




























































 

 
 
 
 

Zpráva o vztazích 
podle § 82 zákona o obchodních korporacích 

za rok 2017 
 
 
 
 
 
 

zpráva je zpracována za společnost: 
 
 
 

MEDIRECO a.s. 
Legerova 389/56, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  

IČO 28980875 
 
 

společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: MUDr. Tomáš Tesař, statutární ředitel   



 

Úvod 

Statutární orgán Společnosti, jakožto Ovládané osoby, zpracoval v souladu s § 82 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK"), tuto zprávu o vztazích mezi 
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 (dále jen „Účetní období“) v 
následujícím znění (dále jen „Zpráva“): 
 

 Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

1.1. Ovládaná osoba 

MEDIRECO a.s., se sídlem Legerova 389/56, PSČ 12000 Praha 2, IČO 27125335, 
zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 9161 (dále také „Ovládaná 
osoba“ nebo „Společnost“) 

1.2. Ovládající osoba 

TESFIN a.s. je 50 % akcionářem Společnosti a přímo a fakticky vykonává řídící vliv. Ve 
smyslu § 74 a § 75 ZOK ve spojení s § 78 ZOK se ve vztahu ke Společnosti považuje za 
ovládající osobu (dále také „Ovládající osoba"). 

1.3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

IMMOTESFIN s.r.o., se sídlem Národní 417/35, PSČ 110 00 Praha 1, IČO 28892691, 
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 151481. 
Jediným společníkem této společnosti je společnost TESFIN a.s. 

1.4. Společnost byla v Účetním období ovládající osobou ve vztahu k těmto obchodním 
společnostem: 

a) MEDIKAAL-TT s.r.o. se sídlem Legerova 389/56, PSČ 12000 Praha 2, 
IČO 257 83 483, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou C 69870 
MEDIRECO a.s. je jediným společníkem této společnosti 
 

b) Nemocnice Český Brod s.r.o. sídlem Žižkova 282, PSČ 282 02 Český Brod, 
IČO 27161838, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou  
značkou C 101005 
MEDIRECO a.s. je jediným společníkem této společnosti 
 

c) Vysočinské nemocnice s.r.o. se sídlem 5. května 319, PSČ 396 01 Humpolec,  
IČO 25257005, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu  
v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 22573 
MEDIRECO a.s. je jediným společníkem této společnosti 
 

d) Poliklinika I.P. Pavlova s.r.o. sídlem Legerova 389/56, PSČ 12000 Praha 2, 
IČO 25057065, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou  
značkou C 45927 
MEDIRECO a.s. je jediným společníkem této společnosti. 
 



 

 

 Úloha Společnosti 

Společnost je vlastněna z 50 % Ovládající osobou a v rámci výkonu ekonomické činnosti 
plní úkoly této ovládající osoby. 
Ovládaná osoba je také prostředníkem ovládání pro obchodní korporace zavěšené pod ní. 
Tyto společnosti jsou uvedeny výše, v bodě 1.4. 

 Způsob a prostředky ovládání  

K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodnutí akcionáře, jímž je 
ovládající osoba. 

 Jednání, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 
ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky. 

Dne 1. 6. 2017 společnost Poliklinika I.P. Pavlova s. r. o. nakoupila obchodní podíl ve 
výši 100 % ve společnosti Medicur, spol. s r.o. 

 V Účetním období byly uzavřeny následující smlouvy mezi Společností a osobami jí 
ovládanými: 

a) Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi společnosti MEDIRECO a.s. a 
společností Vysočinské nemocnice s.r.o. 

b) Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi společností MEDIRECO a.s. a 
společností Poliklinika I.P.Pavlova s.r.o. 

c) Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi společností MEDIRECO a.s. a 
společností MEDIKAAL-TT s.r.o. 

d) Smlouva o úvěru mezi společností MEDIRECO a.s. a společností Vysočinské 
nemocnice s.r.o. 

e) Smlouva o úvěru mezi společností MEDIRECO a.s. a společností Poliklinika 
I.P.Pavlova s.r.o. 

f) Smlouva o úvěru mezi společností MEDIRECO a.s. a společností Nemocnice 
Český Brod s.r.o. 

g) Společnost obdržela v roce končícím 31. 12. 2017 podíl na zisku od společnosti 
Vysočinské nemocnice s.r.o. ve výši 12 400 tis. Kč a od společnosti  
MEDIKAAL–TT ve výši 250 tis. Kč. 



Posouzení újmy a jejího vyrovnání 

V Účetním období nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vlivu některé z 
propojených osob. 

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Společností a Ovládající 
osobou a Společností a osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou 

Vztahy Ovládající osoby a Společnosti a vztahy Společnosti a osob ovládaných Ovládající 
osobou lze označit jako vzájemně výhodné. Pro Společnost z uvedených vztahů neplynou 
žádná rizika. 

Závěr 

Statutární orgán Společnosti prohlašuje, že zpracoval tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře, a 
že do této Zprávy zahrnul všechny jemu známé vztahy mezi Ovládanými osobami a Ovládající 
osobou a dále Ovládanými osobami a osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou a že měl 
všechny potřebné informace pro vypracování zprávy o vztazích. 

V Praze, dne 30. 3. 2018 

……………………………...
MUDr. Tomáš Tesař

Statutární ředitel společnosti
MEDIRECO a.s. 


