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1. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
 
1.1. Hlavní oblasti působení MSID v roce 2018 
 
1.1.1 Podpora investičního prostředí, After Care a podnikatelské nemovitosti 
 
Společnost Moravskoslezské Investice a Development zaměřila svou činnost na rozšiřování 
vazeb a rozvoj kontaktů se zahraničními i tuzemskými investory a dalšími firmami působícími 
v kraji. Aktivity byly směřovány do oblastí: After Care (péče o investory působící  
v Moravskoslezském kraji), aktivity zaměřené na zvýšení zájmu investorů o Moravskoslezský 
kraj a v neposlední řadě na nabídku podnikatelských ploch. 
 
V roce 2018 se společnost stala členem Asociace pro zahraniční investory (AFI). Pro 
podporu investičních příležitostí v MSK vedla jednání s velvyslanectvím, obchodními 
komorami, asociacemi a zprostředkovateli zejména na téma spolupráce, nabídka lokalit 
zahraničním investorům v MSK.  
 
• CBRE 
• Panattoni Europe 
• Hispánsko-česká obchodní komora 
• Nizozemská obchodní komora v Praze 
• Velvyslanectví Čínské republiky v ČR 
 
Zástupci společnosti jednali v daném roce s 30 investory, kteří projevili zájem o investiční 
příležitost v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o tuzemské i zahraniční investory. 
 
Pro zhodnocení kvality investičního prostředí v Moravskoslezském kraji byla zahájena práce 
na studii  „Analýza investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji“, která bude finálně 
dokončena v roce 2019. Kromě této studie byla také zpracována studie  „Vliv letiště LLJO 
na rozvoj Moravskoslezského kraje“. 
 
V rámci aftercare aktivit společnost komunikovala s 20 firmami o možnostech spolupráce  
a formách podpory pro jejich další rozvoj. Tato činnost probíhala formou přímých jednání. 
V pěti městech a obcích naše společnost zorganizovala akci nazvanou „Setkání s firmami  
s vedením kraje a daného města“. Setkání se konala ve městech a obcích Bílovec, Orlová, 
Třinec, Karlová Studánka a poslední setkání bylo zaměřeno na rozvoj Osoblažska a konalo 
se v obci Třemešná.  
 
V roce 2018 společnost zorganizovala dva odborné semináře pro firmy z MSK: 
 
• Využívání sociálních sítí v byznysu - seminář byl určen mikro a malým firmám, které 

chtějí svůj byznys propagovat s pomocí sociálních sítí a nevědí jak.  
• Snídaně s daty – na semináři byly prezentovány čerstvá data z pracovního trhu, 

výsledky aktuálních průzkumů společnosti LMC, s.r.o. mezi zaměstnanci, které 
prezentovaly dlouhodobější jevy a trendy, které nejvíce ovlivňují práci personalistů  
a manažerů organizací. 



V roce 2018 bylo zaktualizováno 61 brownfieldů, 16 průmyslových zón, 1 kancelářský 
prostor a 26 rozvojových ploch.  Nově bylo zařazeno 110 lokalit typu brownfield, 1 lokalita 
typu průmyslová zóna a 19 rozvojových ploch. Aktuální databáze je k dispozici na 
www.invest-msr.com. Zájem o nabídku nemovitostí projevilo 30 firem. 
 
Společnost se pravidelně aktivně zabývala problematikou brownfieldů. Pořádaný Brownfield 
trip k prezentaci pozitivních příkladů regenerace brownfieldů byl zrealizován i v roce 2018. 
Byla zpracována „Studie brownfieldů na Osoblažsku“, jejímž cílem bylo zmapovat současný 
stav opuštěných a nevyužívaných objektů v zájmové oblasti a navrhnout aktivity k jejich 
možnému řešení.  V této studii bylo aktualizováno 27 a nově zaevidováno 53 brownfieldů na 
území Osoblažska. Studie je ke stažení na webu MSID. 
 
1.1.2 Nejvýznamnější akce na podporu rozvoje kraje 
 
Konference Invest MORE – Digitalizace, automatizace a co lidé? 
 
V září 2018 se uskutečnil 4. ročník konference Invest MORE s podtitulem Digitalizace, 
automatizace a co lidé? Konference byla určena majitelům, jednatelům a HR manažerům 
firem působících v Moravskoslezském kraji. Obsahově byl důraz kladen na problematiku 
lidského kapitálu, a to v návaznosti na předpokládané budoucí změny na pracovním trhu 
způsobené nástupem nových trendů v oblasti digitalizace a zrychleným tempem 
automatizace výrobního procesu. Konference měla vynikající ohlasy, zúčastnilo se jí  
140 osob. Kromě vystoupení uznávaných českých odborníků a následné diskuze byla 
atmosféra akce doplněna i zajímavým programem. Vystoupil humanoidní robot Engie, po 
celou dobu se promítal videomapping a výstupy byly znázorněny před zrakem přítomných 
pomocí metody visualthinkingu. 
 
Lady Business 2018 
 
Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená podnikajícím ženám, ženám, 
které začínají podnikat nebo působí v neziskovém sektoru a svou činností se podílejí na 
rozvoji regionu. Smyslem této soutěže je vyzdvihnout jejich práci, podnikatelské úspěchy, 
přínos pro společnost, pomoci jim s propagací a ocenit jejich každodenní nasazení. V roce 
2018 proběhl 3. ročník této soutěže. Ženy z Moravskoslezského kraje se mohly přihlásit do 
dvou kategorií – podnikatelka/živnostnice a nezisková organizace.  Konečný počet 
přihlášených byl 48, z toho 25 podnikatelek a 23 přihlášených žen z neziskových organizací. 
Veřejnost se významně podílela na soutěži formou nominací, kterých bylo obdrženo 80. 
Vítězkou v kategorii podnikatelka/živnostnice se stala Lidmila Kramolišová, 
spoluzakladatelka a jednatelka Střední odborné školy EDUCA. V kategorii neziskových 
organizací byla nejlépe ohodnocena Sylva Vartová, zakladatelka Mobilního hospicu 
Ondrášek.  
 
Kampaň v oblasti třídění odpadů 
 
V průběhu celého roku 2018  společnost MSID zajišťovala pro Moravskoslezský kraj reklamní 
kampaň v oblasti třídění odpadů od návrhu mediálního plánu, až po samotnou realizaci. Celá 
kampaň byla ukončena v listopadu a zahrnovala kombinaci marketingových nástrojů v místní 
i regionální inzerci, televizní a rádiové reklamě nebo propagaci ve vybraných dopravních 
prostředcích. Pro společnost EKO-KOM byly realizovány dva výjezdní semináře pro oblast 



odpadového hospodářství. V červnu 2018 MSID vystupovala na Festivalu v ulicích  
s konceptem stánku Elektrohrátky. Edukačně-zábavný stánek v oblasti třídění odpadu byl 
pro návštěvníky Festivalu v ulicích spojený s odběrem starého elektroodpadu a soutěží  
o vstupenky na Colours of Ostrava. Stánek navštívilo zhruba 1 500 osob. Dvoudenní akci 
společnost zrealizovala pro Moravskoslezský kraj, společnosti Asekol a Elektrowin. MSID na 
této veřejné akci komplexně organizačně zajistila stánkovou expozici, včetně její propagace 
v médiích a realizace edukačně-zábavných činností na místě. 
 
Prezentace Moravskoslezského kraje na veletrzích 
 
Budoucnost chytrých řešení představil Moravskoslezský kraj na veletrhu URBIS SMART 
CITY FAIR v Brně na konci dubna 2018. Kraj na stánku představil vítěze soutěže o nejlepší 
chytré řešení MSK 2017, kterým byla společnost Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú., která 
se zabývá telemedicínou.  
 
Moravskoslezský kraj se v říjnu 2018 prezentoval i na jednom z nejvýznamnějších 
průmyslových veletrhů ve střední Evropě, na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.  
Hlavními tématy krajské prezentace byla průmyslová automatizace, vývoj software  
a hardware v oblasti IoT, elektroizolační materiály, elektromobilita, služby spojené  
s designem energetických úspor. 
 
Společnost MSID zajistila na obou veletrzích kompletní návrh, zhotovení veletržního stánku, 
včetně samotné odborné prezentace na místě. 
 
1.1.3 Přehled realizovaných projektů 
 
Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 
 
V roce 2018 byly v návaznosti na výstupy pracovní skupiny Regenerace zahájeny práce na 
projektu, a to zpracováním Úvodní analýzy ke koncepci. Dokončena byla v květnu a následně 
představena zástupcům MSK. Byly v ní upřesněny cíle projektu, vymezeno řešené území, 
navržena realizační opatření a etapizace prací. Strategickým cílem projektu je vytvoření 
celkové koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska v období útlumu těžby uhlí, a to ve 
všech jejích složkách (přírodní i sociální a ekonomické) za účelem dosažení úspěšné 
strukturální přeměny území a rozvoje „nového života“ krajiny s pestrou mozaikou různých 
funkcí. V druhé polovině roku byly sestaveny odborné týmy pro zajištění multidisciplinární 
analýzy území, probíhala komunikace se stakeholdery i uživateli území, terénní šetření  
a následně intenzivní jednání projektových týmů k syntéze analýz, návrhu vize a koncepce. 
Bylo provedeno 19 dílčích analýz obsahujících textové i mapové podklady a závěrečná 
doporučení, pracovaly 4 odborné týmy, proběhlo 8 společných workshopů a řada 
jednotlivých schůzek, vznikl návrh koncepčního řešení území opírající se o identifikované 
hodnoty v území, jak přírodní a historicko-kulturní, tak i civilizační, a respektující rovněž limity 
spojené zejména se stále probíhající těžbou uhlí a jejími vlivy. Bylo vytvořeno 9 map  
s odborným obsahem, které obsahují navrhované využití a způsob utváření nové pohornické 
krajiny Karvinska a Manuál tvorby, který je s mapovými výstupy kompatibilní a popisuje 
možné budoucí využití jednotlivých částí krajiny. Pro úspěšnou přeměnu území bude klíčové 
dosažení shody mezi stakeholdery na vizi a návrhu koncepce (prezentace a workshopy 
proběhnou od března do května 2019), dále organizační a finanční zabezpečení 



managementu, koordinace a řízení koncepce i dílčích projektů, podpora změn a obratu  
k pozitivnímu myšlení a vnímání regionu.  
 
Zaměstnanecká mobilita 
 
MSID zrealizovalo projekt „Zaměstnanecká mobilita“, který si kladl jako hlavní cíl zastavit 
vylidňování aglomerací Havířov, Karviná a Orlová. Projekt, který by měl přispět k nárůstu 
nového práceschopného obyvatelstva, setrvání mladých lidi v této oblasti a ke zvýšení zájmu 
o trvalé bydlení v regionu. Definované cílové skupiny zaměstnanců mají díky projektu nárok 
na úhradu dopravy do zaměstnání formou dotované ODIS karty, a to na období jednoho 
roku. V rámci realizaci projektu bylo tímto způsobem podpořeno celkem 91 osob. 
 
  
Dotační projekt Lumat 
 
Název projektu:  LUMAT CE89  

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental   
Management of Functional Urban Areas 

Rozpočet:   2.500 tis EUR projekt/ 89 tis. EUR partner 
Pozice MSID:   partner projektu 
Doba realizace: květen 2016 – duben 2019 (projekt byl prodloužen do července 2019) 
Operační program:  Interreg Central Europe 
 
Mezinárodní projekt, jehož cílem je připravit nové koncepty rozvoje regionů, zvláště 
městských aglomerací, které dokáží skloubit potřeby ekonomického rozvoje kraje, zájmy 
soukromého sektoru, pravidla územního plánování a také potřeby ochrany životního 
prostředí. To vše s vhodným zapojením veřejnosti. V rámci Moravskoslezského kraje se 
realizace projektu zaměřuje na téma, které je pro kraj důležité jak z hlediska zkvalitňování 
životního prostředí, tak z hlediska regionálního a ekonomického rozvoje – regenerace 
brownfields. V rámci problematiky brownfields se úzce stýkají a často kříží zájmy 
ekonomické se zájmy ochrany životního prostředí. Realizace projektu by měla přispět ke 
sladění těchto zájmů, včetně zapojení veřejnosti do plánování rozvoje lokalit brownfields.  
V roce 2018 byla ustanovena pracovní skupina pro regeneraci brownfields, která je složena 
ze zástupců 3 odborů kraje a MSID, pro naplňování cílů Akčního plánu regenerace 
brownfields pro Moravskoslezský kraj. V rámci projektu byl uspořádán seminář pro 
stakeholdery s exkurzí v Ostravě (3/2018), seminář pro širokou veřejnost na Hukvaldech 
(4/2018) a dvoudenní školení odborníků a stakeholderů na Ostravici (7/2018). Byla 
vytvořena webová stránka www.brf-msk.cz pro propagaci brownfields, úspěšných 
regenerací a pro zapojení veřejnosti do problematiky a Facebook profil @BrownfieldyMSK. 
 
 
Dotační projekt Genderově korektní Moravskoslezský kraj (GEKOM) 
 
Rozpočet:  2 889 tis. Kč projekt/90 tis. Kč partner, financováno z OP 
Zaměstnanost Pozice MSID: partner projektu 
Doba realizace: září 2017 – únor 2019 
 
Cílem projektu GEKOM je prostřednictvím analýzy genderové rovnosti vytvořit strategii, 
která umožní zjistit priority, na jejichž základě bude Krajský úřad Moravskoslezského kraje 



(KÚMSK) jako korporace rozhodovat o dalších svých aktivitách a bude motivovat  
v rozhodování své příspěvkové organizace (PO).  MSID je partnerem projektu odpovědného 
za aktivitu Analýza genderové nerovnosti – část provedení a vyhodnocení dotazníkových 
šetření. V roce 2018 bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci KÚMSK  
a byla dále provedena a vyhodnocena dotazníková šetření mezi zaměstnanci 5 krajských 
PO. Dotazníková šetření byla zaměřena na genderové chování kolegů a nadřízených. 
Celkem byly vyhodnoceny odpovědi od 863 respondentů s tím, že každý dotazník čítal cca 
50 otázek.  
 
Přehled organizací, ve kterých probíhalo dotazníkové šetření: 
 
• KÚMSK (počet respondentů: 346) 
• PO Matiční gymnázium, Ostrava (počet respondentů: 43) 
• PO Domov Bílá Opava (počet respondentů: 98) 
• PO Těšínské divadlo (počet respondentů: 46) 
• PO Nemocnice s poliklinikou Havířov (počet respondentů: 66) 
• PO Správa silnic Moravskoslezského kraje (počet respondentů: 264) 
 
 
Smart akcelerátor RIS3 strategie 
 
Rozpočet:   43 195 tis. Kč  
Pozice MSID:   partner projektu 
Doba realizace:  leden 2016 – březen 2019 
Operační program:  OP VVV 
 
V rámci podpory inovačního systému Moravskoslezského kraje realizuje Moravskoslezský 
kraj prostřednictvím MSID, jako výkonné jednotky, projekt Smart akcelerátor RIS3. Projekt je 
zaměřen na rozvoj inovačního prostředí Moravskoslezského kraje s využitím RIS3 strategie 
Moravskoslezského kraje, která vytyčuje hlavní perspektivní oblasti a konkrétní potřeby MSK 
v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních procesů. Cílem projektu je zajistit kvalitní  
a koordinovanou implementaci RIS3 strategie, zkvalitnit proces podnikatelského objevování 
nových příležitostí v kraji a tím usnadnit naplňování dílčích cílů strategie. Všemi aktivitami 
chce projekt přispět k plnému využití znalostního potenciálu Moravskoslezského kraje a tím 
k posilování konkurenceschopnosti jeho ekonomiky. Agenda inovací byla v MSID od konce 
roku 2017 a v průběhu roku 2018 postupně utlumována a nyní již téměř naplno přešla na 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). Projekt Smart akcelerátor je poslední 
aktivitou MSID zaměřenou na systematickou podporu inovací. S jeho ukončením v březnu 
2019 bude také ukončena agenda inovací v MSID, přičemž MSID bude nadále spolupracovat 
na různých aktivitách s ostatními subjekty v regionu, především pak s Moravskoslezským 
inovačním centrem Ostrava. 
 
Hlavní výstupy projektu za rok 2018: 
 
• pilotní ověření nástroje Edularp (metoda edukačních rolových her pro výuku 

přírodovědných a technických předmětů na ZŠ), který byl testován na 5 ZŠ  
v Moravskoslezském kraji 

 



• dotazníky o 40 inovačních firmách v MSK a hlavních makroekonomických 
ukazatelích a videa o těchto firmách a makroekonomických ukazatelích, které byly  
v rámci 2 veřejných zakázek vytvořeny jako vybraná aktivita na propagaci inovací v 
MSK v rámci Marketingového a komunikačního plánu Moravskoslezského kraje pro 
oblast inovací do roku 2022  

• Příprava propagační brožury „Unikáty v MSK“ vycházející z dotazníkového šetření ve 
firmách 

• vznik nové Rady pro inovace – snížen počet členů z 24 na 9 členů 
• jednání inovačních platforem  
• aktualizovaný akční plán - seznam strategických projektů, které mají vést k rozvoji 

inovačního ekosystému Moravskoslezského kraje (v roce 2018 byl zredukován 
počet projektů z 240 projektů na 48, které jsou svým významem skutečně 
strategické pro Moravskoslezský kraj)  

• blok inovačních školení 
o Moderní energetika a zpracování odpadů, 10.10.2018 
o Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací, 25.10.2018 
o Pokročilé materiály, 31.10.2018 
o Řízení inovací ve firmách, 8.11.2018 
o Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI, 22.11.2018 
o Management výzkumu, vývoje a inovací, 6.12.2018 

• studie obsahující Hodnocení smluvního výzkumu v Moravskoslezském kraji 
 
Clusterix 2.0 
 
Rozpočet:   2 126 tis. EUR projekt/160 tis. EUR partner 
Pozice MSID:  partner projektu 
Doba realizace: duben 2016 – březen 2021 
Operační program: Interreg Europe 
 
Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSID) ještě pod svým původním názvem 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. realizovala v roli partnera mezinárodní projekt 
financovaný z programu Interreg Europe ve spolupráci s řadou zahraničních partnerů a za 
finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje.  
 
Projekt je zaměřený na přenos dobré praxe a potenciálu clusterů jako nositele inovací. 
Aktivity byly zahájeny v roce 2016 s plánovaným ukončením 1. fáze v roce 2019 a druhé fáze 
v roce 2021. Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. (MSIC) vzniklo v roce 2017  
a postupně převzalo úlohu v podpoře inovací na území Moravskoslezského kraje.  Následně 
na něj přešly veškeré aktivity týkající se inovací. Moravskoslezské Investice a Development, 
a.s. reálně nemají žádnou roli v oblasti podpory inovací, zároveň na MSIC přešla většina 
zaměstnanců, kteří se inovacím věnovali. Na základě nového zaměření MSID již nebylo dále 
smysluplné a efektivní v projektu pokračovat a byl ze strany MSID předčasně ukončen k datu 
31. 3. 2018. 
 
 
 
 



1.2. Organizační schéma 
 
 
 

 
 
 
 
Řízení společnosti 
 
Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle valné 
hromady působí statutární ředitel a správní rada. Statutární ředitel od: 27. 9. 2017 
 

Statutární ředitel Ing. Tomáš Kolárik 
 
 
 

2. FINANČNÍ ČÁST 
 
2.1. Finanční výsledky 
 
MSID realizuje převážnou část činností ve prospěch Moravskoslezského kraje. Jedná se  
o činnosti zadávané na základě in-house zadávání Moravskoslezským krajem a dále činnosti 
ve prospěch Moravskoslezského kraje, které jsou financovány zejména z dotačních 
programů EU. 
 
Činnosti zadávané Moravskoslezským krajem v roce 2018 vykázaly téměř o 4 mil. vyšší 
hodnotu ve srovnání s rokem 2017. Nárůst tržeb je způsoben rozšířením aktivit 
realizovaných pro Moravskoslezský kraj, zejména se jedná o aktivity spojené s tvorbou 
Koncepce rozvoje pohornické krajiny.  Dotační projekty, které MSID realizovala v roce 2018 
ve prospěch MSK, jsou zachyceny v části „ostatní provozní výnosy“ viz graf č. 1 – Výkony 
společnosti. 
 



 
 
Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. 

 

 
 
Rentabilita tržeb, tj. kolik je schopna společnost vyprodukovat zisku z jednotky tržeb činí 4,5 % za rok 2018. 
Společnost realizuje přiměřený zisk. 
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Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření činností společnosti do sféry služeb. 
Mzdové náklady se jen mírně zvýšily oproti roku 2017. Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2018 je 18,57. 
 

 
 
Struktura a vývoj aktiv a pasiv jsou zachyceny v grafech č. 5 a 6. Nárůst v peněžních prostředcích a v cizích 
zdrojích je primárně ovlivněn krátkodobými přijatými zálohami (na dotační projekty) a tvorbou rezerv pro 
potřeby rekonstrukce sídla společnosti. 
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2.2. Rozvaha 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



2.3. Výkaz zisků a ztráty 
 
 

 



 

 
 
 



2.4. Příloha k účetní závěrce za účetní období  
1. 1. 2018– 31. 12. 2018 

 
Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., 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. 
 
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dále jen „MSID“) je podnikatelským 
subjektem, který dle platných předpisů nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem. Údaje jsou uvedeny v celých tis. Kč. 
 
1.  Obecné údaje 
 

Obchodní firma: Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
Změna názvu 
společnosti 

Do 12.4.2018 byl název společnosti: Agentura pro regionální rozvoj a.s. 

Sídlo: Na Jízdárně 7/1245 
 702 00 Ostrava 
IČ: 47673168 
 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl B, vložka 609 
Právní forma: akciová společnost 
Datum vzniku: 13. května 1993 
Ovládající osoba: Moravskoslezský kraj (100% akcií) 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 
Účel podnikání: Společnost je založena za účelem podpory rozvoje regionu 

Moravskoslezského kraje. Svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace 
Moravskoslezského kraje. Dle zadání kraje zajišťuje činnosti v oblastech: 
- regionálního rozvoje, 
- podpory investic, včetně aktivní práce s investory a developery, poskytování 

služeb pro příliv investic do regionu, 
- podpory existujícím investorům a developerům (tzv. aftercare), 
- mapování a regenerace brownfields, 
- mapování a podpory při rozvoji podnikatelských nemovitostí (pozemky, 

objekty) obcí a měst 
- přípravy realizace rozvojových projektů, 
- konzultační podpory obcí a měst při přípravě a realizaci jejich rozvojových 

záměrů, 
- propagace a prezentace investičních příležitostí kraje jak v ČR,  

tak v zahraničí. 
 

 
 
 
 



Organizační struktura  
 
Organizační struktura je tvořena 3 základními odděleními, která zajišťují převážnou část 
agendy MSID. Součástí organizační struktury je podpůrné oddělení back office. 
 

 
 
 
 
Řízení společnosti 
 
Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle valné 
hromady působí statutární ředitel a správní rada. Statutární ředitel od: 27. 9. 2017 
 

Statutární ředitel Ing. Tomáš Kolárik 
 
Složení správní rady společnosti: 
 

Předseda správní rady Martin Zuštík 
Člen správní rady Martin Čajánek 
Člen správní rady Zdeněk Karásek 
Člen správní rady Miroslav Svozil 
Člen správní rady Vladimír Kebo 
Člen správní rady Ctibor Vajda 

 
 
2.  Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních 
metodách 
 
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. 2018.                
 
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 projekty. 
 
V účetním období roku 2018 nedošlo k podstatným změnám způsobů oceňování, postupů 
odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. 
 
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 

 
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. 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 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. 
 
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. 
 
3.  Majetkové účasti 
 
Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31. 12. 2018 
ekvivalencí. Změna ocenění je vykázána ve vlastním kapitálu v položce Oceňovací rozdíly  
z přecenění majetku a závazků. 
 
 
 
 
 
 



Majetkové účasti: 
 
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 
 

 2018 
Podílové cenné papíry a vklady v podniku 
s podstatným vlivem 8.787 

Výše % podílu na základním kapitálu 30% 
Výše vlastního kapitálu 27.361 
Výsledek hospodaření 1.854 

 
HRAT, s. r. o. 
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 64087352 
 

 2018 
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. 
 
 
 
4.  Závazkové vztahy, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5let 
 
Účetní jednotka v roce 2018 neeviduje. 

 

5.  Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 
 
Účetní jednotka v roce 2018 neeviduje. 

 
6.  Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry osobám, které jsou statutárním orgánem, 
členy statutárních nebo řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalým osobám a 
členům těchto orgánů) 

V roce 2018 nebyla taková plnění poskytnuta. 

 
 
 



7. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů 
 
Jsou zde uvedeny položky významově přesahující 100tis. Kč/položku. 

Struktura výnosů (tis. Kč): 
 

 2018 
Tržby ze služeb pro Moravskoslezský kraj 16.297 
Tržby z prodeje aut 0 
Tržby z účastnických poplatků 77,9 
Tržby z prodeje cenných papírů 0 
Ostatní tržby (partnerství, propagace, ostatní) 766,6 
Ostatní výnosy – dotace na projekty 11,267 

 
Struktura nákladů (tis. Kč): 
 

 2018 
Spotřeba materiálu, drobný majetek, PHM 485 
Spotřeba energie 102 
Opravy a udržování 82 
Cestovné 244 
Služby (nájem, provoz, akce, propagace, atd.) 12.267 
Osobní náklady 12.252 
Ostatní náklady (repre, ostatní, daně, fin.nákl., kurzové ztráty) 245 
Odpisy dlouhodobého majetku 640 

 
8.  Celková výše závazkových vztahů  
 
Pohledávky: 
 
a) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z obchodních vztahů v celkové 

výši 114 tis. Kč. K datu sestavení přílohy nebyly uhrazeny pohledávky po splatnosti ve 
výši 114tis. Kč. K datu sestavení přílohy nebyly uhrazeny pohledávky plynoucí 
z přihlášení do konkurzu. 

b) Společnost neeviduje v roce 2018 žádné pohledávky k podnikům ve skupině. 
Veškeré pohledávky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny. 

c) 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 184 tis. Kč. Všechny tyto závazky 

byly k datu sestavení přílohy uhrazeny. 
b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině. 
c) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje závazky 

neuvedené v rozvaze. 
d) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti: Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 



e) Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 

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

9.  Zaměstnanci 
 

 2017 2018 
Přepočtený stav 18,02 18,57 

 
Struktura osobních nákladů (tis. Kč): 

 2017 2018 
Osobní náklady 11.127 12.252 
Celkové mzdové náklady 8.185 9.105 
Zákonné pojištění 2.737 2.942 
Zákonné sociální náklady 205 205 

 
10.  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
 
Odložená daň – připadá v úvahu z tvorby rezervy, ale byla by to pohledávka, takže o ni 
nebudeme účtovat. 
 
Opravné položky a rezervy 
 
V účetním období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 bylo účtováno o opravných položkách  
k pohledávkám dle § 8a zákona 593/92 Sb. za společností SPS-STAS, s.r.o., z nichž první byla 
k 30. 10. 2017 po splatnosti 30 měsíců - opravná položka ve výši dalších 50% hodnoty 
pohledávky. Druhá pohledávka byla ke dni 31. 12. 2017 po splatnosti 28 měsíců opravná 
položka ve výši 50% hodnoty pohledávky. V roce tvorba 2. opr.pol. FVK-14/2015 SPS-STAS 
s.r.o., k 31.3.2018 po splatnosti 30 měsíců, dalších 50% opr.pol. dle § 8a zák.593/1992 Sb. 
 
Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč): 
 

 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2017 Rok 2017 
Druh majetku Pořizovací 

cena 
Oprávky Zůstatková 

cena 
Pořizovací 

cena 
Oprávky Zůstatková 

cena 
Samostatné movité 
věci, soubory 1.109 1.065 28 1.117 1.117 0 

Dopravní 
prostředky 1.365 864 501 1.054 616 438 

Software 292 292 0 292 292 0 
Stavby-budova 7.721 154 7.567 - - - 
Pozemky 890 0 890 - - - 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 
pořízený z dotace 
(podrozvaha) 

383 0 383 383 0 383 

 



Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu: MSID, a. s. nemá 
sjednány smlouvy o finančním pronájmu. DHM není zatížen zástavním právem ani věcným 
břemenem. 
 
Účetní jednotka v červenci 2018 zakoupila pozemky a budovu, ve které dlouhodobě sídlí za 
cenu 8 153 921,50 Kč bez DPH (pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha a pozemek parc. 
č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1245, Moravská 
Ostrava, jiná stavba.) 
 
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč): 
 
Druh majetku  Počátečn

í stav k 
1.1.2017 

Přírůstky úbytky Konečný 
stav k 

31.12.201
7 

Počátečn
í stav k 

1.1.2018 

Přírůstky úbytky Konečný stav 
k 31.12.2018 

DNM (nehmotný) 292 - - 292 292 - - 292 
Stavby - - - - - 7.721 - 7.721 
Sam. Movité 
věci 2.733 396 958 2.171 2.171 352 65 2.458 

Pozemky - - - - - 890 - 890 
Finanční 
majetek 7.955 703 400 8.258 8.258 549 - 8.807 

         
Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 
pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

333 50 - 383 383 - - 383 

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

Druh majetku 2017 2018 
Drobný hmotný majetek 3.788 3.705 
Drobný nehmotný majetek 386 382 

 
Přijaté dotace 
 
V roce 2016 se stala společnost MSID příjemcem dotací na projekty, které jsou poskytovány 
z veřejných prostředků ČR či prostředků EU. V roce 2016 byla zahájena realizace  
a financování 3 projektů z dotačních zdrojů. Příjemcem grantu je buď MSID přímo jako  
tzv. vedoucí projektu či jako spolupracující partner. Časový horizont těchto projektů se 
pohybuje od 3 let do 5 let trvání. V roce 2018 byly 2 z těchto projektů realizovány dle svých 
harmonogramů. U třetího projektu Clusterix 2.0 došlo k předčasnému ukončení projektu,  
a to k 31. 3. 2018. Dotace byly propláceny v souladu s předkládáním monitorovacích zpráv. 
V roce 2017 Moravskoslezský kraj zahájil projekt  GEKOM – Genderově korektní 
Moravskoslezský kraj.  
 



MSID je finančním partnerem tohoto projektu. Aktivity projektu, které vykonává MSID byly 
zahájeny v roce 2017 a byly ukončeny v květnu 2018. Závěrečné vyúčtování jsme předložili 
31. 3. 2019. Grantové projekty realizované v r. 2018, doba jejich realizace a rozpočet jsou 
uvedeny ve Výroční zprávě. 
 
Základní kapitál  
 
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 28. 6. 2018 o zvýšení 
základního kapitálu, z vlastních zdrojů (nerozdělený zisk minulých let).  Základní kapitál se 
zvýšil o 14 mil. Kč. Zvýšení kapitálu bylo provedeno zvýšením jmenovité hodnoty 
dosavadních akcií ze stávajících 10.000,-Kč o částku 140.000,-Kč na částku 150.000,-Kč. 
Společnost eviduje 100 ks akcií. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem 
akcií společnosti je Moravskoslezský kraj. 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč): 
 
 Rok 2017 Přírůstky Úbytky Rok 2018 
Základní kapitál 1.000 14.000 - 15.000 
Ostatní fondy ze zisku 479 301 302 478 
Kapitálové fondy 0 - - 0 
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 7. 908 549 - 8.457 
Výsledek hospodaření minulých účetních 
období 19.276 - 14.000 5.276 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 267 785 267 785 

Vlastní kapitál celkem 28.930 15.635 14.569 29.996 
 
11.  Informace o navrhovaném rozdělení zisku 
 
O rozdělení zisku bude rozhodovat valná hromada společnosti. Předpokládaný termín 
jednání: červen 2019. Valné hromadě bude navrženo rozdělení zisku následovně: příděl do 
sociálního fondu a převod do nerozděleného zisku. 
 
12.  Informace o úvěrech 
 
Společnost v roce 2018 neeviduje žádné bankovní úvěry ani zápůjčky a ani toto v budoucnu 
není plánováno. 
 
12.  Významné události po datu účetní závěrky 
 
K žádným významným událostem nedošlo. 
 
V Ostravě dne 27. 3. 2019 
 
 
 
 
 



2.5. Zpráva auditora 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018 podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

 
3.1. Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva 
 
Zpráva je zpracována za společnost: 
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava 
IČ: 47673168 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
609 
 
(dále jen „MSID“) 
 
Ovládající osoba a propojené osoby: 
 
Ovládající osoba: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: 28. října 117, Ostrava     
IČ: 70890692 
 
Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 
 

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

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

§ Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, 
PSČ 743 01 

§ Koordinátor ODIS s. r. o., IČ 64613895, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na 
Hradbách 1440/16, PSČ 702 00 

§ Moravian-Silesian Tourism s.r.o., IČ 02995832, se sídlem Ostrava, Vítkovická 
3335/15, PSČ 702 00 

§ Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. IČ 25379631, se sídlem Ostrava – 
Pustkovec,Technologická 372/2, PSČ 708 00 

    
 
 
 
 



3.2. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 
 
Ovládající osoba je vlastníkem 100% akcií MSID a stejného množství hlasovacích práv. MSID 
je založena za účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje a svými činnostmi 
naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Na zadání kraje zajišťuje činnosti 
v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání a podpory investičních příležitostí  
v Moravskoslezském kraji. 
 
3.3. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období 
týkajících se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu 
ovládané osoby 

 
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 28. 6. 2018 o zvýšení 
základního kapitálu, z vlastních zdrojů (nerozdělený zisk minulých let).  Základní kapitál se 
zvýšil o 14 mil. Kč. Zvýšení kapitálu bylo provedeno zvýšením jmenovité hodnoty 
dosavadních akcií ze stávajících 10.000,-Kč o částku 140.000,-Kč na částku 150.000,-Kč.  
 
Společnost MSID v červenci 2018 zakoupila pozemky a budovu, ve které dlouhodobě sídlí za 
cenu 8 153 921,50 Kč bez DPH (pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha a pozemek parc. 
č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1245, Moravská 
Ostrava, jiná stavba). 
 
3.4. Smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou 
ovládající 
 
Smlouva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo: 

03632/2015/EP 
Plnění:  Změna monitorovacích indikátorů  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
 
Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, ev. číslo: 03572/2015/EP  
Plnění: Změna rolí v projektu pro příjemce a partnera 
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
 
Smlouva: Smlouva na realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle Rámcové smlouvy o spolupráci 

při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 
02179/2015/RRC 

Plnění:  Administrace projektu „Zaměstnanecká mobilita“ 
Protiplnění: 1 065 151,78 Kč 
Vznik újmy: 
 
Smlouva: Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního 

rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC 
Plnění:  Změna specifikace činností a ceníku  
Protiplnění: K zadávání činností dochází prostřednictvím jednotlivých zakázek, samotná smlouva není 

úplatná  
Vznik újmy: 
 
 



Smlouva: Kupní smlouva 
Plnění: nákup pozemku parc. č. 2634/31 ostatní plocha a pozemku parc. č. 2635/12 zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1245, Moravská Ostrava, jiná stavba  
Protiplnění: 8 153 921,50 Kč bez DPH  
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 1426/2018/RRC/O 
Plnění:  Uhelná platforma a RESTART 

Event s doprovodným programem – slavnostní večer Lady Business 
Tvorba medailonků 
Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 
Moderátor workshopu – 2x 
Analýza investičního prostředí   

Protiplnění: 7 487 611 Kč  
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 1155/2018/DSH/O 
Plnění:  Aktivity spojené s mediální propagací třídění využitelných složek komunálního odpadu 
v Moravskoslezském kraji (kampaň, seminář)  
Protiplnění: 799 526 Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0274/2017/DSH/P 
Plnění:  Zajištění komplexní prezentace na domácím veletrhu     
  (Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2018) 
Protiplnění: 120 000,54 Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0821/2018/RRC/O  
Plnění:  Komplexní prezentace na domácím veletrhu MSV 2018 
Protiplnění: 409 842 Kč  
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0427/2018/RRC/O 
Plnění:  Průzkum na dané téma (Letiště LLO) 
Protiplnění: 235 950,-Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0314/2018/RRC/O 
Plnění:  Průzkum na dané téma (Průzkum v rámci Programu Revitalizace MSK) 
Protiplnění: 173 804,40 Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0255/2018/ŽPZ/O 
Plnění: Aktivity spojené s mediální propagací zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadu v MSK 
Protiplnění: 300 000,-Kč  
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0183/2018/RRC/O 
Plnění:  Komplexní prezentace na domácím veletrhu (URBIS) 
  Střední akce půldenní (setkání NH s regionálními partnery) 

Rozvojová strategie/strategický plán/koncepce rozvoje území v rámci území MSK 
(„Pohornická krajina“) 

Protiplnění: 825 438,-Kč 
Vznik újmy: 
 
 



Objednávka: 0199/2018/ŽPZ/O 
Plnění:  Aktivity spojené s mediální propagací třídění využitelných složek komunálního odpadu v MSK 
Protiplnění. 800 000,-Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0129/2018/RRC/O 
Plnění:  Rozvojové projekty, projektová příprava a studie proveditelnosti (Dětská farma) 
Protiplnění: 266 170,-Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0057/2018/RRC/O 
Plnění:  Nabídky nemovitostí, databáze, analytická data, podklady (tvorba nabídky nemovitostí) 

Podpora investičních příležitostí v MSK pro nové investory 
After Care 
Brownfields 
Soutěž (Lady Business) 
Malá akce (8x setkání s firmami) 
Velká akce významného charakteru (konference Invest MORE) 

   
Protiplnění: 10 860 488,- Kč 
Vznik újmy: 
 
 

3.5. Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými 
 
Smlouva: Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb 
Druhá strana: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava 
Plnění: Poradenství a konzultace při realizaci Marketingového a komunikačního plánu 

Moravskoslezského kraje pro oblast inovací  
Protiplnění. 223 020,-Kč bez DPH 
 
Smlouva: Smlouva o poskytování poradenských a expertních služeb 
Druhá strana: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava 
Plnění: Poradenství, konzultace a expertní služby při zpracování studie technologických trendů pro 

potřeby řízení Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje  
Protiplnění. 98 750,-Kč bez DPH 
 
3.6. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi 
propojenými osobami 
 
Uzavřenými smlouvami je realizován základní účel MSID - podpora rozvoje regionu 
Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj je hlavní odběratel výkonů MSID, k žádné 
újmě nedošlo, převládají tak výhody plynoucí ze vztahu s ovládající osobou. 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 28. 3. 2019       ……………………………………………….. 
       Ing. Tomáš Kolárik 
       statutární ředitel 


