zdravotní péče pro 21. stole�, a začali jsme pracovat na přesunu OCM na Praze 4.

Z důvodu potřeby uspokojení neustále rostoucí poptávky po službách OCM jsme v průběhu roku 2017 
zásadně zvýšili kapacitu vybraných center prostřednictvím zavedení směnného provozu a současně 
jsme zahájili projekt budování druhého OCM v Brně.

V oblas� distribuce očkovacích látek jsme ve výběrovém řízení obhájili pozici partnera zdravotních 
pojišťoven pro oblast distribuce očkovacích látek pro účely pravidelného očkování pro období let 
2018 – 2021.

Díky usilovné práci celého týmu společnos� Avenier a.s. dokázaly obě divize již poněkolikáté v řadě 
dosáhnout rekordních výsledků.

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením a erudicí 
rozhodujícím způsobem přispívali i v roce 2017 k úspěšné činnos� společnos� Avenier a.s.

Děkuji rovněž členům dozorčí rady společnos� Avenier a.s. za ak�vní přístup a vysoké pracovní 
nasazení v uplynulém kalendářním roce.
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DIVIZE DISTRIBUCE VAKCÍN
Trh očkovacích látek byl v uplynulém roce nega�vně ovlivněn mnoha výpadky dodávek vakcín 
či dodávkami krátkých expirací, na druhou stranu pozi�vní vliv měla distribuce nových preparátů, ať již 
v HPV nebo nové čtyřvalentní vakcíně pro� chřipce.

Celkově bylo v roce 2017 distribuováno téměř 1,8 mil. ks OL, což však představovalo pokles o 3,3 % 
opro� roku 2016.

V divizi Distribuce vakcín jsme pokračovali v dlouhodobé strategii, jejímž cílem je nebýt pouze 
distributorem, ale společnos�, která přes své specialisty na distribučních centrech či zákaznické lince 
podporuje lékaře nejen směrem ke zvyšování prevence a očkování, ale také edukací lékařů směrem 
k zajištění dodržení SDP, tzn. chladového řetězce očkovacích látek i ostatních léčiv, až do chvíle vlastní 
aplikace.

Velkou pozornost jsme věnovali zlepšování kvality a procesů divize distribuce, zejména směrem 
ke zvyšování spokojenos� našich zákazníků.

Reorganizovali a rozšířili jsme tým našich specialistů Distribuce, zvýšili počet závozových tras a upravili 
proces zastupitelnos�. Tím se nám podařilo zásobovat o 9 % zákazníků více než v předchozím roce.

DIVIZE OCM
Jako největší zdravotnická síť s profilací na očkování a cestovní medicínu v České republice nadále 
poskytujeme komukoliv z populace placené odborné poradenství a očkování. Divize OCM pokračuje 
ve svých dlouhodobých strategických prioritách, kterými jsou celosvětově rostoucí obor travel 
medicine neboli cestovní medicína (1) a dobový trend elektronizace zdravotnictví (2).
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Cestovní medicínu vnímáme jako mul�obor, který se skládá nejenom z jednotlivých lékařských 
specializací, ale prolíná se skrze větší vědecké spektrum.

Je to jako mapa světa visící u nás v OCM, jež vypadá z dálky jednoduše a dostupně, ale čím blíže 
a důkladněji se na ni díváme, �m více objevujeme, zjišťujeme a poznáváme. Proto se snažíme 
kon�nuálně vzdělávat a rozvíjet nejenom ve své specializaci, ale také se zajímat o obory nám blízké 
či spolupracovat s odborníky z oborů nám vzdálených, ale přitom odborně potřebných. 

Kromě státem daných povinnos� v elektronizaci služeb jako je EET a e-recepty, které jsme úspěšně 
implementovali do (již tak administra�vně náročných) procesů obsluhy klienta, se i my sami ak�vně 
snažíme naplňovat trendy moderní digitalizace s jediným cílem: co nejméně „papírování“ na obou 
stranách (jak naší, tak i klienta). Proto od nás klient dostává elektronický recept, podepisuje přes 
podpisový pad informovaný souhlas či jiné klíčové dokumenty v elektronické podobě, vedeme 
a archivujeme jeho zdravotní dokumentaci v elektronickém informačním systému a kdykoliv se může 
on-line podívat na svůj očkovací průkaz.

V obou těchto trendech hodláme pokračovat a vyhodnocovat, co je důležité pro nás v oblas� 
odbornos� či modernizace a na druhé straně, co je jako služba vnímáno pozi�vně samotnými klienty.

Během uplynulého roku se udály dvě velké mety, které určitě stojí za zmínku.

Koncem roku 2017 probíhaly dokončovací práce související s otevřením úplně nového OCM v lokalitě 
univerzitního kampusu Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice Brno. Jedná se o naši již 
21. ordinaci v České republice a druhou v jihomoravské metropoli. Nadále zachováváme účel a smysl 
těchto nových ordinací společnos� Avenier a.s., tzn. komerční objekt, velká spádovost, komfortní 
dopravní dostupnost, dlouhá ordinační doba a moderní design.

V roce 2017 divize OCM, a hlavně její zaměstnanci, oslavili 10 let svého vzniku na komerčním poli 
očkování a cestovní medicíny. 

Praha
Kladno

Plzeň
Jihlava

Znojmo Břeclav

Brno

Zlín

Ostrava
Olomouc

Pardubice

České 
Budějovice

Ústí nad Labem

Karlovy 
Vary

Hradec 
Králové
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Iden�fikační údaje společnos� včetně složení 
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2017

Obchodní firma: Avenier a.s.

Datum zápisu: 1. září 2001 u Krajského soudu v Brně

Spisová značka: B, 3646 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00  Brno

Iden�fikační číslo: 262 60 654

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Poskytování zdravotních služeb

 Distribuce léčivých přípravků

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona

Způsob jednání: Za společnost jednají vždy všichni tři členové představenstva   
 společně.

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 SKUTEČNOSTI

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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Ing. Petr Foukal
předseda představenstva 

PharmDr. Tomáš Florian
místopředseda představenstva 

Bc. Filip Nosek
člen 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

Ing. Miroslav Lekeš
člen dozorčí rady

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

Iden�fikační údaje společnos� včetně složení 
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2017 2
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ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA

VALNÁ 
HROMADA

MÍSTOPŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA

Výkonný ředitel 
pro personální 
a lékařsou péči

DOZORČÍ 
RADAPŘEDSTAVENSTVO

Oddělení 
Korporátního 

obchodu

Oddělení 
Kvality

Oddělení 
Obchodu 
Distribuce

Oddělení 
Marke�ngu

Oddělení 
Péče 

o Zákazníka

Oddělení
IS/IT

Oddělení 
Lidských 
zdrojů

Oddělení 
Provozu a interní 
komunikace

Oddělení 
Odbornos� 

OCM

Oddělení 
Rozvoje sítě 

OCM

Oddělení 
Finanční

Oddělení 
Obchodu 

Centrová léčba



Naše por�olio zahrnuje očkovací látky určené pro komerční očkování („očkování na žádost“ hrazené 
pacienty) i očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
(„pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od doku 2014 bylo dále naše por�olio distribuovaných 
produktů rozšířeno o termolabilní léčivé přípravky určené pro specializovanou centrovou léčbu. Deset 
moderních distribučních center logis�cky pokrývá celou republiku a umožňuje spolehlivou obsluhu 
bezmála 8 000 ordinací a poskytovatelů zdravotní péče.

Tým lékařů a sester ve dvace� 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 2017 došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 1 443 �s. Kč. Jednalo se 
zejména o nákup vysokozdvižného vozíku pro Distribuční centrum v Říčanech, klima�zační jednotky 
a chladící zařízení pro vybraná centra Očkování a cestovní medicíny a obnovu výpočetní techniky 
pro zaměstnance společnos�. Financování proběhlo z vlastních zdrojů. 

Také u nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 3 018 �s. Kč. Konkrétně se jedná o upgrade používaného informačního systému 
Microso� Dynamics NAV, který bude dokončen v prvním polole� roku 2018. Toto zhodnocení bylo 
také profinancováno z vlastních zdrojů.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2018

V roce 2018 chceme kon�nuálně nejen pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb ve všech 
oblastech naší činnos�, ale současně i intenzivně pracovat na zvyšování kapacity společnos�, 
a to zejména v oblas� poskytování služeb očkování a cestovní medicíny.  

V oblas� distribuce se budeme i nadále soustředit na zjednodušení administra�vy na úrovni ordinace 
spojené se skladováním a použi�m očkovacích látek, a to nejen u očkovacích látek na žádost, 
ale zejména i u vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění používaných pro účely 
pravidelného očkování.

Pro zdravotní pojišťovny pak budeme i nadále partnerem zajišťujícím komplexní služby nákupu 
a distribuce očkovacích látek pro pravidelné očkování, a to až do roku 2021.

V oblas� specializované distribuce léčivých přípravků pro účely centrové léčby budeme stále usilovat 
o kul�vaci distribučních standardů (dle GDPR) v České republice. Budeme i nadále selek�vně 
rozšiřovat por�olio distribuovaných léčiv, a to nejen s cílem zajištění kvalitní léčby, ale zejména s cílem 
zajištění spolehlivé dostupnos�, která bude v řadě případů ohrožena z důvodu nově příchozích 
legisla�vních změn.
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Divize center Očkovaní a cestovní medicíny, pak coby odborná autorita, plánuje přispět k pozi�vnímu 
společenskému étosu (ve vztahu k očkování) prostřednictvím rozvoje inspira�vních forem komunikace 
s odbornou veřejnos�.

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

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné událos�, které by ovlivnily naplnění účelu výroční 
zprávy.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH 
VZTAHŮ

Společnost je původcem nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 180101 (ostré předměty), 
180103 (infekční materiál), 180108 (nepoužitelná cytosta�ka) a 180109 (jiná nepoužitelná léčiva 
neuvedená pod číslem 180108). Společnost plní ohlašovací povinnost do ISPOP vedeného 
Ministerstvem životního prostředí dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnos� v oblas� životního 
prostředí, v souvislos� s plněním ohlašovací povinnos� dle § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a podle ustanovení § 18 zákona č. 25/2008 Sb. 
Společnost má uzavřeny smlouvy na likvidaci komunálního odpadu a nebezpečného odpadu 
se společnostmi, které jsou oprávněné k likvidaci odpadu. 

Distribuční síť společnos� je členem EKO-KOM, a.s. autorizované obalové společnos�, která zajišťuje 
sdružené plnění povinnos� zpětného odběru a využi� odpadů z obalů. Ostatní povinnos� společnos� 
ve vztahu k životnímu prostředí jsou dány zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou 
č. 381/2001 Sb., a jsou dodržovány.

FIREMNÍ KULTURA

Společnost i letos pokračovala v tema�cky zaměřeném celofiremním projektu, který organizuje 
oddělení LZ. Tento celoroční projekt je vždy spjatý s klíčovým pojmem, kolem něhož se točí veškeré 
dění a chování společnos� a je součás� širšího poje� firemní kultury. Rok 2017 byl vyhlášen Rokem 
Zaměstnance. Celý projekt vycházel z anonymního průzkumu spokojenos� zaměstnanců, který 
proběhl v únoru 2017. Průzkum proběhl formou online ankety tvořené 16 otázkami z 8 oblas�. 
V rámci výsledků jsme se zaměřili jak na individuální výsledky oddělení/lokalit, tak na celkový výsledek 
v jednotlivých oblastech. 



Naše por�olio zahrnuje očkovací látky určené pro komerční očkování („očkování na žádost“ hrazené 
pacienty) i očkovací látky částečně nebo plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
(„pravidelná, mimořádná i zvláštní očkování“). Od doku 2014 bylo dále naše por�olio distribuovaných 
produktů rozšířeno o termolabilní léčivé přípravky určené pro specializovanou centrovou léčbu. Deset 
moderních distribučních center logis�cky pokrývá celou republiku a umožňuje spolehlivou obsluhu 
bezmála 8 000 ordinací a poskytovatelů zdravotní péče.

Tým lékařů a sester ve dvace� 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 2017 došlo k přírůstkům hmotného majetku v hodnotě 1 443 �s. Kč. Jednalo se 
zejména o nákup vysokozdvižného vozíku pro Distribuční centrum v Říčanech, klima�zační jednotky 
a chladící zařízení pro vybraná centra Očkování a cestovní medicíny a obnovu výpočetní techniky 
pro zaměstnance společnos�. Financování proběhlo z vlastních zdrojů. 

Také u nehmotného majetku došlo k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 3 018 �s. Kč. Konkrétně se jedná o upgrade používaného informačního systému 
Microso� Dynamics NAV, který bude dokončen v prvním polole� roku 2018. Toto zhodnocení bylo 
také profinancováno z vlastních zdrojů.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2018

V roce 2018 chceme kon�nuálně nejen pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb ve všech 
oblastech naší činnos�, ale současně i intenzivně pracovat na zvyšování kapacity společnos�, 
a to zejména v oblas� poskytování služeb očkování a cestovní medicíny.  

V oblas� distribuce se budeme i nadále soustředit na zjednodušení administra�vy na úrovni ordinace 
spojené se skladováním a použi�m očkovacích látek, a to nejen u očkovacích látek na žádost, 
ale zejména i u vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění používaných pro účely 
pravidelného očkování.

Pro zdravotní pojišťovny pak budeme i nadále partnerem zajišťujícím komplexní služby nákupu 
a distribuce očkovacích látek pro pravidelné očkování, a to až do roku 2021.

V oblas� specializované distribuce léčivých přípravků pro účely centrové léčby budeme stále usilovat 
o kul�vaci distribučních standardů (dle GDPR) v České republice. Budeme i nadále selek�vně 
rozšiřovat por�olio distribuovaných léčiv, a to nejen s cílem zajištění kvalitní léčby, ale zejména s cílem 
zajištění spolehlivé dostupnos�, která bude v řadě případů ohrožena z důvodu nově příchozích 
legisla�vních změn.

Divize center Očkovaní a cestovní medicíny, pak coby odborná autorita, plánuje přispět k pozi�vnímu 
společenskému étosu (ve vztahu k očkování) prostřednictvím rozvoje inspira�vních forem komunikace 
s odbornou veřejnos�.

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

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné událos�, které by ovlivnily naplnění účelu výroční 
zprávy.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH 
VZTAHŮ

Společnost je původcem nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 180101 (ostré předměty), 
180103 (infekční materiál), 180108 (nepoužitelná cytosta�ka) a 180109 (jiná nepoužitelná léčiva 
neuvedená pod číslem 180108). Společnost plní ohlašovací povinnost do ISPOP vedeného 
Ministerstvem životního prostředí dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnos� v oblas� životního 
prostředí, v souvislos� s plněním ohlašovací povinnos� dle § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a podle ustanovení § 18 zákona č. 25/2008 Sb. 
Společnost má uzavřeny smlouvy na likvidaci komunálního odpadu a nebezpečného odpadu 
se společnostmi, které jsou oprávněné k likvidaci odpadu. 

Distribuční síť společnos� je členem EKO-KOM, a.s. autorizované obalové společnos�, která zajišťuje 
sdružené plnění povinnos� zpětného odběru a využi� odpadů z obalů. Ostatní povinnos� společnos� 
ve vztahu k životnímu prostředí jsou dány zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou 
č. 381/2001 Sb., a jsou dodržovány.

FIREMNÍ KULTURA

Společnost i letos pokračovala v tema�cky zaměřeném celofiremním projektu, který organizuje 
oddělení LZ. Tento celoroční projekt je vždy spjatý s klíčovým pojmem, kolem něhož se točí veškeré 
dění a chování společnos� a je součás� širšího poje� firemní kultury. Rok 2017 byl vyhlášen Rokem 
Zaměstnance. Celý projekt vycházel z anonymního průzkumu spokojenos� zaměstnanců, který 
proběhl v únoru 2017. Průzkum proběhl formou online ankety tvořené 16 otázkami z 8 oblas�. 
V rámci výsledků jsme se zaměřili jak na individuální výsledky oddělení/lokalit, tak na celkový výsledek 
v jednotlivých oblastech. 
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Náborové ak�vity

Díky velmi specifickému oboru epidemiologie a cestovní medicína se dlouhodobě potýkáme 
s nedostatkem lékařského personálu, a proto jsme se v roce 2017 zaměřili na konkrétní kongresy a akce 
z této oblas�, kde vy�pováváme a oslovujeme potenciální zájemce nejen v ČR, ale také na Slovensku. 
Důležitou součás� náborových ak�vit je také spolupráce se studenty medicíny a čerstvými absolventy. 
Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili veletrhů pracovních příležitos� Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a navázali jsme spolupráci s kariérním portálem www.ameca.cz, který se specializuje na zaměstnávání 
mladých lékařů. Oddělení LZ se podílelo na vytvoření podsekce webových stránek společnos� Avenier a.s. 
h�p://odbornost.avenier.cz/cz. Cílem sekce Odborná spolupráce, která je spravována oddělením LZ, 
je oslovit primárně odborníky v oblas� epidemiologie a cestovní medicíny, popř. širší spektrum 
zájemců o tuto oblast a nabídnout jim různé formy spolupráce. Web je unikáním propojením 
odborných článků, témat, vzdělávání a pracovních či studijních příležitos� v oboru epidemiologie 
a cestovní medicína.

 
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V polovině roku 2017 byla v rámci celé divize OCM zavedena technologie 
umožňující sběr a archivaci dokumentů „Písemný souhlas s provedením 
zdravotního výkonu“ – tedy tzv. informovaný souhlas v digitální podobě. Zdravotní 
personál v ordinaci klientovi vystaví dokument v elektronické podobě 
a zobrazí ho na podpisovém padu. Použity byly podpisové pady vybavené 
obrazovkou ve formátu A4. Dokument je tedy pro klienta dobře čitelný a je 
zobrazen v plném rozsahu. Podpis klient provede speciálním perem přímo 
na obrazovce, která snímá jeho biometrické charakteris�ky.

Výsledný dokument, opatřen kromě podpisu klienta i elektronickým podpisem ordinujícího lékaře, 
je následně přenesen do dlouhodobého digitálního archivu, kde je následně doplněn firemní peče� 
a časovým razítkem. Odkaz na příslušný dokument je zobrazen na kartě klienta v informačním systému 
a je možné se k němu kdykoli okamžitě vrá�t. Odpadá tedy logis�cky náročná archivace dokumentů 
v lis�nné podobě.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2017 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.

V průběhu Roku Zaměstnance oddělení LZ začalo pravidelně 
informovat všechny zaměstnance o dění uvnitř společnos� 
i o aktuálních tématech vně prostřednictvím měsíčního 
elektronického periodika Bidlákoviny. Součás� časopisu jsou také 
různé online kurzy, interak�vní soutěže a testy, fotogalerie apod. Každý 
měsíc byl primárně věnován jedné z oblas� průzkumu spokojenos�. 

Součás� Roku Zaměstnance byla také Oslava 10 let výročí OCM, jež 
byla komunikována externě i interně pomocí různých 
marke�ngových nástrojů během první poloviny roku a vyvrcholila 
22. září 2017 setkáním zaměstnanců společnos� a obchodních 
partnerů v Čejkovicích. 

Benefitní systém

Za účelem zvýšení atrak�vity zaměstnavatele a udržení stávajícího týmu společnos� jsme změnili 
a rozšířili benefitní systém:

a) navýšení slevy na očkování,

b možnost využi� benefitu očkování již ve zkušební době,

c) další nástroj pro využi� systému benefitního systému Cafeterie – platební karta Flexipasscard,

d) mo�vační benefit Doporuč kolegu.
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Náborové ak�vity

Díky velmi specifickému oboru epidemiologie a cestovní medicína se dlouhodobě potýkáme 
s nedostatkem lékařského personálu, a proto jsme se v roce 2017 zaměřili na konkrétní kongresy a akce 
z této oblas�, kde vy�pováváme a oslovujeme potenciální zájemce nejen v ČR, ale také na Slovensku. 
Důležitou součás� náborových ak�vit je také spolupráce se studenty medicíny a čerstvými absolventy. 
Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili veletrhů pracovních příležitos� Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a navázali jsme spolupráci s kariérním portálem www.ameca.cz, který se specializuje na zaměstnávání 
mladých lékařů. Oddělení LZ se podílelo na vytvoření podsekce webových stránek společnos� Avenier a.s. 
h�p://odbornost.avenier.cz/cz. Cílem sekce Odborná spolupráce, která je spravována oddělením LZ, 
je oslovit primárně odborníky v oblas� epidemiologie a cestovní medicíny, popř. širší spektrum 
zájemců o tuto oblast a nabídnout jim různé formy spolupráce. Web je unikáním propojením 
odborných článků, témat, vzdělávání a pracovních či studijních příležitos� v oboru epidemiologie 
a cestovní medicína.

 
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLEČNOSTI

V polovině roku 2017 byla v rámci celé divize OCM zavedena technologie 
umožňující sběr a archivaci dokumentů „Písemný souhlas s provedením 
zdravotního výkonu“ – tedy tzv. informovaný souhlas v digitální podobě. Zdravotní 
personál v ordinaci klientovi vystaví dokument v elektronické podobě 
a zobrazí ho na podpisovém padu. Použity byly podpisové pady vybavené 
obrazovkou ve formátu A4. Dokument je tedy pro klienta dobře čitelný a je 
zobrazen v plném rozsahu. Podpis klient provede speciálním perem přímo 
na obrazovce, která snímá jeho biometrické charakteris�ky.

Výsledný dokument, opatřen kromě podpisu klienta i elektronickým podpisem ordinujícího lékaře, 
je následně přenesen do dlouhodobého digitálního archivu, kde je následně doplněn firemní peče� 
a časovým razítkem. Odkaz na příslušný dokument je zobrazen na kartě klienta v informačním systému 
a je možné se k němu kdykoli okamžitě vrá�t. Odpadá tedy logis�cky náročná archivace dokumentů 
v lis�nné podobě.

O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost Avenier a.s. nenabyla v roce 2017 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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V průběhu Roku Zaměstnance oddělení LZ začalo pravidelně 
informovat všechny zaměstnance o dění uvnitř společnos� 
i o aktuálních tématech vně prostřednictvím měsíčního 
elektronického periodika Bidlákoviny. Součás� časopisu jsou také 
různé online kurzy, interak�vní soutěže a testy, fotogalerie apod. Každý 
měsíc byl primárně věnován jedné z oblas� průzkumu spokojenos�. 

Součás� Roku Zaměstnance byla také Oslava 10 let výročí OCM, jež 
byla komunikována externě i interně pomocí různých 
marke�ngových nástrojů během první poloviny roku a vyvrcholila 
22. září 2017 setkáním zaměstnanců společnos� a obchodních 
partnerů v Čejkovicích. 

Benefitní systém

Za účelem zvýšení atrak�vity zaměstnavatele a udržení stávajícího týmu společnos� jsme změnili 
a rozšířili benefitní systém:

a) navýšení slevy na očkování,

b možnost využi� benefitu očkování již ve zkušební době,

c) další nástroj pro využi� systému benefitního systému Cafeterie – platební karta Flexipasscard,

d) mo�vační benefit Doporuč kolegu.



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. 2017 DO 31. 12. 2017
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 1.1.2017 do 31.12.2017 (dále též „Účetní období“) byl základní kapitál 
Společnos� ve výši 2 000 000 Kč. 

 V období  od 1. 1. 2017 do 21. 9. 2017 byl tvořen vklady níže uvedených akcionářů:

 a) společnost AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 005 34 111 (dále též „společnost AGEL a.s.“), která se na základním kapitálu Společnos� 
podílí vkladem ve výši 1 600 000 Kč, což představuje 80% podíl ve Společnos�,

 b) Ing. Miroslav Lekeš, se sídlem/bytem:  San Giljan, Portomaso 2342, Maltská republika, dat. nar.: 
14. května 1971, který se na základním kapitálu Společnos� podílí vkladem ve výši 400 000,- Kč, 
což představuje 20% podíl ve Společnos�.

 V období od 22. 9. 2017 do 31. 12. 2017 byl tvořen vkladem jediného akcionáře:

 společnost AGEL a.s., se sídlem: Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 005 34 111 
(dále též „společnost AGEL a.s.“), která se na základním kapitálu Společnos� podílí vkladem 
ve výši 2 000 000 Kč, což představuje 100% podíl ve Společnos�.

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

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

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

b) AGEL GRUPO SANITARIO, S.L., se sídlem: Calle Buenos Aires, Num. 8, 35002 Palmas de Gran Canaria, 
IČO: B76201227, 
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c) AGEL Medical a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 024 79 249,

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

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

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

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

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

i) AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 
703 00 Ostrava, IČO: 025 60 739,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y) Oční centrum AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 
IČO: 268 25 775,
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z) Perfect Distribu�on a.s., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 476 75 934,

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

bb) Repharm a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava, IČO: 253 19 141,

cc) Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, 
IČO: 277 97 660,

dd) Transfúzní služba a.s., se sídlem: B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, IČO: 267 97 917,

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

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

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

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

b) AGEL Clinic s. r. o., se sídlem Jelačičová 8, 821 08 Bra�slava, IČO: 45 725 381, (do 9. 2. 2017 
A-KLINIK BRATISLAVA s. r. o.),

c) AGEL Servis SK s.r.o., se sídlem Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 50 866 184, (od 16.11.2017),

d) AGEL SSC s. r. o., se sídlem Palisády 56, 811 06 Bra�slava, IČO: 50 977 130, (od 18. 10. 2017), 

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: 462 83 064,

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

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

j) GENETIKA – ZENKLOVA s.r.o., se sídlem: Grafická 848/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO: 018 91 685, (od 31. 3. 2017),

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

l) MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bra�slava, IČO: 35 772 786, 
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m) NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hviezdoslavova 23/3, 

957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 348 015,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Tato zpráva o vztazích pojednává o vztazích mezi Společnos� a 

a) společnos� AGEL a.s.,

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

c) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 4. písm. a) – w), (dále též společně jako „Propojené 
osoby“).

6. Společnost tvořila v Účetním období s osobami uvedenými v bodě 5. písm. a) – c) koncern 
ve smyslu § 79 odst. 1 ZOK, a podílela se tak na podnikatelských ak�vitách a projektech tohoto 
koncernu. Úloha Společnos� spočívá především v poskytování zdravotních služeb, distribuci 
léčivých přípravků, výrobě, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona.
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II.

Přehled vzájemných smluv dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. e) ZOK

Mezi Společnos� a níže uvedenými Propojenými osobami byly v průběhu Účetního období uzavřeny 
nebo byly v platnos� následující smlouvy:

1. obchodní společnost AGEL a.s.

a) Smlouva mandátní o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci DPH 
uzavřená dne 2. 1. 2009, jejímž předmětem je vymezení práv a povinnos� smluvních stran 
vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o dani z přidané hodnoty.

b) Smlouva o zajištění likvidity uzavřená dne 1. 8. 2012, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi 
smluvními stranami při poskytování cashpoolingu.

c) Smlouva o poskytování zdravotnických služeb a odběru zboží uzavřená dne 15. 11. 2013, 
jejímž předmětem je poskytování služeb a odběru zboží v OCM centrech.

d) Smlouva uzavřená dne 1. 7. 2014, jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch 
společnos�.

e) Smlouva o poskytování IT služeb v datovém centru AGEL uzavřená dne 1. 4. 2015, 
jejímž předmětem je zajištění provozování virtuálních serverů v datovém centru.

f) Dohoda o finančním vyrovnání z �tulu skupinové registrace k DPH uzavřená dne 29. 8. 2017, 
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 2016.

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

2. obchodní společnost AGEL Servis a.s.

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

3. obchodní společnost Dopravní zdravotnictví a.s.

a) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 9. 10. 2013, 
jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských služeb.

b) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 5. 11. 2013, jejímž předmětem je spolupráce v oblas� 
očkování a konzultačních služeb.
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4. obchodní společnost Hornická poliklinika s.r.o.

a) Smlouva o nájmu, uzavřená dne 5. 3. 2015, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, 
nacházejících se ve 3. NP budovy A Hornické polikliniky.

b) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřená dne 31. 1. 2017, jejímž předmětem 
je pronájem nebytových prostor, nacházejících se ve 2. NP budovy A Hornické polikliniky.

c) Smlouva o dílo, uzavřená dne 1. 1. 2017, jejímž předmětem je zajišťování praní a žehlení 
provozního prádla.

5. obchodní společnost Laboratoře AGEL a.s.

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

b) Dohoda o ochraně osobních údajů v rámci spolupráce při vyšetřování laboratorních vzorků 
ve smluvní laboratoři ze dne 20. 10. 2016, jejímž předmětem je ochrana osobních a citlivých 
údajů pacientů.

6. obchodní společnost Medical Systems a.s.

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

7. obchodní společnost Repharm a.s.

a) Dohoda o společném využívání dopravního prostředku uzavřená dne 1. 11. 2017, 
jejímž předmětem je rozdělení nákladů za využívání vozidla Škoda Octavia Combi.

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.
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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 4. února 2018

Představenstvo společnos� Avenier a.s.
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a statutární závěrka 6
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o pěněžních tocích

Příloha účetní závěky za rok 2017
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