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1 SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

1.1 OBECNÉ ÚDAJE 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „ARR“) byla založena 13. května 1993 Sdružením obcí Horního Slezska a severní Moravy 

zejména za účelem podpory rozvoje regionu. Posláním ARR je vytvářet optimální podmínky pro akce obnovy a rozvoje regionu, vyhledávat 

finanční prostředky pro tyto akce, sledovat jejich realizaci a vyhodnocovat je. 

Od roku 2008 je jediným vlastníkem společnosti Moravskoslezský kraj. 

 

Řízení společnosti 

Od roku 2010 nedošlo ke změně ve statutárním ani dozorčím orgánu společnosti.   

Složení představenstva společnosti k 31.12.2011: 

předsedkyně představenstva: Ing. Petra Chovanioková 
člen představenstva: Ing. Jiří Vzientek 
člen představenstva: Mgr. Martin Radvan, LL.M. 

Složení dozorčí rady k 31.12.2011: 

předsedkyně dozorčí rady: Mgr. Ing. Iva Tichá 
člen dozorčí rady: Ing. Ivan Strachoň 
člen dozorčí rady: Mgr. Dana Váhalová 
člen dozorčí rady: Mgr. Karel Sibinský 
člen dozorčí rady: Ing. Vít Slováček 
člen dozorčí rady: Ing. Tadeáš Cichy 
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Certifikace 

Vzhledem k širokému spektru nabízených služeb a snaze o zajištění dlouhodobě udržitelné kvality, je ve společnosti od roku 2002 zaveden 

a dodržován systém managementu kvality dle normy ISO 9001. V roce 2011 byla provedena (Moody International) a úspěšně obhájena 

recertifikace systému řízení jakosti. 
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1.2 HLAVNÍ OBLASTI PŮSOBENÍ ARR V ROCE 2011 

ARR dlouhodobě vykonává aktivity nejen na základě Řádu služby veřejného ekonomického zájmu, ale taktéž realizuje vlastní projekty, jakož 

i zpracovává komerční zakázky. Činnosti ARR vykonávané v roce 2011 lze z věcného hlediska rozdělit do 4 základních segmentů: 

 Strategie a inovace 

 Podnikání a dotační management 

 Cestovní ruch a marketing 

 Vzdělávání 

 

 

1.2.1 STRATEGIE A INOVACE 

Segment Strategie a inovace se zaměřuje na zpracování a řízení realizace strategických dokumentů pro kraje, města, obce, mikroregiony a 

orgány na centrální úrovni – strategie rozvoje kraje a měst, inovační strategie vč. jejího monitoringu a realizace dílčích akvitit ad. Dále se 

věnuje zpracování analýz a evaluaci programových dokumentů, zpracování integrovaných plánů rozvoje, posilování absorpční kapacity kraje 

a jejímu pravidelnému vyhodnocování. 

Realizované činnosti v roce 2011: 

 Byla zpracována Analýza absorpce k 31.12.2010, k 30.06.2011 a proběhla příprava podkladů pro analýzu absorpce k 31.12.2011 

 K 01.01.2011 byla spuštěna webová stránka www.jestejesance.eu, která se zabývá informacemi o čerpání fondů Evropské unie subjekty 
z Moravskoslezského kraje, analýzami, konzultacemi, semináři a dalšími informacemi s cílem zvýšit čerpání ze strukturálních fondů EU 

 

http://www.jestejesance.eu/
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 ARR realizovala podpůrné a propagační aktivity ve prospěch zvýšení absorpční schopnosti krajských subjektů:  

 seminář pro žadatele k OPPI,  

 semináře na téma veřejné zakázky (podzim 2011),  

 informace pro žadatele o výzvách v OPPI v rámci kulatého stolu Regionální inovační strategie dne 27.10.2011,  

 aktualizace webu www.jestejesance.eu (výzvy, finanční alokace pro jednotlivé OP),  

 rozesílání emailových upozornění žadatelům s informacemi o vyhlášených výzvách, 

 tisková konference o čerpání finančních prostředků subjektů v kraji z evropských fondů. 

 ARR zorganizovala setkání starostů za účelem získání partnerství obcí pro Fond mikroprojektů (setkání v ČR i na Slovensku) 

 Probíhal monitoring realizace projektů v rámci schválené krajské strategie, proběhla aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského 
kraje 2009-2016 (dále jen „SRK“) a aktivity ve prospěch Strategické expertní skupiny: 

 Byl vytvořen přehled prozatím nerealizovaných projektů ze SRKu s rozdělením dle stavu jejich realizace s cílem připravit návrh 
na jejich podporu/realizaci, který byl následně projednán s Moravskoslezským krajem 

 Začala se připravovat aktualizace SRK dle Strategie Evropa 2020, byly podniknuty základní kroky k zahájení aktualizace 
(zpracování harmonogramu, rozdělení úkolů), následně zajištěno financování činnosti pracovních skupin, komparativní analýzy, 
SEA posouzení dokumentu, medializace aktualizovaných strategických dokumentů přes Regionální operační program NUTS II 
Moravskoslezsko (realizováno v rámci projektu MSK – konkurenceschopný region)  

 Probíhal monitoring realizace projektů v rámci schválené inovační strategie, proběhla aktualizace Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje 2010-2016 (dále jen „RIS“) a aktivity ve prospěch Koordinační rady: 

 Zpracování průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektů akčního plánu RIS na léta 2010-2011 

 Brokerage Event (jeden z projektů RIS), setkání mezinárodních expertů a odborníků z řad firem a akademické sféry na téma 
Výzkumný a vývojový potenciál Moravskoslezského kraje v oblasti biomedicíny a inovativních technologií zaměřených na životní 
prostředí a zdraví obyvatelstva (Ostrava, 24.-25.11.2011) – příprava, realizace ve spolupráci ARR a Fakultní nemocnice Ostrava. 
Cílem bylo navázat spolupráci a kontakty na mezinárodní úrovni, předávání zkušeností a vyhledávání partnerů pro mezinárodní 

http://www.jestejesance.eu/
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spolupráci v oblasti výzkumu a inovačního podnikání. Účast cca 100 osob, přednášející nejen z Moravskoslezského kraje a ČR, 
ale také z USA, Velké Británie a Švédska 

 Projekt Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups – byl identifikován nový finanční 
nástroj připravovaný MPO: Seed fond na podporu začínajících inovačních podniků; začínající malé a střední podniky v MSK 
budou aktuálně informovány o tomto finančním nástroji také prostřednictvím akcí ARR 

 Organizace, realizace tzv. kulatého stolu na téma Projekty 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(23.06.2011) – nabídka výzkumných kapacit firmám 

 Organizace, realizace tzv. kulatého stolu na téma Malé a 
střední podniky s inovačním potenciálem v Moravsko-
slezském kraji  

 Byl zpracován návrh Akčního plánu RIS na rok 2012 

 Pro potřeby vedení kraje byla zpracována Zpráva o klastrech 
v Moravskoslezském kraji za rok 2010 

 První setkání partnerů KlastrNet se uskutečnilo v březnu, hlavním 
tématem setkání byly informace o vybraných projektech VaV 
klastrových organizací z kraje a dalších možnostech klastrů 
realizovat projekty VaV 

 Členům KlastrNetu byly poskytnuty informace o indikátorech kvality excelence klastrového řízení 

 Druhé setkání partnerů KlastrNet se uskutečnilo v prosinci, témata jednání: Regionální inovační strategie kraje – projekty Akčního plánu 
2012 vhodné pro klastry, programy na podporu bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji – Kontakt a Gesher, Evropská klastrová 
kolaborační platforma, dotační programy pro rok 2012 vyhlašované Moravskoslezským krajem, vhodné pro klastry 

 ARR společně se Spolkem obnovy venkova zorganizovala konferenci „Bez integrace nemá venkov šance?“ zaměřenou na přípravu 
venkova na nové programovací období Evropské unie (21.06.2011) 
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 Aktualizace a rozvoj Observatoře konkurenceschopnosti, s  RPIC-VIP byla dohodnuta spolupráce při přípravě dynamické verze databáze 
a způsob spolupráce observatoře konkurenceschopnosti (ARR) a observatoře trhu práce (RPIC-ViP) v rámci společného portálu, jehož 
spuštění se předpokládá v 2.čtvrtletí 2012 

 

Připravované a realizované projekty v roce 2011: 

 ARR byla oslovena zahraničními subjekty s nabídkou partnerství v rámci Interreg IVC, zpracovala část žádosti (za partnera - ARR) a 
nakonec se dohodla na partnerství u tří projektů (nositelé projektů jsou z Německa – 2x a Švédska). Projektové žádosti byly nositeli 
v požadovaném termínu předloženy (projekt EttBio schválen k realizaci). 

 ARR připravila a podala projektovou žádost pro projekt MSK – konkurenceschopný region, jehož cílem je zpracovat aktualizované 
verze strategických dokumentů Strategie rozvoje kraje a Regionální inovační strategie v souladu se strategií EU 2020. Projekt byl 
schválen k financování z ROP NUTS2 Moravskoslezsko, a realizován. V rámci projektu byly podpořeny činnosti pracovních skupin, 
zpracování komparativní analýzy (Moravskoslezského kraje se 3 regiony EU), SEA posouzení dokumentu, medializace aktualizovaných 
strategických dokumentů. 

 ARR ukončila v dubnu 2011 realizaci projektu CERADA (Central European Research and Development Area), který byl realizován 
v rámci 7. Rámcového programu Evropského společenství, a který je součástí aktivit, které ARR vyvíjí v oblasti zvyšování 
vědeckovýzkumného potenciálu Moravskoslezského kraje a zlepšování spolupráce firem a vysokých škol při realizaci konkrétních 
výzkumných a vývojových aktivit. 

 V roce 2011 pokračovala ARR v realizaci aktivit projektu InNOBorder, kde je hlavním přeshraničním partnerem tohoto projektu 
realizovaného z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. InNOBorder je projektem orientovaným na vytvoření lepších podmínek 
pro transfer technologií za účelem zvýšení konkurenceschopnosti regionů v česko-slovenském pohraničí. Projekt zahrnuje řadu 
sofistikovaných aktivit (předvídání vývoje inovací – foresighting, školy inovací pro podnikatele, benchmarking inovačních nástrojů), které 
mají podnikatelům, univerzitám, výzkumným ústavům a jiným organizacím pomoci při navazování nové eventuálně při dalším rozvoji 
existující spolupráce na výzkumných a vývojových projektech, jejichž výsledky budou komercializovány v podobě konkrétních inovativních 
produktů. Klíčovými výstupy projektu budou návrhy na aktualizaci regionálních inovačních strategií a doporučení pro přeshraniční vývoj 
inovací v regionech projektu do roku 2020. 
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Realizované komerční zakázky v roce 2011: 

 ARR zahájila přípravu projektové žádosti Edukační centrum – projekt na podporu výstavby edukačního centra v areálu Fakultní 
nemocnice Ostrava, které bude sloužit pro praktickou výuku mediků z Ostravské univerzity 

Klient: Fakultní nemocnice Ostrava, státní příspěvková organizace 

 Zpracování návrhu řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje – pokračování zakázky z r. 2010  

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství pro léta 2010-2020 - realizace 
zakázky pokračuje také v roce 2012 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Posílení absorpční kapacity PO2 – analýza národních a krajských koncepcí 

Klient: Ministerstvo životního prostředí 

 Zpracování analytické části, SWOT analýzy a strategické části Regionální 
inovační strategie kraje Vysočina – zpracování zakázky pokračuje v r. 2012 

Klient: kraj Vysočina 

 Zpracování vyhledávací studie Singltreky v Moravskoslezském kraji 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Zpracování vyhledávací studie Hipostezky v Moravskoslezském kraji 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Technologický profil ČR 

Klient: ČARA 
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Konference Brownfields v Horní Suché 

1.2.2 PODNIKÁNÍ A DOTAČNÍ MANAGEMENT 

 

V oblasti podnikání a dotačního managementu se ARR zaměřuje na činnosti, které pomáhají zlepšit podnikatelské prostředí v kraji, zvýšit 

zaměstnanost a povědomí o Moravskoslezském kraji jako kraji příznivém pro podnikání. Činnosti zahrnují poskytování informačních a 

konzultačních služeb o průmyslových zónách, investorech, investičních příležitostech, brownfieldech, dotacích, inovačním podnikání a 

marketingové aktivity na podporu uvedených aktivit. 

V rámci tohoto segmentu je také řešeno kompletní zpracování žádostí o dotace, řízení projektu po dobu jeho realizace a administrace a 

monitoring již realizovaných projektů v období udržitelnosti pro externí subjekty. 

 

V roce 2011 byly realizovány zejména tyto činnosti: 

 Správa a rozšiřování internetového databázového portálu brownfields MSK 
(k dispozici v rámci sekce Podnikatel na www.kr-moravskoslezsky.cz). 

 Vyhledávání brownfields pro dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
určené na předprojektovou přípravu regenerace brownfields. 

 Organizace konference Brownfields v Moravskoslezském kraji (09.06.2011) 
v Horní Suché, včetně prohlídky úspěšné průmyslové zóny v Horní Suché, 
která vznikla v areálu bývalého dolu František a slavnostního otevření nové 
investice v zóně (nová provozovna EXELSIOR GROUP s.r.o.). 

 Konzultace, poradenství k možnostem využití brownfields či volných ploch 
pro potenciální investory (zájem projeven ze strany čínského a 
pákistánského investora, česko-korejské společnosti, firem z oblasti 
farmacie, logistických, atd.)   
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 Poskytování informací o vhodných lokalitách brownfields, průmyslových zón v kraji v rámci účasti na investičních veletrzích (veletrh 
investičních příležitostí MIPIM v Cannes, 08.-11.03.2011, veletrh investičních příležitostí Urbis Invest Brno, 12.-16.04.2011, veletrh Expo 
Real Mnichov, 04.–07.10.2011. Aktualizace databáze průmyslových zón (k dispozici v rámci sekce Podnikatel na www.kr-
moravskoslezsky.cz). 

 Zpracování studie spokojenosti významných investorů působících v MSK – realizace dotazníkového šetření, vyhodnocení. 

 Prezentace investičních příležitostí a podpory podnikání pro Italsko-českou obchodní a průmyslovou komoru. 

 Spolupráce na přípravě konference Investment and Business Forum (22.-23.09.2011). 

 V roce 2011 bylo vydáno 5 čísel bullettinu ARR News – zpravodaje o rozvoji Moravskoslezského kraje a o činnosti ARR v oblasti podpory 
rozvoje kraje. 

 

Realizované projekty v roce 2011: 

 ARR byla partnerem meziregionálního projektu euroPROC, jehož cílem bylo zlepšit přístup malých a středních podniků k evropským 
veřejným zakázkám. V září 2011 se uskutečnila závěrečná konference projektu a k 30. listopadu 2011 byl tříletý projekt euroPROC 
oficiálně ukončen. 

 
 

Realizované komerční zakázky v roce 2011: 

 Řízení projektu včetně zpracování monitorovacích a finančních zpráv pro projekt Cykloodpočívadlo Osoblaha (ROP) 

Klient: obec Osoblaha 

 Zpracování projektové dokumentace, provedení výběrového řízení a dotační management pro projekt In-line a cyklo Karlov pod 
Pradědem (ROP) 

Klient: obec Malá Morávka 
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 Výkon dotačního managementu a provedení výběrového řízení pro projekt Sportovní a rekreační areál střediska volného času 
Ostrava-Zábřeh – pokračování zakázky z roku 2010 (ROP) 

Klient: SVČ Ostrava, p.o. 

 Výkon dotačního managementu a provedení výběrového řízení pro projekt Hrabová – chodník pro pěší ul. Mostní (sil. II/478) – 
pokračování zakázky z roku 2010 (ROP) 

Klient: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová 

 Výkon dotačního managementu pro projekt Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem v Ostravě-Proskovicích – pokračování 
zakázky z let 2009-2010 (ROP) 

Klient: Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice 

 Zpracování projektové dokumentace pro projekt Víceúčelové hřiště TJ Sokol Ostravice – pokračování zakázky do r. 2012 (ROP) 

Klient: TJ Sokol Ostravice 

 Výkon dotačního managementu a provedení výběrového řízení 
pro projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – 
Brušperk – pokračování zakázky z r. 2011 (ROP) 

Klient: obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

 Zpracování projektové dokumentace a výkon dotačního 
managementu pro projekt Rekreační areál Nová Ves, obec 
Dolní Moravice –pokračování zakázky do r. 2012 (ROP) 

Klient: obec Dolní Moravice 

 Koordinace a metodické vedení příjemce dotace v procesu 
zpracování Studie regenerace areálu školy v Heřmanicích u 
Polomi – pokračování zakázky z r. 2010 (ROP) 

Klient: obec Starý Jičín 
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 Koordinace a metodické vedení příjemce dotace v procesu zpracování studie František – skipová věž F4 – pokračování zakázky z r. 
2010 (ROP) 

Klient: obec Horní Suchá 

 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Mechatronika (ROP) 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Multifunkční velkoprostorově odborné učebny – gastrocentra (ROP) 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra (ROP) 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 
(ROP) 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. (ROP) 
- realizace zakázky pokračuje také v roce 2012 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Zpracování projektové dokumentace a výkon dotačního managementu pro projekt Modernizace Ski areálu Myšák - sedačková lanovka 
(ROP) - realizace zakázky pokračuje také v roce 2012 

Klient: SPS – STAS 

 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Podpora přírodovědných předmětů (ROP) 

Klient: Moravskoslezský kraj 
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1.2.3 VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V rámci segmentu vzdělávání se ARR zaměřuje na 

poskytování inovativních, vysoce kvalitních služeb ve 

dvou stěžejních oblastech: 

- motivace žáků základních škol ke studiu 

technických oborů,  

- rozvoj odborných a osobnostních kompetencí 

pracovníků malých a středních podniků a 

podnikatelských inkubátorů. 

Aktivity jsou realizovány zejména prostřednictvím projektů kofinancovaných EU.   

 

 

Připravované projekty v roce 2011:  

 Zpracována a podána projektová žádost projektu Technika nás baví do 1. výzvy 2. globálního grantu MSK v OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Projekt byl schválen k financování 
a jeho realizace zahájena v 3/2012. 

 Zpracována a podána projektová žádost projektu Technika – symbol úspěchu do 1. výzvy 2. globálního grantu MSK v OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Projekt získal vysoké bodové 
hodnocení, z důvodu výrazného převisu poptávky nad alokací výzvy však projekt nebyl schválen. 
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 Zpracována projektová žádost Rovné šance ve světě podnikání, předloženo do výzvy č. 76 Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života (srpen 2011). 
Projekt získal vysoké bodové hodnocení, byl však vyřazen hodnotící komisí z důvodu časového překryvu s již realizovaným projektem 
Adam a Eva. 

 Účast na zpracování projektové žádosti Ženská JEDNIČKA, předloženo žadatelem PROFICIO, o.s. (ARR je finančním partnerem), do 
výzvy č. 76 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a 
slaďování pracovního a rodinného života (srpen 2011). Projekt nebyl schválen. 

 Účast na zpracování projektové žádosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré 
praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti, předloženo žadatelem - Moravskoslezským krajem (ARR je 
finančním partnerem), do výzvy č. 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce 
(září 2011). Projekt byl schválen k financování a jeho realizace zahájena v 4/2012. 

 Zpracována projektová žádost Kompetence pro inovace 2, předloženo do 3. výzvy globálního grantu MSK z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (prosinec 2011). Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení a zahájení realizace se předpokládá v 7/2012.  

 

 

Realizované projekty v roce 2011: 

 V červenci 2011 byl ukončen projekt Úspěšná žena, který byl zaměřen na aktivizaci a motivaci žen za účelem zlepšení jejich pozice na 
trhu práce, a to zvýšením dovedností v oblasti informačních technologií a zlepšením měkkých dovedností vztahujících se jak k nalezením 
vhodného zaměstnání, tak k rozvoji podnikatelské činnosti.  

 Pokračovala realizace víceletého projektu Adam a Eva, jehož cílem je naplnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v 
Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím realizace cíleného komplexu 
aktivit. 
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 Pokračovala realizace projektu Kompetence pro inovace, jehož cílem je rozšíření nabídky vzdělávání manažerů malých a středních 
podniků a podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji v oblasti inovací, inovačního podnikání, kreativity, analýz trhu či 
marketingových strategií 

 Projekt MSK – Moravskoslezsko synonymum konkurenceschopnosti, realizovaný ARR od dubna 2010, je zaměřen na podporu 
zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání pracovníků a pracovnic malých a středních podniků, podnikatelů a podnikatelek (i 
začínajících) v Moravskoslezském kraji. Jako forma vzdělávání byl zvolen blended learning, neboť účastníkům vzdělávání zajišťuje jak 
přímý kontakt s lektorem, tak jim umožňuje věnovat se studiu kdykoliv, podle potřeb a možností účastníků a z jakéhokoliv počítače 
s internetem. 

 V červnu 2011 byla zahájena realizace projektu Region4Tech, jehož cílem je motivovat žáky ZŠ k volbě studia elektrotechnických a 
stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji v souladu s jejich individuálními předpoklady a přesvědčit žáky, 
učitele a výchovné poradce ze ZŠ o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Souvisejícím cílem je nezbytné rozvíjení spolupráce škol s 
podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji.  

 

 

 

 

Exkurze, besedy v rámci projektu Region4Tech 
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1.2.4 CESTOVNÍ RUCH A MARKETING 

 

V rámci segmentu cestovní ruch a marketing se ARR zaměřuje na aktivity směřující k budování image kraje coby místa, které stojí za to 

navštívit a zároveň místa, ve kterém stojí za to žít. Aktivně rozvíjíme spolupráci se subjekty z oblasti cestovního ruchu s cílem zvýšit 

incomingovou turistiku. Zastupujeme Moravskoslezský kraj v rámci Celostátního kolegia cestovního ruchu České republiky. 

 
V roce 2011 byly realizovány zejména tyto činnosti: 

 V rámci prezentace potenciálu kraje v oblasti 
cestovního ruchu se ARR aktivně účastnila veletrhů 
cestovního ruchu a doprovodných konferencí (veletrh 
Dovolená a Region v Ostravě, 11.-13.03.2011, veletrh 
Regiontour v Brně, 13.-16.01.2011). 

 ARR prezentovala možnosti kraje v rámci semináře 
odborníků v cestovním ruchu  „Poznejte regiony České 
republiky“ (Praha 21.-25.02.2011). 

 ARR organizovala presstrip pro belgické novináře 
(24.03.2011) se zaměřením na technické atraktivity 
kraje. 

 ARR prezentovala technické atraktivity kraje na tiskové 
konferenci na české ambasádě v Bratislavě  
(15.11.2011). 

 ARR zorganizovala Týden regionálních specialit „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ v bratislavské restauraci FLAG SHIP RESTAURANT 
Bratislava (15.-22.11.2011). 
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 ARR organizovala prezentaci nového produktu na podporu cestovního ruchu – křest pamětní mince Stodolní ulice (23.09.2011). 

 ARR se podílela na realizaci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadů a využívání tříděných složek komunálního odpadu včetně 
obalové složky v Moravskoslezském kraji, se zaměřením zejména na vzdělávání samosprávy a státní správy na úseku nakládání 
s odpady včetně obalových odpadů v kraji formou konference a seminářů v problematických lokalitách. 

 Byla prováděna pravidelná aktualizace vrstev bodů zájmu 3D ortofotomapy Moravskoslezského kraje, která umožňuje virtuální prohlídku 
kraje. Podrobné letecké snímky, model terénu, turistické a cykloturistické trasy, texturované 3D objekty, množství bodů zájmu z různých 
kategorií a další informační vrstvy spojující se v této aplikaci přináší nové možnosti pro plánování výletů, ale také pro poučení a zábavu (k 
dispozici na www.msregion.cz). 

Připravované projekty v roce 2011: 

 Stezka technických atraktivit je virtuální trasou spojující 12 objektů technického rázu. Objekty jsou spojeny s tradicí hornictví, hutnictví, 
železniční dopravy, automobilového průmyslu, ale také s hasičskou technikou, pivovarnictvím, vojenskou, zemědělskou historií. Projekt 
byl v prosinci 2011 předložen v rámci výzvy pro oblast podpory 2. Podpora prosperity regionu, 2.4 Marketing regionu pro předkládání 
žádostí do ROP NUTS2 Moravskoslezsko a následně schválen k realizaci. 

 

Realizované komerční zakázky v roce 2011: 

 Presstrip pro mimokrajské české novináře se zaměřením na technické památky 

Klient: CzechTourism 

 Organizační zajištění prezentace Moravskoslezského kraje na Gastrofestivalu ve Vannes, Francie 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Aktualizace databáze RIS 

Klient: ČARA 
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 Prezentace Moravskoslezského kraje na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour Jablonec n. N. 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Famtrip pro polské cestovní kanceláře – pokračování zakázky z r. 2010 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Aktualizace vybraných částí Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji – pokračování zakázky z r. 
2010 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Prezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Zabrze (Polsko) 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Prezentace Moravskoslezského kraje v Bojnicích a na Konopišti 

Klient: Moravskoslezský kraj 

 Prezentace Moravskoslezského kraje v rámci mezinárodního mistrovství golfu PGA na Čeladné 

Klient: Moravskoslezský kraj 
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2 FINANČNÍ VÝSLEDKY 
 

 

Činnosti ARR se dlouhodobě zaměřují zejména na naplňování řádu Služby veřejného ekonomického zájmu a na realizaci vlastních projektů 

spolufinancovaných z prostředků EU. Tento trend projevující se v dominanci podílu ostatních provozních výnosů (tj. dotací) na celkových 

výkonech společnosti zachycuje graf č. 1 – Výkony společnosti. 

 

 

Ačkoliv v meziročním srovnání dochází k poklesu výsledku hospodaření, společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Maximalizace zisku sice není 

cílem společnosti, nicméně kladný hospodářský výsledek je určitou zárukou a referencí pro partnery ARR, stejně tak jako předpokladem dalšího 

rozvoje společnosti. 

 

    Graf č. 1: Výkony společnosti           tis. Kč Graf č. 2: Vývoj výsledku hospodaření                               tis. Kč 
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Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření činností společnosti do sféry služeb (graf č. 3).  
Vývoj osobních nákladů za období 2007-2011 je zachycen v grafu č. 4. Meziroční nárůst osobních nákladů je ovlivněn uzavíráním Dohod o 

provedení práce (jedna ze složek osobních nákladů), kterými jsou naplňovány aktivity v rámci projektů financovaných z evropských zdrojů. 

Průměrné mzdové náklady na zaměstnance v hlavním pracovním poměru vykazují stabilní hodnoty, např.v meziročním srovnání došlo v roce 

2011 k nárůstu pouze o 1,5% ve srovnání s rokem 2010.  

 
 
 
 
 
   Graf č. 3: Vývoj struktury hlavních nákladů                    tis. Kč Graf č. 4: Vývoj osobních nákladů        tis. Kč 
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Dostatečná úroveň oběžného majetku, vytvářející velmi dobrou likviditu společnosti, je většinově vytvářena finančním majetkem. Dlouhodobou 

pohledávku eviduje ARR za Statutárním městem Ostrava, a ta se týká tzv. „odbydlování“ vlastní investice v sídle společnosti a dále pohledávky 

vůči partnerům projektu CERADA z titulu poskytnutých záloh. V krátkodobých pohledávkách jsou evidovány pohledávky z titulu realizovaných 

dotačních projektů, a to z důvodu časového nesouladu mezi vznikem uznatelných nákladů a jejich proplacení ze strany poskytovatele dotace. 

 

Vzrůst podílu cizích zdrojů na celkových pasivech v letech 2009-2011 je dán zejména přijatou zálohou na realizaci projektu CERADA, a to ve 

výši 85 % celkových uznatelných nákladů projektu. Závazky z obchodního styku, evidované k 31.12.2011, byly k datu sestavení Výroční zprávy 

uhrazeny. 

 

 

 

   Graf č. 4: Vývoj struktury aktiv           tis. Kč   Graf č. 5: Vývoj struktury pasiv           tis. Kč 
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2.1 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 01.01.2011-31.12.2011 

 

Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění ve znění pozdějších předpisů popisným způsobem zajišťujícím 

přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších dokladů, které 

má účetní jednotka k dispozici. Jednotlivé body jsou sestaveny s odkazem na příslušný odstavec § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., který stanoví 

obsah přílohy.  

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „ARR“) je podnikatelským subjektem, který dle platných předpisů již nemá povinnost mít účetní 

závěrku ověřenu auditorem. Údaje jsou uvedeny v celých tis. Kč. 

 

1)  Obecné údaje  

Obchodní firma: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Sídlo: Na Jízdárně 7/1245 
 702 00 Ostrava  
    
Identifikační číslo: 47673168 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 
 
Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 

ARR byla založena v roce 1993 Sdružením obcí Horního Slezska a severní Moravy zejména za účelem podpory rozvoje regionu. Posláním 

ARR je vytvářet optimální podmínky pro akce obnovy a rozvoje regionu, vyhledávat finanční prostředky pro tyto akce, sledovat jejich realizaci a 

vyhodnocovat je. 
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Na přelomu let 2001 a 2002 došlo k významnému bezúplatnému převodu akcií z původních vlastníků na Moravskoslezský kraj, který se tímto 

stal majoritním vlastníkem společnosti: 

Moravskoslezský kraj: 70 % 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: 30 % 

V roce 2008 došlo na základě Smlouvy o bezúplatném převodu cenných papíru k převodu 30% akcií, převádějícím – Ministerstvem pro místní 

rozvoj na nabývajícího - Moravskoslezský kraj, který se tímto stal 100% vlastníkem. 

 

Řízení společnosti 

Od roku 2010 nedošlo ke změně ve statutárním ani dozorčím orgánu společnosti. 

Složení představenstva společnosti k 31.12.2011: 

předsedkyně představenstva: Ing. Petra Chovanioková 
člen představenstva: Ing. Jiří Vzientek 
člen představenstva: Mgr. Martin Radvan, LL.M. 
 

Složení dozorčí rady společnosti k 31.12.2011: 

předsedkyně dozorčí rady: Mgr. Ing. Iva Tichá 
člen dozorčí rady: Ing. Ivan Strachoň 
člen dozorčí rady: Mgr. Dana Váhalová 
člen dozorčí rady: Mgr. Karel Sibinský 
člen dozorčí rady: Ing. Vít Slováček 
člen dozorčí rady: Ing. Tadeáš Cichy 
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2)  Majetkové účasti                            

Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31.12.2011 ekvivalencí. Změna ocenění je vykázána ve vlastním 

kapitálu v položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. U společnosti Centrum rozvoje podnikání, s.r.o. nejsou ke dni sestavení 

účetní závěrky ARR údaje o hospodaření za rok 2011 k dispozici. 

 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
Sídlo společnosti: Obchodně podnikatelský areál, budova č.p. 316/61, Mošnov, 742 51 
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 60792914 
 2011 

Podílové cenné papíry a vklady v podniku 
s podstatným vlivem 

5.393 

Výše % podílu na základním kapitálu 30% 

Výše vlastního kapitálu 17.976 

Výsledek hospodaření 2.304 

 
Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. 
Sídlo společnosti: Štefánikova 244, Kopřivnice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 25357948 
Výše % podílu na základním kapitálu 20% 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou výsledky hospodaření za rok 2011 k dispozici. 

 
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. 
Sídlo společnosti: Technologická 372/2, Ostrava - Pustkovec, 708 00 
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 25379631 
 2011 

Ostatní cenné papíry a vklady 400 

Výše % podílu na základním kapitálu 9,09% 
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Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o. 
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 64087352 
 2011 

Ostatní cenné papíry a vklady 20 

Výše % podílu na základním kapitálu 4,65% 

 

V souvislosti s těmito majetkovými účastmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku. 

Společnost nevlastní majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v zahraničí. 

 

3)  Zaměstnanci                          

 2010 2011 

Přepočtený stav 18,03 22,92 

 

 

Struktura osobních nákladů (tis. Kč): 

 2010 2011 

Osobní náklady 10.419 14.243 

 Z toho odměny členům 
představenstva a dozorčí 
rady 

0 0 

Celkové mzdové náklady 7.576 10.811 

Podíl řídících pracovníků na 
celkových mzdových nákladech 

1.925 2.120 

Zákonné pojištění 2.696 3.234 

Zákonné sociální náklady 147 198 
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4)  Půjčky, úvěry a další plnění osobám, které jsou statutárním orgánem, členy statutárních nebo řídících a dozorčích 

orgánů (včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů) 

         - v roce 2011 nebyly takové úvěry ani půjčky poskytnuty 

 

5)  Významné informace pro posouzení finanční, majetkové situace  

a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty   

Informace o aplikaci obecných účetních zásad: 
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní postupy účtování pro 
podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31.12.2011.                
 
 

Analytické členění účtů bylo převzato tak, jak bylo používáno v předchozích účetních obdobích. 
 

Účetnictví společnosti je vedeno jako střediskové, případně jsou sledovány náklady na jednotlivé obchodní případy, tzv. zakázky KÓDEM 

ZBOŽÍ: 

 Středisko ARR zahrnující vlastní hospodaření společnosti, kde však jsou zahrnuty také ty prostředky a majetek, které byly pořízeny formou 
dotace, jejímž příjemcem je Agentura pro regionální rozvoj, 

 Středisko MSK zahrnuje dotace poskytnuté vlastníkem, tj. Moravskoslezským krajem. Jedná se zejména o dotaci na naplňování aktivit 
v rámci řádu Služby veřejného ekonomického zájmu 

 

V účetním období roku 2011 nedošlo k podstatným změnám způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období. 
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Způsoby oceňování: 

- hmotný majetek:    pořizovacími cenami 
- peněžní prostředky a ceniny:  jejich jmenovitými hodnotami 
- pohledávky při vzniku:   jmenovitou hodnotou 
- závazky při vzniku:   jmenovitou hodnotou 
- finanční majetek:   ekvivalencí 

 
Sledování hmotného a nehmotného majetku se v účetní jednotce řídí vnitřní směrnicí. Hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací 
ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč je 
účtován do nákladů ve dvou zdaňovacích období a veden v operativní evidenci. Do nákladů se účtuje technické zhodnocení majetku, jehož 
hodnota v účetním období nepřesáhne 40 tis. Kč. 
 
Dlouhodobý finanční majetek je evidován v pořizovacích cenách, přičemž k rozvahovému dni jsou cenné papíry a vklady v podnicích 
s podstatným vlivem oceněny ekvivalencí. Změna ocenění se promítá do změny stavu vlastního kapitálu prostřednictvím položky Změna 
ocenění majetku a závazků. 
 
Zásoby, které jsou povahy kancelářských potřeb, propagačních materiálů a pohonných hmot jsou účtovány přímo do spotřeby. 
 
 
 

6)  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 
Opravné položky a rezervy 
 
V minulosti bylo účtováno jak o opravných položkách, jejichž tvorba není pro daňové účely uznávána jako náklad k zajištění, dosažení a udržení 
příjmů, tak o opravných položkách dle zákona č. 593/92 Sb. 

 
K datu závěrky společnost vytvářela účetní rezervu v celkové výši 239 tis. Kč. Vzhledem k  vysokému opotřebení kancelářského nábytku 
vytvořila organizace účetní rezervu na jeho obnovu a pořízení. 
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Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu bylo postupováno dle denního kurzovního lístku České národní banky. Tento přepočet byl 

prováděn jak ke dni uskutečnění účetního případu, tak ke dni sestavení účetní závěrky. Tyto kurzové rozdíly byly shodně s předpisy zaúčtovány 

výsledkově. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost odepisuje pro daňové účely zrychleně (zákon o dani z příjmu). Od r. 2009 se v účetní 
jednotce uplatňují účetní a daňové odpisy shodné. 
 
Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč): 

 Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2011 Rok 2011 

Druh majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Samostatné movité věci, soubory 1.722 1.550 172 1.455 1.316 139 

Dopravní prostředky 746 389 357 1.183 654 529 

Software 432 388 44 292 289 3 

Dlouhodobý hmotný majetek 
pořízený z dotace (podrozvaha) 

0 0 0 333 0 333 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu: ARR, a.s. nemá sjednány smlouvy o finančním pronájmu. DHM není 
zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. 

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč): 
Druh majetku  Počáteční 

stav k 
01.01.2010 

Přírůstky Úbytky Konečný stav 
k 31.12.2010 

Počáteční 
stav k 

01.01.2011 

Přírůstky Úbytky Konečný stav 
k 31.12.2011 

DNM 432 - - 432 432 - -140 292 

Sam. Movité věci 3.045 132 -709 2.468 2.468 527 -357 2.638 

Ostatní DHM - - - - - - - - 

Finanční majetek 4.785 790 -61 5.514 5.514 670 - 6.184 

Dlouhodobý hmotný 
majetek pořízený z dotace 
(podrozvaha) 

- - - - 0 333 - 333 
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Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci (tis. Kč): 

Titul majetku 2010 2011 

Drobný hmotný majetek 2.166 3.641 

Drobný nehmotný majetek 227 240 

 

Přijaté dotace 

V letech 2004-2011 se stala ARR příjemcem dotací na projekty, které jsou poskytovány z veřejných prostředků ČR či prostředků EU. Projekty 
spolufinancované EU jsou dle požadavků poskytovatele dotace auditovány po skončení nezávislým auditorem, který posoudí, zda v průběhu 
trvání projektu byly tyto veřejné zdroje efektivně využívány. Příjemcem grantu je buď ARR přímo jako tzv. vedoucí projektu či jako 
spolupracující partner. Časový horizont těchto projektů se pohybuje od 1 do 3 let trvání. 
 
Přehled grantových projektů, ve kterých byla ARR v roce 2011 zapojena: 

Postavení ARR tzv. partner projektu 

Příjemce grantu: Acció copca, Španělsko 

Program: INTERREG IVC 

Název projektu: EuroPROC 

Identifikace auditora: Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Ostrava 

 Projekt realizován v období 01/2009-11/2011 

 

Postavení ARR tzv. vedoucí partner 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: 7. rámcový program 

Název projektu: CERADA 

Identifikace auditora:  

 Projekt realizován v období 3/2009-4/2011 
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Postavení ARR tzv. hlavní přeshraniční partner 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Operační program Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 

Název projektu: InNOborder 

Identifikace auditora: Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Ostrava 

 Projekt realizován v období 10/2010-9/2013 

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4 

Název projektu: Úspěšná žena 

Identifikace auditora: CMC Audit, s.r.o. Ostrava 

 Projekt realizován v období 8/2009-8/2011 

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4 

Název projektu: Adam a Eva 

Identifikace auditora:  

 Projekt realizován v období 11/2010-4/2013 

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Individuální dotace 

Název projektu: Aktivity na základě řádu Služby veřejného ekonomického zájmu 

Identifikace auditora: Moravskoslezský kraj – krajský úřad – kontrolní činnost 
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Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Individuální dotace 

Název projektu: Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky 
v Moravskoslezském kraji 

Identifikace auditora: Moravskoslezský kraj – krajský úřad – kontrolní činnost 

  

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Název projektu: Kompetence pro inovace 

Identifikace auditora: - 

 Projekt realizován v období 12/2010-2/2012 

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Název projektu: Moravskoslezsko – synonynum konkurenceschopnosti 

Identifikace auditora: CMC Audit, s.r.o. Ostrava 

 Projekt realizován v období 4/2010-4/2012 

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: ROP NUTSII – Moravskoslezsko  

Název projektu: Moravskoslezský kraj – konkurenceschopný region 

Identifikace auditora: - 

 Projekt realizován v období 2/2011-6/2012 
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Postavení ARR Příjemce dotace 

Příjemce grantu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 7.1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Název projektu: Region4Tech 

Identifikace auditora: CMC Audit, s.r.o. Ostrava 

 Projekt realizován v období 6/2011-6/2012 

 
 
 
Pohledávky  
 

a) V aktivech společnosti nejsou evidovány pohledávky z obchodních vztahů. K datu sestavení přílohy nebyly uhrazeny pohledávky 
plynoucí z přihlášení do konkurzu 

b) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dotace partnerům grantového projektu CERADA 
c) Společnost neeviduje v roce 2011 žádné pohledávky k podnikům ve skupině 
d) Žádná pohledávka není kryta zástavním právem ani jištěna jiným způsobem. Společnost neeviduje pohledávky neuvedené v rozvaze 

 

Závazky  
 

a) Společnost eviduje závazky z obchodního styku za 523 tis. Kč. Všechny tyto závazky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny 
b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině 
c) V pasivech společnosti jsou evidovány závazky z titulu přijaté zálohy na dotaci grantového projektu CERADA 
d) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje závazky neuvedené v rozvaze 

 
 
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů: 
v účetním období roku 2011 nebyly dlouhodobé bankovní úvěry 
 
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 
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Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:  
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 

 

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů:  
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 

 

Při výpočtu odloženého daňového závazku se vycházelo z tzv. rozvahového přístupu, který vychází z rozdílu mezi účetní a zůstatkovou 
hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odepisovaného a nezaplaceného pojištění za zaměstnance k 31.01.2012. 
Výsledkem je odložená daňová pohledávka, o které společnost neúčtuje. 

 

Náklady na odměnu auditorské společnosti (tis. Kč): 

Nepovinný audit účetní závěrky 40 

jiné neauditorské služby – 
metodická pomoc 

8,4 

 

 

Výsledek hospodaření  

Společnost zvolila pro sestavení účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky 500/2002 Sb., tj. uspořádání a 
označování položek Výkazu zisku a ztrát v druhovém členění. 
 

Základní kapitál  

Společnost eviduje 100 ks akcií o celkové nominální hodnotě 1 000 tis. Kč. Veškeré akcie byly zaplaceny. Akcie nejsou veřejně 
obchodovatelné. 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč): 

 Rok 2010 Přírůstky Úbytky Rok 2011 

Základní kapitál 1.000 - - 1.000 

Rezervní fondy 1.076 - - 1.076 

Ostatní fondy ze zisku 977 210 -166 1.021 

Kapitálové fondy 8.495 - - 8.495 

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 4.744 670 - 5.414 

Výsledek hospodaření minulých účetních období 7.063 834 - 7.897 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1.044 - -529 515 

Vlastní kapitál celkem 24.399 1.714 -695 25.418 

 

Struktura tržeb (tis. Kč): 

Struktura tržeb z prodeje služeb 2010 2011 

Tržby z prodeje služeb 2.334 4.873 

 - z toho:  tržby z prodeje služeb v oblasti 
poradenství a projektového řízení 

1.364 4.418 

-z toho: tržby z prodeje ostatních služeb  970 455 

 

Významné události po datu účetní závěrky 

- K  žádným významným událostem nedošlo 

V Ostravě dne 10.05.2012 

 
Sestavila: Ing. Veronika Pytlíková        Schválili: Ing. Petra Chovanioková   
      hlavní ekonom a projektový manažer           Ing. Jiří Vzientek 
      Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
      Ostrava 
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3 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 
 

Výsledek hospodaření před zdaněním 653 393,94 Kč 
Daň z příjmů splatná 139 460,00 Kč 
  
  
  
Zisk k rozdělení 513 933,94 Kč 
Sociální fond 270 000,00 Kč 
Nerozdělený zisk 243 933,94 Kč 
 

 

Komentář k rozdělení zisku: 

 

Sociální fond: 

Zájmem představenstva ARR je neustálé zkvalitňování a stabilizace týmu pracovníků, protože právě tento tým se podílí na naplňování poslání 

společnosti a také vytváří hodnoty a zisky společnosti. Představenstvo proto s ohledem na dosažený výsledek hospodaření navrhuje přidělit do 

sociálního fondu zaměstnanců celkovou částku 270 000 Kč dle pravidel vnitřní směrnice. 

 

Nerozdělený zisk: 

Zbytek zisku k rozdělení navrhuje představenstvo ponechat v nerozděleném zisku, neboť společnost vytvořený zisk prozatím nerozděluje mezi 

akcionáře a rezervní fond tvořený ze zákona je naplněn. 
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4 ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH 
 

Zpráva je zpracována za společnost: 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Na Jízdárně 7/1245  

702 00 Ostrava 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 

IČ: 47673168 

Společnost má akcie na jméno 

     (dále jen „ARR, a.s.“) 

 

Ovládající osoba a propojené osoby 

Ovládající osobou společnosti ARR, a.s. je Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem 100 % akcií a stejného množství hlasovacích práv. 

Ovládající osoba (Moravskoslezský kraj) není dále nikým ovládána.  

Ovládající osoba (Moravskoslezský kraj) je ovládající osobou ve smyslu § 66 a) odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů dále u těchto společností: 

1)       Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava 401, PSČ 742 51, 

2) Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, 

3) Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 734 01, 

4) KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem Ostrava-Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00 
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Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle §66a, odst. 9) obchodního zákoníku za účetní období roku 

2011: 

A) Smlouvy a jiné právní úkony mezi ARR, a.s., a Moravskoslezským krajem: 

1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, č. sml. 4/2011/RRC, dodatek č. 1 

2. Rámcová smlouva na zpracování žádostí o dotace, č. sml. 193/2011/KŘ 

- Finanční plnění vyplývá z následných dílčích objednávek 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, č. sml. 420/2011/ŽPZ 

4. Objednávka č. 134/2011/RR/O  

5. Objednávka č. 250/2011/RRC/O  

6. Objednávka č. 0302/2011/EP/O 

7. Objednávka č. 0301/2011/EP/O  

8. Objednávka č. 582/2011/RRC/O 

9. Objednávka č. 749/2011/RRC/O  

10. Objednávka č. 0622/2011/EP/O 

11. Objednávka č. 979/2011/RRC/O 

12. Objednávka č. 1003/2011/EP/O  

13. Objednávka č. 1004/2011/EP/O   

Celkové finanční protiplnění dle smluv a objednávek ve výše uvedených vztazích: 13.090.984,00 Kč 

Celkové skutečné finanční protiplnění ve výše uvedených vztazích:   12.422.576,69 Kč 

Rozdíl ve výši 668.407,31,- Kč je způsoben nevyčerpáním dotací pro rok 2011, které byly vráceny při vyúčtování v r. 2012 a uzavřením 

objednávek s dílčím plněním v roce 2012. 

B) S ostatními propojenými osobami neměla ARR, a. s. v roce 2011 uzavřeny žádné vztahy a mezi těmito společnostmi nedošlo 

v roce 2011 k žádnému plnění ani protiplnění. 
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5  ZPRÁVA AUDITORA 
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